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บทที่ 1
บทนํา

 โลกในปจจุบันและอนาคต  กําลังเคลื่อนเขาสูสังคมแหงความรูที่แพรกระจาย       
และเชื่อมโลกให เปนหนึ่ ง เดียวดวยวิทยาการความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                         
ความสําคัญของการพัฒนาประเทศและการแขงขันระหวางนานาประเทศมิไดข้ึนอยูกับระบบทุน
หรือทรัพยากรอีกตอไป  แตจะขึ้นอยูกับศักยภาพและดุลยภาพของคนเปนสําคัญ  โลกในอนาคต
จึงเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนาโดยเหตุผลวา  คนเปนทั้งเหตุปจจัยและผลลัพธที่สําคัญที่สุด
ของการพัฒนาประเทศ1  ประเทศไทยมีระบบการจัดการศึกษาที่เปนระบบมาตั้งแตสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ในป พ.ศ.2441 เปนตนมา  และมีการพัฒนามาจนถึงปจจุบัน
โดยที่รัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษามาโดยตลอด  ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐประกาศ
ใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  เปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการ
ดานการศึกษา  โดยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข2

ดังนั้นในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  จึงเปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต  ใหพรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคม         
ตามบทบาทและหนาที่ของตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  โดยใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิตทันตอการเปลี่ยนแปลง  
มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ   ทํางานเปนและครองชีวิตอยางสงบสุข3   การศึกษาเปน

                                                 
1สํานักนายกรัฐมนตรี,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ระบบการประเมิน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ,2540), 22.
2“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 116, 

ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม  2542) : 3.
3กรมวิชาการ,หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2534), 1.
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กระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการพัฒนาคนตอไป  
คนที่ไดรับการศึกษาอยางเหมาะสม  ก็คือคนที่สามารถใชชีวิตไดอยางถูกตองตามทํานอง      
คลองธรรม  และไดรับส่ิงที่ดีเหมาะสม  สะทอนออกมาหลายแง  หลายมุม  การศึกษาในฐานะ    
กลไกพื้นฐานของการพัฒนาคนจึงเปนสิ่งที่สังคมหวังพึ่งพาใหเปนเครื่องเตรียมคน  และสังคมให
พรอมกับการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น  การพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   สามารถทําได
โดยใหการศึกษาที่ดีและถูกตอง  การศึกษาจะชวยใหบุคคลเจริญขึ้น  ทั้งทางรางกายและจิตใจมี
ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ดีข้ึน  การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยในการพัฒนางานใหมี        
คุณภาพการศึกษาที่ดีมิใชการทําคนใหเปนทรัพยากรมนุษยของระบบเศรษฐกิจเทานั้น  แตเปน
การทําใหคนรูเทาทันความเจริญ  มีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  และสามารถดํารงตนใหอยูในโลก  
ไดอยางมีความสุข4  รัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาดังกลาว  จึงไดจัดการศึกษาที่  
มุงมั่นใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถพื้นฐานและใหสามารถอานออกเขียนได  รัฐไดกําหนดเปน
แนวนโยบายในการดําเนินการจัดการศึกษา  โดยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป   
สําหรับสถานศึกษาของรัฐ  และของทองถิ่น  ตองจัดใหเปลาและจัดใหทั่วถึงอยางมีประสิทธิภาพ5

การศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปนทั้งปจจัยตัวปอนและกระบวนการในการพัฒนาคนใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ  เปนการถายทอดวัฒนธรรมและเปนการสรางภูมิปญญาใหแกสังคม  ดังนั้นการ
ศึกษาจึงเปนรากฐานและเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และการ
เมืองของประเทศ  การที่จะใชการศึกษาใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาประชากรและประเทศชาติ
ใหบรรลุเปาหมายดังกลาวได  จําเปนตองพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน  
และมีประสิทธิภาพดีพอที่จะพัฒนาประชากรและประเทศชาติใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในกระแสโลกาภิวัตน  อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองสืบตอไป6      
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เปนหนวยงาน           
ทางการศึกษา  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา          

                                                 
4 อมรวิชช  นาครทรรพ, ความฝนของแผนดิน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพตะวันออก

จํากัด (มหาชน) , 2540), 47.
5 กระทรวงมหาดไทย,รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสวนทองถิ่น  กรมการปกครอง, 2540), 9.
6 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,คูมือการนิเทศ กํากับ ดูแล

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว,2535), 40.
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ระดับกอนประถมศึกษา   ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนตน  (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
โดยมีขอบขายการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน  แบงออกเปน  6  งาน  คือ  1) งานวิชาการ            
2) งานบุคลากร  3) งานกิจการนักเรียน  4) งานธุรการ  การเงิน และพัสดุ  5) งานอาคารสถานที่  
6) งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน7

ภารกิจของสถานศึกษาหรือโรงเรียนจะสัมฤทธิ์ผลไดดีมากนอยเพียงใดนั้น  ผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทอยางยิ่งตอการบริหารงานของโรงเรียน  ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา 
และริเร่ิมงานตาง ๆ ของโรงเรียนใหบรรลุตามนโยบาย  อนึ่งในการบริหารโรงเรียนนั้น  ผูบริหารจะ
ตองเปนบุคลากรหลักในการประสานสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
เพื่อใหกิจกรรมตาง ๆ สามารถดําเนินไปไดดวยความราบรื่นและเกิดประสิทธิผลตอโรงเรียน     
และอาจกลาวไดวา  คุณภาพการศึกษาจะบังเกิดผลดีหรือไม  ยอมข้ึนอยูกับสมรรถภาพในการ
บริหารงานของผูบริหารเปนสําคัญ  ผูบริหารจะตองเปนผูที่มีความรอบรู  ความเขาใจในสถานะ
เกี่ยวกับภารกิจของงานภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี  ซึ่งสอดคลองกับที่  อาษา  เมฆสวรรค  
กลาวไววา  หัวหนางานเปนตัวหลักที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอหนวยงาน  ตอผูบังคับบัญชา
และตอผลงานอันเปนสวนรวม  คุณภาพและลักษณะของหัวหนางานจึงมีความสัมพันธใกลชดิกับ
คุณภาพของสถาบัน  มีผลสะทอนตอผลงานและวิธีการปฏิบัติงานขององคการหรือหนวยงาน    
แตละแหงเปนอันมาก8

                                                 
7 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ        

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2536), 4.
8 อาษา  เมฆสวรรค, “ศิลปการเปนหัวหนางาน,” หลักบริหาร (กรุงเทพฯ : กรมการปก

ครอง  กระทรวงมหาดไทย,2510)  อางถึงใน บุรี  แกวเล็ก, “ความสัมพันธระหวางทักษะกับ
กระบวนการการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาในจังหวัดนครปฐม”  
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2533), 31.
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ภูมิหลังและความเปนมา
ในการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพไดนั้น  องคประกอบที่สําคัญของผูบริหาร

สถานศึกษาประการหนึ่งก็คือ   ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  เพราะการที่       
ผูบริหารโรงเรียนมีการกระทําหรือทาทีที่แสดงออกถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมของ   
โรงเรียนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง  พัฒนา  และสงเสริมงานวิชาการใหไดผลดีนั้น   พฤติกรรม  
ดังกลาวของผูบริหารจะกอใหเกิดสภาพที่เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ของครู  ชวยใหคุณภาพของ   
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูดีข้ึน  ครูมีความสนใจและมีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานการสอน  อันจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ซึ่งผลงานวิจัยของ       
อรวรรณ  แสงศศิธร  ไดศึกษาความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ  พบวาครูใหญที่มีความเปน  
ผูนําทางวิชาการจะทําใหครูในโรงเรียนสนใจงานวิชาการมากขึ้น  สนใจการปฏิบัติการสอนดีข้ึน 
และกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงาน9

ในสวนของ  รังสรรค  ฤกษขํา  ไดศึกษาถึงความสัมพันธของพฤติกรรมการบริหาร  
งานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียน  พบวาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  
มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  และผูบริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์     
ทางการเรียนของนักเรียนสูงและต่ํา มีทัศนะตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนแตกตางกัน10

                                                 
9อรวรรณ  แสงศศิธร, ”ความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนตัว  ประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน  ขวัญของครู  และความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ  กับการปฏิบัติงานดาน    
การวัดผลและการประเมินผลของครูประถมศึกษาในเขตการศึกษา 12”  (วิทยานิพนธปริญญา   
คุรุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2530),  60-61.

10รังสรรค  ฤกษขํา, ”ตัวแบบความสัมพันธในสภาพแวดลอมจริงของพฤติกรรมการ
บริหารงานวิชาการ  สภาพการบริหารในโรงเรียนกระบวนการบริหารหลักสูตร  สภาพการรับรูในจุด
หมายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521  ของผูบริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 116.
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อรพร  อุนากรสวัสด์ิ  พบวา  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมคือ  ดานการจัดใหมีส่ิงสงเสริมสภาพการเรียนรู11              
ทั้งนี้  อรอนงค  ระงับพิศษ  ไดศึกษาพบวา  ผูบริหารโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงมีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ  สูงกวาผูบริหารโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์         
ทางการเรียนต่ํา  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการใหความสําคัญตอพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ   
ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ตองใชความสามารถในการบริหารงานวิชาการ  สามารถสงเสริมพัฒนา       
เปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการใหเปนไปตามที่คาดหวังและมีมาตรฐาน  มีการนิเทศ
ประเมินผลการเรียนการเรียนการสอน  และมีการพัฒนาหลักสูตร12

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอนันต  สุริยาศรีสกุล  ที่พบวา  ผูบริหารโรงเรียน          
ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  มีความแตกตางกันของระดับพฤติกรรมการบริหารงาน 
วิชาการ  คือ  พฤติกรรมดานการจัดการเรียนการสอน  สงเสริมใหมีการเตรียมการสอน  เชน     
การจัดทําแผนการสอน  ทําบันทึก  การสอน  การจัดหาสื่อการเรียนการสอน  การสงเสริมใหมีการ
ใชกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่เหมาะสมกับส่ิงที่จะเรียนรูตามสภาพของนักเรียน  เนนใหนักเรียน
ไดฝกปฏิบัติจริง   สงเสริมให   มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการเรียนการสอน  โดยจัด
ประสบการณใหกับผูเรียนเปนไปตามกระบวนการ  คํานึงถึงความเหมาะสมของการจัดบรรยากาศ

                                                 
1 1อรพร อุนากรสวัสดิ์, “ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผล               

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  ในโรงเรียนขนาดใหญ            
สังกัดกรมสามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2536), บทคัดยอ.

12อรอนงค  ระงับพิศษ, “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารและสภาพ
การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน : กรณีศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2538), 126.
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เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  สรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  และกระบวนการเรียน   
การสอน  จะชวยทําใหบุคลากรในโรงเรียนมีเจตคติที่ดีตอกัน  ในดานการจัดการเรียนการสอน    
อันจะนําไปสูประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา13

ปญหา

ในสวนของการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  จากรายงานผล
การวิจัยในตางประเทศ  โดยคีใจ  (Kijai)  พบวา  ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมี
ความสัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียน14   ซึ่งสอดคลองกับ  เดวิสและโธมัส  (Davis  and  
Thomas)  พบวา  การใชภาวะผูนําทางวิชาการ  หรือผูนําทางการสอนที่เขมแข็งของผูบริหารโรง
เรียนจะชวยใหการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
ทํางานของครู และจัดใหมีส่ิงที่สงเสริมสภาพการเรียนรูของนักเรียนอยางเหมาะสม  นอกจากนี้
แลวการใชภาวะ ผูนําทางวิชาการโดยที่ผูบริหารมีความคาดหวังสูง  จะชวยใหครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  จะสงผลโดยตรงตอ   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน15   

การใชเวลาในการบริหารงานภายในโรงเรียน  จากการวิจัยของศรัณย  กนิษฐานุพงศ  
พบวา   ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงานวิชาการนอยกวาเทาที่ควรปฏิบัต1ิ6   ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหาร

                                                 
13อนันต  สุริยาศรีสกุล, “พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน   

ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี”(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร  
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 128.

14 Jimy  Kijia, “School  Effectiveness  Characteristics  and  School  Incentive  
Reward,” Dissertation  Abstracts  International  48 , 04 (1987) : 329 – A.

15 Gary  A. Davis  and  Magaret  A. Thomas , Effective  Schools  and  Effective  
Teachers (Boston : Allyn  and  Bacon,1989), 82 – 83.

16ศรัณย  กนิษฐานุพงศ, “การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการที่ปฏิบัติจริงและที่ควร
ปฏิบัติของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ          
จังหวัดพังงา” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา,2533), 133.
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โรงเรียนประถมศึกษาไมคอยจะใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานวิชาการเทาที่ควร  อาจเนื่อง    
มาจากสาเหตุหลายประการ  เชน  ขาดความรูและขาดทักษะดานวิชาการ  มีภาระงานดานอื่น ๆ 
อีกหลายดานนอกเหนือจากงานวิชาการ17   และการศึกษาวิจัยของ  จันทรานี  สงวนนาม  พบวา   
ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จมีพฤติกรรมการเปนผูนําทางวิชาการมากกวาผูบริหารโรงเรียน
ที่ไมประสบความสําเร็จ18   การใชเวลาในการบริหารตามภารกิจงานในโรงเรียนของผูบริหาร     
โรงเรียนประถมศึกษาก็แตกตางกัน  โดยพบวา  โรงเรียนขนาดใหญใชเวลาในการบริหารงาน   
วิชาการมากเปนอันดับหนึ่งของการบริหารงานทุกงาน  โรงเรียนขนาดกลางผูบริหารใชเวลา
ประมาณรอยละ  30 – 40  สวนโรงเรียนขนาดเล็กใชเวลาประมาณรอยละ  30 – 60  ของเวลา   
ทั้งหมด19   แตในทางปฏิบัติแลวพบวา  ผูบริหารมักละเลยงานการเรียนการสอน  หรืองานดานวิชา
การ  แตมุงใหความสนใจไปในดานงานอาคารสถานที่  งานธุรการ การเงินและพัสดุ  และงาน
บุคลากร  เพราะเห็นผลงาย  สวนงานวิชาการเปนงานที่ตองใชเวลามากพอสมควรจึงจะเห็นผล20  
ซึ่งสาเหตุตาง ๆ ที่กลาวถึง  นาจะมีผลกระทบตอทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการ  นับวาเปนสาเหตุที่สําคัญ  และนาสนใจที่จะศึกษา  เพราะการปฏิบัติหนา
ที่และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในดานวิชาการ  จะทําใหเกิดสภาพการณที่เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่
ของครูผูสอนโดยตรง  อันจะนําไปสูการสงเสริมความเปนเลิศในดานวิชาการของโรงเรียนและ    
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในที่สุด

                                                 
17

 ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ  และคณะ, “การจัดการภายในโรงเรียนประถมศึกษาและ    
โรงเรียนมัธยมศึกษา” วารสารการศึกษาแหงชาติ 24, 4 (เมษายน – พฤษภาคม  2533) : 5 – 7.

18 จันทรานี  สงวนนาม, “คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร  บรรยากาศโรงเรียน
และความพึงพอใจในงานที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา”  (วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,2533), บทคัดยอ

19 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ)  
เร่ือง  การใชเวลาของครูและผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาพลาดพราว, 2534), 191 – 201.

20 จันโททัย  กลีบเมฆ, “การบริหารงานวิเคราะห,” มิตรครู 34, 16 (สิงหาคม 2535) : 9.
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เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินตามโครงการประกันคุณภาพ  โดยใชเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   ในสวนของมาตรฐาน        
การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   ประจําป
การศึกษา  2543  จํานวน  441  โรงเรียน  มีโรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐานตามที่กําหนด  
จํานวน  400  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  90.70  ดังแสดงในตารางที่  1  ซึ่งแสดงใหทราบวา      
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานดานวิชาการในโรงเรียนยังพบปญหาอยูมาก  และไมสามารถที่จะ
สนองตอบตอความตองการในกระบวนการพัฒนาคนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานความรู
อยูอยางตอเนื่องตลอดเวลาได  ซึ่งความรูความสามารถที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับ   
ตัวนักเรียนจะสงผลตอการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินการผานเกณฑมาตรฐาน   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
                ภายในโรงเรียน  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ปการศึกษา  2543

อําเภอ จํานวนโรงเรียน
ไมผานเกณฑคุณภาพ
การเรียนการสอน

จํานวนโรงเรียน รอยละ
1.เมืองกาญจนบุรี 60 52 86.66
2.ทองผาภูมิ 30 26 86.66
3.ทามวง 44 37 84.09
4.ทามะกา 52 48 92.30
5.ไทรโยค 39 39 100.00
6.บอพลอย 33 32 96.96
7.พนมทวน 33 29 87.87
8.เลาขวัญ 46 45 97.82
9.ศรีสวัสด์ิ 21 20 95.23
10.สังขละบุรี 10 9 90.00
11.ดานมะขามเตี้ย 29 23 79.31
12.หนองปรือ 18 15 83.33
13.หวยกระเจา 26 25 96.15

รวม 441 400 90.70

ที่มา : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี , ฝายวิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา ,  “สรุปผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน ปการศึกษา 2543,” (ม.ป.ท.,2544),
4 – 47. (อัดสําเนา)
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ประพจนปญหา
จากสภาพปญหาที่กลาวมา  จะเห็นวาในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและการ

ปฏิบัติงานวิชาการ  รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะ
ชวยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหคุณภาพ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม        
อีกทั้งยังเปนการสนองตอบตอนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ดวย 
ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ พบวาในเรื่องของทักษะการบริหารของ      
ผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  ยังไมเปน                 
ที่พึงประสงคของผูที่มีสวนเกี่ยวของ  จึงนําไปสูหัวขอของการวิจัยครั้งนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนดจุดประสงคของการวิจัยไว
ดังนี้

1.เพื่อทราบระดับทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

2.เพื่อทราบทักษะการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ  ในโรงเรียนประถม
ศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ขอคําถามของการวิจัย

ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามสําหรับการวิจยัเพื่อเปนแนวทางในการคนควาหาคําตอบ
ในการวิจัย  ดังนี้

1.ทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  อยูในระดับใด

2.ทักษะการบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน  หรือไม

สมมติฐานของการวิจัย

จากขอคําถามของการวิจัย  ผูวิจัยตั้งขอสมมติฐานไวดังนี้คือ  ทักษะการบริหารของ   
ผูบริหารโรงเรียนสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

โรงเรียนประถมศึกษาเปนหนวยงานทางราชการ  มีหนาที่หลักในการจัดการศึกษา   
ข้ันพื้นฐานใหกับเยาวชนของชาติ  มีลักษณะการจัดการเชิงระบบ  โรงเรียนทุกแหงไมวาจะ          
มีขนาดใดก็ตาม  จะมีลักษณะเชิงระบบทั้งสิ้น  กลาวคือโรงเรียนมีตัวปอน  กระบวนการแปรสภาพ  
และผลผลิตเชนเดียวกับระบบอื่น ๆ21  โดยมีปจจัยนําเขาในดานบุคลากรคือผูบริหารโรงเรียน  และ
กระบวนการคือปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน  ซึ่งจะนําไปสูผลผลิตที่ไดคือคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน  และคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ดังปรากฏในแผนภูมิที่  1

                                                 
21 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา   

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 161.
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แผนภูมิที่ 1 : กรอบแนวคิดของการวิจัย
ที่มา  :  Daniel Katz and Robert L. Kahn , The Psychology of Organization , 2nd ed.
(New York : John  Wiley & Son, 1978), 20.

:  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารการประกันคุณภาพ
การศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : ที.พี.พร้ินท จํากัด, 2541), 55.

สภาพแวดลอม (Context)
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- สภาพทางภูมิศาสตร

ฯลฯ

ปจจัยนําเขา(Input)

ผูบริหาร

งบประมาณ

ทรัพยากรอื่น

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต (Output)

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
ของนักเรียน

คุณภาพใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

ขอมูลยอนกลับ (Feedback)

การปฏิบัติงาน
วิชาการ

 การนิเทศ

การเรียนการสอน

บุคลากร 
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ขอบเขตของการวิจัย

เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามจุดมุงหมาย  ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย
ไวดังนี้  คือ  เปนการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ที่สงผลตอการ
ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑคุณภาพ  ของสํานักงาน          
คณะกรรมการขาราชการครู

โดยตัวแปรตนที่ศึกษา  คือ  ทักษะการบริหารตามแนวคิดของแคทซ  (Katz)   ซึ่งกลาว
ไววาผูบริหารที่มีประสิทธิภาพตองมีทักษะที่จําเปนสําหรับการบริหารสามทักษะ  คือ  (1) ทักษะ
ดานเทคนิค (technical  skill)  คือความสามารถของ ผูบริหารในการใชความรู  กระบวนการ      
ข้ันตอนวิธีการ  วิธีทํา  เทคนิคเฉพาะอยาง  และการใชเครื่องมือตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติ
งาน  โดยการเรียนรูจากประสบการณ  การฝกปฏิบัติ  การศึกษาเพิ่มเติม  และการฝกอบรม       
(2) ทักษะดานมนุษย  (human  skill)  คือความสามารถของผูบริหารในการปฏิบัติงาน  และใช
ดุลยพินิจเกี่ยวกับการทํางานรวมกับผูอ่ืน  และการรูจักใชคน  ซึ่งประกอบดวย  ความเขาใจถึงวิธี
การสรางแรงจูงใจคน  และมีศิลปะฝกตนเปนผูนําที่ดี  เขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล      
ทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม   และสติปญญา  สามารถสรางระบบความรวมมือผูใตบังคับ
บัญชา และผูรวมงานฝายตาง ๆ ไดเปนอยางดี  (3) ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual  skill)  คือ
ความสามารถของผูบริหารที่เขาใจ  มองเห็นภาพความสัมพันธของสวนตาง ๆ ในองคการทั้งหมด  
มีความคิดที่กวางไกล  ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับองคการ   อ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี  ทั้งทางดานการ
เมือง  สังคม  และเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค22  สวนตัวแปรตามที่ศึกษาคือการ
ปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถาน
ศึกษา  ตามเกณฑคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูประกอบดวย  1) การบริหาร
งานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร  ธรรมนูญโรงเรียน  หรือ  แผนยุทธศาสตร  
และแผนปฏิบัติ  2) การจัด   การเรียนการสอน  โดยถือ   ผูเรียนเปนสําคัญ  หรือเปนศูนยกลางการ
เรียนรู  3) การนําสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน  4) การจัดกิจกรรม        
สงเสริมหลักสูตร  แหลงการเรียนรู  เพื่อบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน  5) การดําเนินการ
ดานการวัดผล  และประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง   ของนักเรียน  6) การจัดกิจกรรมสอน

                                                 
22 Robert L. Katz, “Skill of Effective Administration,” Harvard Business Review

33 (January –  February  1955), 33 – 42.
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ซอม/เสริม  7) การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  โดยใชแหลงการเรียนรูในชุมชน
และภูมิปญญาทองถิ่น23     ซึ่งขอบเขตของการวิจัยปรากฏดังแผนภูมิที่ 2

แผนภูมิที่ 2 : ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา         : Robert L. Katz, “Skill  of  Effective  Administration,”Harvard Business Review
33  (January –   February 1955), 33 – 42.
                  :สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, คูมือการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา  
เกณฑคุณภาพสําหรับสถานศึกษาสังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และ
กรมสามัญศึกษา, (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร), 17 – 24.

                                                 
23สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, คูมือการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา 

เกณฑคุณภาพสําหรับสถานศึกษาสังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และ
กรมสามัญศึกษา, (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร), 17 – 24.

ทักษะการบริหารของ
ผูบริหาร

-   ทักษะดานเทคนิค
    (technical  skill)
-   ทักษะดานมนุษย
    (human  skill)
-   ทักษะดานมโนภาพ
     (conceptual  skill)

การปฏิบัติงานวิชาการ

1.การบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมาย
   ของหลักสูตร   ธรรมนูญโรงเรียน   และแผนปฏิบัติ
2.การจัดการเรียนการสอนโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ
   หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู
3.การนําส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียน
   การสอน
4.การจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร แหลงการเรียนรู
   เพื่อบริการ และสนับสนุน การเรียนการสอน
5.การดําเนินการดานการวัดและประเมินผล
   การเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน
6.การจัดกิจกรรมสอนซอม/เสริม
7.การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
   โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
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ขอจํากัดของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอ     

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  แมวาผูวิจัยจะไดพิจารณา
อยางรอบคอบ  รวมทั้งวางแนวทางในการแกไขขอบกพรองตาง ๆ ไวแลวก็ตามแตก็อาจจะปรากฏ
ความไมสมบูรณในบางกรณี  อันสืบเนื่องมาจากขอจํากัดของการวิจัย  ทั้งนี้เพราะแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑคุณภาพ  เพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครู  
สายงานบริหารสถานศึกษา  จะตองพิจารณาในเชิงระบบ  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะกลาวถึงเฉพาะใน
สวนที่เปนกระบวนการในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริหารสถานศึกษา  ในงานวิชาการเทานั้น  
สวนงานอื่น ๆ ไมไดกลาวถึง  ในสวนนี้จึงนับเปนขอจํากัดของการวิจัยครั้งนี้

นิยามศัพทเฉพาะ

เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการศึกษาวิจยัครั้งนี้ไดตรงกัน  ผูวิจัย
จึงไดกําหนดนิยามขอบเขต  หรือความหมายของคําศัพท  ไวดังนี้

ทักษะการบริหาร  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารที่ใชในการบริหารงานใน
โรงเรียนตามแนวคิดของแคทซ (Katz)  อันประกอบดวยสามทักษะคือ  (1) ทักษะดานเทคนิค  
(technical  skill)  หมายถึง  ความสามารถในการใชเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการบริหารงานให
บรรลุผล  (2) ทักษะดานมนุษย (human  skill)  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารในการ
ทํางานในฐานะสมาชิกของกลุม  และความสามารถในการเสริมสรางพลังความรวมมือระหวาง
สมาชิกภายในหนวยงาน  (3) ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual  skill)  หมายถึง  ความสามารถ
ของผูบริหาร   ในการเขาใจหนวยงานในทุกลักษณะ  เห็นความสัมพันธระหวางงานและกิจกรรม
ตาง ๆ ของหนวยงาน  รวมถึงความสัมพันธของงานที่บริหารระหวางหนวยงานอื่น

การปฏิบัติงานวิชาการ  หมายถึง  กระบวนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางดาน       
งานวิชาการที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน  และการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหมี     
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค  และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษางาน  
วิชาการ  ดังนี้ (1) การบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียน
และแผนปฏิบัติ  (2) การจัดการเรียนการสอนโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ  หรือเปนศูนยกลางการ
เรียนรู  (3) การนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชในการเรียนการสอน  (4) การจัดกิจกรรม   
สงเสริมหลักสูตร แหลงการเรียนรูเพื่อบริการ  และสนับสนุนการเรียนการสอน  (5) การดําเนินการ
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ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน  (6) การจัดกิจกรรมสอนซอม/เสริม  
(7) การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและภูมิปญญา
ทองถิ่น

ผูบริหารโรงเรียน  หมายถึง  หัวหนาสถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  
ครูใหญ  อาจารยใหญ  และผูอํานวยการโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี

ครูวิชาการ  หมายถึง  ขาราชการครูในสถานศึกษาที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งจากหัวหนา
สถานศึกษา  ใหมีหนาที่รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาที่เปดทําการเรียนการสอนในสังกัด  
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
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บทที่  2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญ        
ของทักษะการบริหารงานผูบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน  ซึ่งมีรายละเอียดของ 
หลักการทฤษฎี  แนวคิด  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  รายละเอียดดังนี้

ความหมายของการบริหารและผูบริหาร

งานดานการบริหารหรือการจัดการจะเปนงานที่สําคัญและเอื้อประโยชนตอการทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งคําวา  “การบริหาร”  ไดมีผูใหความหมายไว  เชน  พยอม  วงศสารศรี  
ไดใหความหมายของการบริหารไววา  หมายถึงกระบวนการที่ผูจัดการ ใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ 
ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนโดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ  การตระหนักถึง
ความสามารถ  ความถนัด  และความมุงหวังดานความเจริญกาวหนา ในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกในองคการควบคูไปดวย  องคการจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนด1  ในสวนของ 
นักการศึกษาตางประเทศ  มีหลายทานไดใหความหมายของการบริหารไว  ดังนี้  สโตนเนอร  
(Stoner)  ใหความหมายวา  การบริหารเปนกระบวนการของการวางแผน  การจัดการ  การแนะนํา
และควบคุมโดยระดมทรัพยากรที่มีอยูทั้งมวลในองคการ  มุงใชเพื่อผลแหงการบรรลุเปาหมาย     
ที่วางไว2  สําหรับเทอรี่  (Terry)  กลาวอธิบายวาการบริหาร  คือ  กระบวนการของการวางแผน  
การจัดการ  การจูงใจและการควบคุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ  โดยใชทรัพยากร

                                                 
1พยอม  วงศสารศรี, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ, 

2534), 3.
2James A.F.Stone,Management (New Jersey : Prentice-Hill,Inc,1978), 8.
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มนุษยและอ่ืน ๆ ที่มีอยู3  สวนปเตอร เอฟ ดรักเกอร  (Peter F. Drucker) กลาวไววา  การบริหาร  
คือการทําใหงานตาง ๆ ลุลวงไปโดยอาศัยคนอื่นเปนผูทํา4

จากความหมายของนักการศึกษาหลายทานที่กลาวแลว  ทั้งของประเทศไทยและ   
ชาวตางชาติ  พอสรุปไดวา  การบริหาร  หมายถึง  การดําเนินงานตามภารกิจงานที่ไดรับมอบ
หมายจากหนวยงาน  หรือองคการ  โดยการใชทรัพยากรมนุษย  และทรัพยากรในดานอื่น ๆ ที่มีอยู  
โดยบริหารผานทางกระบวนการวางแผน  การจัดการ  การชักจูงใจ  และการกํากับ ติดตามควบคุม

สําหรับความหมายของผูบริหาร  ไดมีผูใหความหมายในหลายลักษณะ  เชน         
ธงชัย  สันติวงษ  กลาววา  ผูบริหารคือบุคคลซึ่ง  (1) เปนหัวหนาหรือผูนําของกลุมคนในองคการ  
(2) เปนผูจัดระเบียบทรัพยากรตาง ๆ และประสานการปฏิบัติงานของบุคคลฝายตาง ๆ  และ       
(3) เปนผูรับผิดชอบทําใหงานเสร็จตามเปาหมายโดยอาศัยคนเปนผูทํา5  สําหรับนักการศึกษาชาว
ตางประเทศไดใหความหมายไว  ดังนี้  เดวิสและฟลลีย  (Davis  and  Filley)  ไดใหความหมายวา
ผูบริหาร  คือ  ผูดํารงตําแหนงในการบริหารและเปนผูจัดกระบวนการการบริหาร  โดยหนาที่ของ
การเปนผูนํา6  กลาวโดยสรุปไดวา  ผูบริหารเปนบุคคลที่มีหนาที่ในการบริหารงานใหบรรลุ        
เปาหมาย  และมีประสิทธิภาพ  โดยการเอื้ออํานวยประโยชน  การจูงใจ  และการจัดการในรูปแบบ
ตาง ๆ  ใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดจนสําเร็จลดการใชอํานาจขูเข็ญ  บีบบังคับ  และอิทธิพล
ที่ทําใหเกรงกลัว  ซึ่งควรจะเปนมาตรการขั้นสุดทายหากมีความจําเปนนั้น

                                                 
3George R. Terry,Principles of Management (Illinois : Richard D. Irwin, 

Inc.,1979), 4.
4Peter F. Drucker,Management : Tasks,Responsibility,Practices (London : 

Pan Book Ltd,1979), 9.
5ธงชัย  สันติวงษ,องคการและการบริหาร,พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช, 2533), 3.
6Ralph C. Davis and Alan C. Filley , Principles of Management (New York : 

Alexander Hasuition Institute,1973), 11.
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การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

 การศึกษาในระดับประถมศึกษา  เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุงพัฒนาผูเรียน          
ใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตพรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคมตามบทบาทและหนาที่ของตน  
ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข7  ผูบริหารโรงเรียน
เปนผูมีบทบาทสูงสุดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ดังนั้น  ผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปนผูมี
ความรู  ความเขาใจเปนอยางดีในเร่ืองของการบริหารการศึกษา  มีวิสัยทัศนที่กวางไกล  สามารถ
กําหนดเปาหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดอยางเดนชัดเปนรูปธรรมและมีความเปนไปได  
ในสวนสําคัญนี้ผูบริหารจะตองเขาใจถึงหนาที่ตามภารกิจ  ตลอดจนขอบขายของงานที่รับผิดชอบ
อยางชัดเจน  ซึ่งงานของผูบริหารโรงเรียนนั้นมีมากมายทั้งในหนาที่งานตามนโยบาย  และงานฝาก
จากสวนราชการอื่น ๆ8

ไดมีผูใหความหมายและขอบขายงานการบริหารโรงเรียน  ไวหลายทาน  เชน
แรมเซเยอร  (Ramseyer)  และคณะไดสรุปขอบขายงานบริหารโรงเรียนไวเปน  8  ประเภท  คือ 
(1) พัฒนาการสอนและหลักการสอน  (2) งานธุรการ การเงินและบริการตาง ๆ ของโรงเรียน        
(3) เปนผูนําของชุมชนที่ตั้งอยู  (4) งานบุคคล  (5) งานอาคารสถานที่  (6) จัดการรถรับสงนักเรียน  
(7) จัดระบบบริหารโรงเรียนใหถูกตอง  และ (8) ปกครองดูแลนักเรียน9   ฟชส  (Fish)  ไดกําหนด
ความรับผิดชอบในหนาที่ของการบริหารการศึกษาไว  4  อยาง  คือ  (1) ความสัมพันธกับชุมชน  
(2) การปรับปรุงสงเสริมโอกาสทางการศึกษา  (3) การสรรหา และการพัฒนาบุคลากร  (4) การ 
จัดหาและดูแลเร่ืองการเงิน  อาคารสถานที่และอุปกรณ10    แฮรีส  (Harris)  ไดกลาวถึงบทบาท

                                                 
7กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ, หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521      

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2533), 1.
8สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,สํานักพัฒนาระบบบริหาร,เอกสาร

ประกอบการอบรมหลักสูตรการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา  คูมือการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
โรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2540),7.

9John A. Ramseyer, and Others , Factor Affecting Education Administration
(Ohio : Ohio State University,1955), 18 – 56.

10Robert S. Fish, “The Task of Administration,” In Administrative Behavior in
Education, eds.R.S. Cambelland R.T. Greggbeds (New York : Harper and Row,1957), 
221.
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ของโรงเรียนโดยไดทําการวิเคราะหความสัมพันธกับการเรียนการสอน  และไดกลาวสรุปไววา    
โรงเรียนควรมีหนาที่ในงานดานตาง ๆ ดังตอไปนี้  คือ  ดานการนิเทศการศึกษา  ดานการสอน  
ดานการบริการนักเรียน  ดานธุรการ  และดานบริหารงานทั่วไป11  สวนมิลเลอร  (Miller)  ไดแบง
หนาที่งานบริหารการศึกษาออกเปน  10  อยาง  คือ  1.งานเกี่ยวกับตัวนักเรียน  2.โปรแกรมการ
สอน  3.การปฏิบัติงานตาม โปแกรมการสอน  4.การบริหารบุคลากรที่ทําหนาที่สอน  5.การบริหาร
บุคลากรที่ไมใชผูสอน  6.งานดานอาคารสถานศึกษา  7.งานดานอุปกรณการศึกษา  8.งานบริการ
เสริมวิชาการ  9.งานดานการเงิน 10.งานการประเมินผล  และกลาววาภารกิจของผูบริหารโรงเรียน
ตองสอดคลองกับภารกิจของโรงเรียน12  จารวิส  (Jarvis)  ไดกําหนดขอบขายงานบริหารการศึกษา   
ไว  8  อยางดังนี้คือ  1.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  2.การบริหารกิจการนักเรียน  3.การ
บริหารดานความสัมพันธกับชุมชน  4.การบริหารบุคลากร  5.การบริการพิเศษตาง ๆ  6.การจัด
โครงสรางหนวยงาน  7.การดูแลอาคารสถานที่และบริเวณ  8.การบริหารงานธุรการและการเงิน13   
แคมพเบลล  และคณะ  ไดเสนอวา  ภารกิจของผูบริหารโรงเรียน  มี  6  ดาน  คือ  1.ดานความ
สัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  งานดานนี้ผูบริหารโรงเรียนควรจะตองศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ของชุมชน   ความตองการของชุมชน  การใหขอมูลของโรงเรียนแกชุมชน  บทบาทของโรงเรียนใน
ชุมชนและบทบาทขององคการตาง ๆ ในชุมชน  2.ดานงานวิชาการในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวาง
แผนการดําเนินการและการประเมินผลโปรแกรมการศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ
การวางจุดมุงหมายเฉพาะของสถานศึกษา  การวางโครงการของการเรียนการสอน  หลักสูตรและ
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของชาติ  การจัดและเลือกใชเลือกเรียน  และอุปกรณการสอน  และการ
ประเมินผลการสอน  3.ดานงานกิจกรรมนักเรียน  ผูบริหารโรงเรียนจะตองจัดการเกี่ยวกับนักเรียน
ในเรื่องตอไปนี้  คือ  การบริหารกิจการนักเรียน  และการจัดรูปองคการของนักเรียน  ระเบียนและ
ทะเบียนตาง ๆ การจัดบริการใหแกนักเรียน  และการควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของ
นักเรียน  4.ดานการบริหารงานบุคคล งานดานนี้เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูบริหารโรงเรียนความสําเร็จ

                                                 
11Ben M. Harrs,Supervisory Behavior in Education(Englewood Cliffs, New 

Jersey : Prentice – Hall, Inc,1963), 7 – 10.
12Miller Van,The Public Administration of America School (New York : 

Macmillan Publishing Company,1965), 175 – 180.
13Oscar T.Jarvis,Organizing Supervising and Administration the Elementray 

School (New York : Parker  Publishing Company,1969),8 – 10.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



21

หรือความลมเหลวของโรงเรียนสวนใหญข้ึนอยูกับการบริหารงานดานบุคคลดวย  ผูบริหารควรจะ
พิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องนโยบายของการบริหารงานบุคคล  การคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางาน  การนิเทศงาน  และการประเมินผลประสิทธิภาพของการสอน  5.ดานอาคารสถานที่  และ
วัสดุอุปกรณ  ในสวนของการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน  และการบริการนักเรียน  ซึ่งจําเปน
ตองใชสถานที่และวัสดุอุปกรณ  ผูบริหารควรจะสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนอาคารสถานที่  
การพัฒนาการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณเพื่อชวยในการเรียนการสอน  6.ดานงาน
การเงินและงานธุรการ  งานดานนี้เปนสวนสําคัญในการสงเสริมการเรียนการสอน  ซึ่งผูบริหาร 
ควรจะใหความสนใจ  ไดแก  การจัดทํางบประมาณ  การใชจายตามแบบแผนทางราชการ       
งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ  และงานพัสดุ –  ครุภัณฑ14   ตอมา  คิมบรูกซ  (Kimbrough)  
กลาววา  หนาที่หรือภารกิจของผูบริหารโรงเรียนมี   8  ดาน  ไดแก  1.การเรียนการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตร  2.การบริการนักเรียน  3.ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  4.การบริหาร
งานบุคคล  5.การบริหารงานอาคารสถานที่  6.การบริการชุมชน  7.การจัดโครงสรางองคการและ
การบริหารงาน  และ 8.บริหารงบประมาณ15  สําหรับในสวนของการบริหารงานโรงเรียนประถม
ศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดภารกิจของโรงเรียนประถม
ศึกษาออกเปน  6  งาน  ดังนี้  1.งานวิชาการ  2.งานบุคลากร  3.งานกิจการนักเรียน  4.งานธุรการ
การเงิน และพัสดุ  5.งานอาคารสถานที่  6.งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน16

ทักษะการบริหารของผูบริหาร

ความสําเร็จในการบริหารงานของโรงเรียน  เปนดรรชนีชี้บงความสําเร็จของการบริหาร  
การที่ผูบริหารไดมีความเขาใจในบทบาทหนาที่  ของการบริหารสถานศึกษาจะเปนสิ่งที่จะชวยให
การจัดการศึกษาสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ผูบริหารเปนเสาหลักที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ    
หนวยงาน  ตอผูใตบังคับบัญชา  และตอผลงานอันเปนสวนรวม  คุณภาพและบทบาทของผูบริหาร
มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับคุณภาพของสถานศึกษา  รวมทั้งมีผลสะทอนตอผลงานและ       
                                                 

14Road F.Campbell and Others,Introducation to Education Administration,    
5th ed.(Boston : Allyn and BaconInc.,1978), 116 – 149.

15Ralph B. Kimbrough, Education Administration, 3rded.(New York : Macmillan 
Publishing Company,1998),44.

16สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ        
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, 4.
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วิธีปฏิบัติงานของสถานศึกษาแตละแหงเปนอันมาก17  ในการบริหารงานที่ดีผูบริหารที่มีความ
สามารถจําเปนตองมีทักษะในการเปนผูนํา  การบริหารงานนั้นจึงจะประสบผลสําเร็จไปไดดวยดี

แคทซ  (Katz)  ไดทําการวิเคราะหความรูความสามารถของผูบริหารโดยใชวิธีการที่
เรียกวา  Three  Skills  Method  พบวาผูบริหารจะทําหนาที่ของตนไดดีเพียงใด  ประสบความ
สําเร็จมากนอยหรือไม  ข้ึนอยูกับทักษะ  3  ประการ  คือ

1.ทักษะดานเทคนิค  (technical  skill)  หมายถึง  ความสามารถในการใชเทคนิควิธี
การที่เหมาะสมในการบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จ  ในปจจุบันถือวาทักษะดานเทคนิคที่สําคัญที่ผู
บริหารจะตองมีประกอบดวย

1.1  ทักษะทางดานการวางแผน  (planning  skills)
1.2  ทักษะทางดานกระบวนการกลุมและการติดตอส่ือสาร (groupprocess  and  

communication skills)
1.3  ทักษะทางดานการจัดการและการจัดองคการ  (mangement  and  organization  

skills)
2.ทักษะดานมนุษย (human  skill)  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพในฐานะสมาชิกของกลุม  และความสามารถในการ
เสริมสรางพลังความรวมมือระหวางสมาชิกของหนวยงาน  ทักษะดานมนุษยชวยใหผูบริหาร
ทํางานกับปจเจกบุคคลหรือกลุมคนไดอยางมีประสิทธิผล  ดวยการสรางความรวมมือของทีมงาน  
เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร

3.ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual  skill)  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารใน
การเขาใจหนวยงานในทุกลักษณะ  เห็นความสัมพันธระหวางหนวยงาน  และกิจกรรมตาง ๆ ของ
หนวยงาน  รวมทั้งความสัมพันธระหวางหนวยงานที่ตนสังกัดกับหนวยงานอื่น

ซึ่งแคทซ  (Katz)  ไดเสนอแนะวาจะใชทักษะการบริหารทั้ง  3  ดานนี้มากนอยแตกตาง
กันไป  โดยผูบริหารที่อยูในระดับสูงนั้นเปนตําแหนงที่ตองกําหนดวัตถุประสงคการตัดสินใจและ
อนาคตขององคกร  ซึ่งตองมีและใชทักษะดานมโนภาพมากกวาผูบริหารในระดับกลางและ          
ผูบริหารที่อยูในระดับลาง  สวนผูบริหารระดับกลางที่ตองเปนผูประสานงานนโยบายของหนวย
เหนือไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมจึงตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากผูปฏิบัติงานอื่น  ดังนั้น

                                                 
17ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : สหมิตรออฟเซท,  

2535), 23.
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ผูบริหารระดับกลางจึงตองใชทักษะดานมนุษยสัมพันธมากกวาดานอื่น  สวนผูบริหารระดับลาง
และผูปฏิบัติงานโดยตรง  เพื่อสรางงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหรือหนวยงานบังคับ
บัญชา  จึงตองใชทักษะดานเทคนิคมากกวาทักษะดานอื่น ๆ และมากกวาผูบริหารในระดับที่อยูสูง
ขึ้นไป18

คิมบอลล  ไวลล (Kimball  Wiles) ไดกลาววา  ทักษะทางการบริหารที่จําเปนสําหรับ  
ผูบริหาร คือ

1.ทักษะในความเปนผูนํา  (skill  in  leadership)
2.ทักษะในมนุษยสัมพันธ  (skill  in  human  relation)
3.ทักษะในกระบวนการกลุม  (skill  in  group  process)
4.ทักษะในการบริหารบุคคลในการศึกษา  (skill  in  personnel  administration)
5.ทักษะในการประเมินผล  (skill  in  evaluation)19

แฮริส  (Harris)  ไดนําทฤษฎีสามทักษะของ  แคทซ  (Katz)  มาอธิบายขยายความ
เพิ่มเติม  ไดวา  ทักษะคลายกับกระบวนการ  แตมีความแนนอน   และงายกวา  ใชไดกับงานหลาย
ประเภท  เชน  ทางดานการบริหาร  ทางดานการนิเทศการศึกษา  โดยแฮริส ไดแยกแยะ            
รายละเอียดของแตละทักษะ  ดังนี้

1.ทักษะทางดานมโนภาพ  (conceptual  skill)  ประกอบดวย
1.1  การมองเห็นภาพโดยรวม
1.2  การวิเคราะห
1.3  การวินิจฉัย
1.4  การรูจักสังเคราะห
1.5  การรูจักวิพากยวิจารณ
1.6  การรูจักถามคําถาม
2.ทักษะทางดานมนุษย (human  skill)  ประกอบดวย
2.1  การเขาอกเขาใจ

                                                 
18Robert L. Katz,”Skill of Effective Administrator”, Harvard Business Review 33 

(January – February 1955), 33 – 42.
19Kimball Wiles, Supervision for Better School, 2nd ed. (Englewood Cliffs, N.J. :

Prentice-Hall,1955), 125.
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2.2  การรูจักสังเกต
2.3  การรูจักสัมภาษณ
2.4  การรูจักนําการอภิปราย
2.5  สามารถสะทอนความรูสึกและความคิดออกมา
2.6  การมีสวนรวมในการอภิปราย
2.7  การแสดงบทบาทสมมติได
3.ทักษะทางดานเทคนิค  (technical  skill)  ประกอบดวย
3.1  การอาน  เขียน  พูด  ฟง
3.2  จัดลําดับเร่ืองราวเปน
3.3  สาธิตได
3.4  เขียนแผนภูมิและวาดภาพสื่อได
3.5  คํานวณเปน
3.6  สามารถเปนประธานในที่ประชุมได20

ซึ่งเซอรจิโอวานนี่  (Sergiovanni)  กลาววา  ทักษะดานเทคนิค  หมายถึง  ทักษะที่
ผูบริหารมีความเขาใจวิธีการ  กระบวนการ  และเทคนิคดานการศึกษา  ทักษะดานเทคนิคไมใช
ทักษะดานการสอน  แตเปนทักษะที่ครอบคลุมถึงความรูเฉพาะอยาง  เชน  ดานการเงิน  การบัญชี  
กําหนดการการจัดซื้อจัดจาง  การกอสรางและการสํารวจรักษา  เปนตน21  โดยอัลฟองโซ  เฟริซ  
และเนวิส  (Alfonso , Firth and Naville)  ไดใหความเห็นที่คลายกันไววา  ทักษะเชิงเทคนิค  
(technical  skill)  หมายถึง  ความสามารถของผูนิเทศในการใหความรู  วิธีการและเทคนิควิธี  
ทักษะที่เปนสิ่งจําเปน  และมีความสําคัญอยางยิ่งในการนิเทศการศึกษา  ซึ่งจะทําใหครูยอมรับใน
ตัวผูนิเทศได  เนื่องจากทักษะดังกลาวเปนความรูความชํานาญ  โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพและ
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ไดแก  กําหนดกฎเกณฑสําหรับการเลือกสรรทรัพยากรทางการเรียนการ
สอน  สังเกตการสอนในหองเรียนไดอยางเปนระบบ  วิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการเรียนการ
สอน  เขียนจุดประสงคการเรียนรูได  จัดประเภทของจุดประสงคการเรียนรูได  รูจักการนําผลการ

                                                 
20Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliff : Prentice 

– Hall,Inc.,1963),15 – 16.
21Robert J. Sergiovanni,Instructionnal Supervision, 2nd ed. (Boston : Allyn and 

Bacon,Inc.,1981), 334-335.
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วิจัยมาประยุกตใชวิเคราะหส่ิงที่ควรจัดเตรียมกอนการเรียนการสอน  พัฒนากระบวนการวัดผล
และประเมินผล  วิเคราะหงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  และสาธิตทักษะตาง ๆ ในการสอน  
และนําไปปฏิบัติไดจริง22   เดรคและโรว  (Drake  and  Roe)  ไดเสนอแนะเพิ่มวาทักษะที่จําเปน
ในการบริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียนนั้นควรมี  5  ทักษะ  โดยเพิ่มจากทฤษฎีสามทักษะของ
แคทซ (Katz)  อีก 2 ทักษะ  ซึ่งทักษะที่เพิ่มคือ  ทักษะดานการศึกษาและการสอน  (Instructional 
skill)  และทักษะดานความรูความคิด  (cognitive  skill)  ซึ่งทั้ง  2  ทักษะนี้มีความหมายดังนี้คือ  
ทักษะดานการศึกษาและการสอนนั้น  เปนทักษะที่ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองมีผูบริหาร
สถานศึกษาจําเปนจะตองเปนผูนําทางการศึกษา  ตองมีความรูความเขาใจในการกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ตองมีภูมิรูและเปนนักวิชาการที่ดี  สวนทักษะดานความรูความคิดนั้น  ผูบริหาร
สถานศึกษาจําเปนตองมีความรู  ความคิด  มีปญญา  และวิสัยทัศน  ผูบริหารสถานศึกษาจะไม
สามารถเปนผูนําทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลได  หากปราศจากความรูและ   ไมสามารถใชความ
รูนั้น ๆ ไปในทิศทางที่มีความหมายและสรางสรรค23  ตอมา  คูนซ  และเวหริช  (Koontz  and  
Weihrich)  มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหารที่สอดคลองกับทฤษฎีสามทักษะของแคทซ  (Katz)  
และไดเพิ่มทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารอีก  1  ทักษะ  คือ  ทักษะดานการออกแบบ  (design  
skill)  หมายถึง  ความสามารถในการแกปญหาในแนวทางที่เกิดประโยชนตอองคกร  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในระดับที่สูงขององคกร  ที่ผูบริหารตองมีความสามารถมากกวาการมองเห็นปญหาแต
เพียงอยางเดียว  กลาวคือ  ตองมีทักษะในการหาวิธีแกไขปญหาในการทํางาน24ตอมา เฮอรเซย
และบลันชารด  (Hersey  and  Blanchard)  ไดกลาววา  ทักษะดานเทคนิคเปนความสามารถใน
การใชความรู  วิธีการ  เทคนิค  และส่ิงจําเปนสําหรับภาระหนาที่โดยเฉพาะ  ซึ่งเกิดจากการศึกษา  

                                                 
22Robert J. Alfonso and others,Instructional Supervision, 2nded.(Boston : Allyn 

and Bacon,Inc.,1981), 334-335.
23Thelbert  L. Drake  and  H. Roe , The  Principalship , 3rd ed. (New  York  :  

Macmillan , 1986) , 29 – 30.
24Harold  Koontz  and  Heinz  Weihrich , Essentials  of  Management , 5th ed. 

(New  York : McGraw – Hill , 1990), 6 – 7.
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ประสบการณ  และการฝกอบรม25  นอกจากนี้  โบวี่และคณะ (Boovee  and  Others)  ไดเสนอ
แนวคิดวา  ทักษะดานเทคนิค  เปนทักษะที่ตองใชเครื่องมือ  เทคนิคและความรู  ความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงานเฉพาะดานเปนพิเศษ  ผูบริหารตองพัฒนาทักษะ      ดานเทคนิคอยูตลอดเวลา  
โดยการศึกษาและการปฏิบัติในหนาที่ที่รับผิดชอบ26

ทักษะการบริหารทั้งสามดานนี้จะใชมากนอยแตกตางกันไป  สวนผูบริหารระดับสูงนั้น
เปนตําแหนงที่ตองกําหนดวัตถุประสงค  ตัดสินใจและอนาคตขององคการ  ซึ่งตองมีและใชทักษะ
ดานมโนภาพมากกวาผูบริหารระดับกลางและระดับลาง  สวนผูบริหารระดับกลางที่ตองเปนผู
ประสานนโยบายของหนวยเหนือไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  จําเปนตองอาศัยความรวมมือ
รวมใจจากผูปฏิบัติงาน  ดังนั้น  ผูบริหารระดับกลางจึงตองใชทักษะดานมนุษยสัมพันธมากกวา
ทักษะดานอื่น  สวนผูบริหารระดับลางและผูปฏิบัติงานในฐานะเปนผูลงมือปฏิบัติงานโดยตรง  
เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการหรือของหนวยเหนือ  จึงตองใชทักษะดานเทคนิค
มากกวาทักษะอ่ืน   ดังแผนภูมิที่  3

                                                 
25Paul Hersey and Kenneth Blanchard,Management of Organizational 

Behavior Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs,N.J. : A Simon & Schmaste 
Company,1993), 8.

26Courtiand L. Bovee and Others, Management (New York : McGraw -
Hill,Inc.,1993), 21 - 23.
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ระดับการจัดการ

ผูบริหาร

ผูจัดการ

หัวหนางาน

ผูปฏิบัติงาน

      Technical  Skill           Human  Skill          Conceptual  Skill

แผนภูมิที่  3  :  แสดงทักษะการบริหารที่จําเปนของผูบริหารระดับตาง ๆ
ที่มา  : Paul  Hersey  and  Kenneth  Blanchard, Management of Organizational 

Behavior Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : A  Simon & Schmaste  
Company,1993), 117.

ในสวนของนักบริหารและนักการศึกษาของไทย  มีแนวคิดและไดกลาวถึงทักษะ     
การบริหาร  (administration  skills)  ไวหลายทานเชน  พยอม  วงศสารศรี  มีแนวคิดวา  งานของ
ฝายบริหารจําเปนตองอาศัยทักษะในการดําเนินการอยางยิ่ง  ไมวาจะเปนการจัดการธุรกิจ    
สถานศึกษา  โรงพยาบาล  ลวนตองการการจัดการที่ดี  ฝายจัดการมักจะกลาววา  เขาจะประสบ
ความสําเร็จเมื่อสามารถทําใหบุคคลที่รวมงานที่มีความชํานาญ  หรือความสามารถในเรื่องตางกัน  
รวมแรงรวมใจกันทํางานขององคการดวยความราบรื่น  หนาที่สําคัญของฝายจัดการ  คือ  สามารถ
สรางไมตรี  ประสานงาน  ประนีประนอม  ประเมินความคิดเห็นตาง ๆ และนําความสามารถพิเศษ
ของสมาชิกในองคการ  ใหทํางานตามเปาหมายขององคการได  ซึ่งหนาที่ดังกลาวฝายจัดการ
สามารถพัฒนาและสรางขึ้นไดดวยทักษะที่จําเปนที่ควรปลูกฝงและพัฒนาแกฝายจัดการ คือ  
ทักษะดานการจัดการ  (managerial  skill)  ไดแก  1.ทักษะดานเทคนิค  (technical  skill)          
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2.ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (human  skill)  และ 3.ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual  skill)27   
ซึ่ง นพพงษ  บุญจิตราดุลย  ไดเสนอแนวคิดไววา  ปกติเรามักจะพิจารณาสมรรถภาพของผูบริหาร
แตเพียงบุคลิกภาพ  รูปรางหนาตา  ทาทางภายนอกของผูบริหารเพียงผิวเผินภายนอก  วาเขา  
เปนอยางไรเทานั้น  หาไดดูวาเขาอะไร  วิธีทํางานของเขาเปนอยางไร  ดังนั้น  ทฤษฎีสามทักษะ
จะทําใหเราเห็นความสามารถในการปฏิบัติงานของครูใหญไดมากยิ่งขึ้น  ทฤษฎีนี้ประกอบดวย   
1.ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual  skill)  2.ทักษะดานมนุษย  (human  skill)  และ 3.ทักษะ
ดานเทคนิค  (technical  skill)28  ซึ่งมีความคิดที่สอดคลองกับปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  ที่กลาววา
ทักษะการบริหารของผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จ  ไดแก  1) ทักษะดานเทคนิค  (technical  skill) 
2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  (human  relation  skill)  3) ทักษะดานการจัดการ  (managerial  
skill)  ซึ่งเปนทักษะในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการบริหารเปนความสามารถของผูบริหารที่จะ
บริหารงานสรางความกาวหนาและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อความสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายของ
สถานศึกษา  ทักษะดานการจัดการ  ไดแก  ความชํานาญของผูบริหารในการวางแผน  การตัดสิน
ใจ  การสั่งงาน  การควบคุมงาน  การประสานงาน  การจัดองคการ  การบริหารทรัพยากร  รวมทั้ง
การประเมินผลและติดตามผลการทํางาน29  และสมใจ  เขียวสด  มีความคิดเห็นวา  ผูบริหารมี
หลายระดับช้ัน    ในบางกรณีผูบริหารอาจมีบทบาทเปนผูใตบังคับบัญชาของผูอํานวยการกอง  จึง
ตองมีมนุษยสัมพันธตอบุคคล  ทั้งระดับบนและระดับลาง  ผูบริหารจึงเปนไดทั้งผูนําและผูตาม  
กระบวนการบริหารงานจึงจําเปนตองอาศัยสามทักษะ  คือ  ทักษะดานเทคนิค  (technical  skill)  
ทักษะดานมนุษย  (human  skill)  และทักษะดานมโนภาพ  (conceptual  skill)30  ซึ่ง            
ธงชัย  สันติวงษ  ไดใหความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา  เนื่องจากงานดานบริหารเปนงานที่มีความ
สําคัญยิ่งขององคการธุรกิจ  และตองมีผูบริหารที่มีคุณสมบัติพรอมเพรียงที่จะรับผิดชอบในหนาที่  
ซึ่งทําใหนักวิชาการทางดานบริหารพยายามศึกษาคิดคนดูวา  ความสามารถที่จําเปนสําหรับ       
ผูบริหาร  คือ  1) ความสามารถในดานเทคนิควิธีการทํางาน  (technical  skill)  2) ความสามารถ

                                                 
27 พยอม  วงศสารศรี, องคการและการจัดการ, 45-46.
28นพพงษ  บุญญจิตราดุลย, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : บพิธ          

การพิมพ,2534), 17 – 18.
29ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน , การบริหารวิชาการ , 24 – 25.
30สมใจ เขียวสด,มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร (กรุงเทพมหานคร : พิศิษฐ             

การพิมพ,2536), 31 – 32.
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ในดานมนุษยสัมพันธ  (human  relation  skill)  และ 3) ความสามารถในดานมโนภาพ  
(conceptual  skill)31    ทิศนา  แขมมณี  และคนอื่น ๆ  ไดกลาววา  ในการคิดนั้นบุคคลจําเปนตอง
มีทักษะพื้นฐานหลายประการในการดําเนินการคิด  อาทิเชน  ความสามารถในการจําแนก  ความ
สามารถในการจัดกลุม  ความสามารถในการสังเกต  การรวบรวมขอมูล  และตั้งสมมติฐาน        
ซึ่งโดยทั่วไปแลวมีการจัดทักษะการคิดไว  2  ระดับ  ไดแก  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะการ
คิดขั้นสูง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  1) ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  ที่สําคัญคือ  ทักษะการสื่อสาร  ไดแก  
การฟง  การจํา     การอาน  การรับรู  การเก็บความรู  การดึงความรู  การจําได  การใชความรู  
การอธิบาย  การทําความกระจาง  การบรรยาย  การพูด  การเขียน  และการแสดงออก  และ
ทักษะที่เปนแกนหรือทักษะขั้นพื้นฐานทั่วไป  ไดแก  การสังเกต  การสํารวจ  การตั้งคําถาม       
การรวบรวมขอมูล  การจัดลําดับ  การเปรียบเทียบ  การอางอิง  การแปลความ  การขยายความ  
และการสรุปความ  2) ทักษะการคิดขั้นสูง  ที่สําคัญมีดังนี้  การนิยาม  การผสมผสาน  การสราง  
การปรับ  โครงสราง  การหาความเชื่อพื้นฐาน  การวิเคราะห   การจัดระบบ  การจัดโครงสราง  
การหา   แบบแผน  การทํานาย  การตั้งสมมติฐาน  การกําหนดเกณฑ  การประยุกต  การทดสอบ      
สมมติฐาน  และการพิสูจน32

ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการบริหาร  ไดมีนักการศึกษาทําการศึกษา
วิจัยไวหลายทาน  เชน  นวลศรี  ดาลิน   ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  ทักษะทางการนิเทศการศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง
ชาติ    ตามการรับรู   ของตนเอง  ผลการวิจัยพบวา  ทักษะดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยตามการรับรูของ
ผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ย  3.5233   ทัศนีย  เอี่ยมผอง  ไดทําการวิจัย
ศึกษาเกี่ยวกับความ    คิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษาของ   

                                                 
31ธงชัย  สันติวงษ,องคการและการบริหาร,พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช,2537), 344-345.
32ทิศนา  แขมมณี  และคนอื่น ๆ,”การเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด”, ครุศาสตร  

26, 1 (กรกฎาคม – ตุลาคม 2540) : 45 – 47.
33นวลศรี ดาลิน,”ทักษะทางการนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา     

ดีเดน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ตามการรับรูของตนเอง”    
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย       
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2533),397.
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ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  ผลปรากฏ
วาทักษะการบริหารดานเทคนิคและดานมนุษยสัมพันธอยูในระดับมาก34   สวนกฤษณะ  สุพงศ  
ไดศึกษาวิจัยถึงทักษะการบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ในเขตการศึกษา  5  ผลการวิจัยพบวา  ทักษะ
ดานเทคนิคสงผลตอการปฏิบัติตามาตรฐานการบริหารโรงเรียนในภาพรวม  และทักษะดานมนุษย
สงผลตอการปฏิบัติตามาตรฐานการบริหารโรงเรียนในทุกมาตรฐาน35

จากแนวคิดในเรื่องทักษะทางการบริหาร  ซึ่งนักทฤษฎีหลายทานไดนําเสนอไว    ผูวิจัย
พบวาแนวคิดของ แคทซ  (Katz)  ที่กลาวไววา  ผูบริหารจะทําหนาที่ของตนไดดีเพียงใดนั้นขึ้น   
อยูกับทักษะสามประการ  คือ  ทักษะทางดานเทคนิค  (technical  skill)  ทักษะดานมนุษย 
(human  skill)  และทักษะดานมโนภาพ  (conceptual  skill)  ทักษะทั้งสามประการนี้  ผูบริหาร
สามารถนํามาพัฒนาตนเอง  พัฒนาองคกรไดเปนอยางดี      โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาการ
ศึกษา  ซึ่งผูบริหารจะเปนบุคคลที่สําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  เปนที่ยอมรับทั้งภายใน
และภายนอกองคการ  และการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสามารถที่จะนําทักษะ
ทั้งสาม  ไปพัฒนาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาไดในโอกาส   ตอไป

                                                 
34ทัศนีย  เอี่ยมผอง, ”ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับการบริหารการ

ศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ” 
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย       
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2535),บทคัดยอ.

35กฤษณะ  สุพงศ, ”ทักษะการบริหารที่สงผลตอผลการปฏิบัติตามาตรฐานการบริหาร
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ในเขตการศึกษา  5”       
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2543), บทคัดยอ.
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การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานวิชาการ  เปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งของการศึกษาที่บุคคลผูเกี่ยวของ
หลายฝายตองรวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเจริญงอกงามในทุก ๆ ดาน  เพื่อสงเสริม
ใหเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาในอนาคตจะไดเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  ในสวนของการบริหารงาน  
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษานั้น  หมายถึง  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให
ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร36  ถาหาก       
โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการอยางมีข้ันตอนโดยองคคณะบุคคล  และแบงหนาที่รับผิดชอบ
เพื่อใหบังเกิดความสําเร็จบรรลุถึงเปาหมาย  และวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา  ยอมหมายถึง
ประสิทธิภาพของโรงเรียน  ดังนั้นการบริหารงานวิชาการนั้น  ผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความ
สําคัญเปนภาระกิจหลัก  และผูบริหารจําเปนจะตองมีความรอบรู  มีความสามารถ  และความเขา
ใจเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ความหมาย  
ความสําคัญ  และขอบขายงานวิชาการ

ความหมายการบริหารงานวิชาการ
วินัย  เกษมเศรษฐ  กลาววาการบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การจัดการเรียนการ

สอนโดยใชทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความประสงคของหลักสูตร37  ตอมา     
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  กลาววา  การบริหารงานวิชาการเปนการบริหารสถานศึกษา  โดยมีการ
จัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี  และมี      
ประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน38   และธเนศ  คิดรุงเรือง  กลาววา  การบริหารงาน
วิชาการเปนกระบวนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน  

                                                 
36สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , การบริหารงานวิชาการ :       

ชุดฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง เลม 5 (กรุงเทพฯ : บริษัท พีเอลีฟวิ่ง จํากัด , 2541), 84.
37วินัย  เกษมเศรษฐ, การบริหารงานวิชาการ : นโยบายและหลักการปฏิบัติงาน

(กรุงเทพมหานคร : หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา, 2532), 87.
38ปรียพร  วงศอนุตรโรจน , การบริหารงานวิชาการ , 16.
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และการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร  การบริหารงานวิชาการจึงเปนหัวใจของการศึกษา39

ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการเปนภารกิจหลักของการบริหารโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปน       

ผูรับผิดชอบหลักในการนําทางของครูทุกคนในดานงานวิชาการเปนภารกิจแรก  เพราะหนาที่ของ
โรงเรียน  คือ  การเสริมสรางใหความรูแกนักเรียน  ทําใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดหมาย
ของหลักสูตร  การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารโรงเรียนที่จะตองใหความ
สนใจและใชเวลาในการบริหารมากกวางานดานอื่น ๆ  จากผลการศึกษาของสมิธ  และคณะ  
(Smith  and  Others)  ในการใชเวลาในการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  ไดจัดลําดับใหความ
สําคัญของการบริหารงานวิชาการไวเปนอันดับแรก  จากการเปรียบเทียบงานอื่น ๆ  7 ดาน  ดังนี้  
1) งานดานวิชาการ  รอยละ  40   2) งานบริหารบุคลากร  รอยละ  20   3) งานกิจการนักเรียน  
รอยละ  20   4) งานการเงิน  รอยละ  5   5) งานอาคารสถานที่  รอยละ  5   6) งานสรางความ
สัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  รอยละ  5   7) งานธุรการอื่น ๆ  รอยละ  540  ความสําคัญของ
การบริหารงานวิชาการสามารถตรวจสอบไดจาก  1) โรงเรียนมีขอบขายการบริหารงานวิชาการ 
ชัดเจน  2)  ผูบริหารโรงเรียนเกิดแนวคิดในการพัฒนางาน  3) ผูบริหารโรงเรียนและคณะครู
ตระหนักและรวมมือพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนอยางจริงจัง  4) ผูบริหารโรงเรียนสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ41  นอกจากนี้ปรีชา  ศุขคุณ  ไดกลาววา  การบริหาร
งานวิชาการเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งสําหรับผูบริหารโรงเรียน  การปฏิบัติงานวิชาการอยางมี       
คุณภาพของบุคลากรแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียนที่จะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพ  

                                                 
39ธเนศ  คิดรุงเรือง , “การประกันคุณภาพในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2539), 56.

40Edward W. Smith and Others, The Education’s Encyclopedia (New Jersey, 
Englewood Cliffs : Prentice-Hall,1969), 170.

41สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , การบริหารงานวิชาการ : ชุดฝก
อบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง  เลม 5 , 84.
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ที่พึงปรารถนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  นอกนี้แลวยังตองยึดเปาหมายของนโยบายของ
หนวยงาน  และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดวย42

ขอบขายงานวิชาการ

งานวิชาการมีขอบขายกวางขวางมาก  มีนักการศึกษาหลายทานไดกําหนดขอบขาย
ของงานวิชาการ  ไวดังนี้  มิลเลอร  (Miller)  กลาววา  งานวิชาการประกอบดวย  1) การจัด
โปรแกรมการสอน  2) การปฏิบัติตามโปรแกรมการสอน  3) การติดตามการเรียนการสอน  และ  
4) การจัดบริการการสอน43  เฟเบอร และเซียรรอน  (Faber  and  Shearron)  ไดแบงงานวิชาการ
ออกเปน  6  อยาง  คือ  ) การจัดวัตถุประสงคของหลักสูตร  2) การจัดเนื้อหาของหลักสูตร          
3) การนําหลักสูตรไปใช  4) การจัดอุปกรณการสอน  5) การนิเทศการสอน  และ 6) การสงเสริมครู
ประจําการ44   สวนเซอรจิโอวานนี  และคณะ  (Sergiovanni  and  Others)  ไดใหความเห็นวา  
ขอบขายการบริหารงานวิชาการ  ไดแก  1) การตั้งปรัชญาการศึกษาขึ้นมาและตั้งวัตถุประสงค     
ในการบริหารงาน  เพื่อใหบรรลุปรัชญาการศึกษานั้น  2) จัดทําโครงการเพื่อใหการบริหารบรรลุ 
วัตถุประสงคที่ตองการ  3) จัดใหมีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ  
4) สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง  และ 5) จัดหาวัสดุเพื่อการเรียน
การสอนใหเพียงพอ45

สวนของนักการศึกษาไทยไดกําหนดขอบขายของงานวิชาการไวหลายทาน  ดังนี้
กิติมา  ปรีดีดิลก  ไดแบงขอบขายงานวิชาการออกเปน  6  ประการ  คือ  1) แผนงานปฏิบัติงาน
ดานวิชาการ  2) หลักสูตรและการสอน  ประกอบดวยหลักสูตรโครงการสอน  ประมวลการสอน

                                                 
42ปรีชา  ศุขคุณ ,”การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการเด็กพิเศษเรียนรวม

กับเด็กปกติ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา     
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2543), 49.

43Van Miller,The Public Administration of American School of System (New 
York : The Mcmillan Company, 1965), 75.

44Charles F.Faber and Gilbert F. Shearron, Elementary School Administration 
Theory and Practice (New  York : Holt,Rinehart and Winston,Inc.,1970), 22.

45Thomas J. Sergiovanni and Others, Educational Governance and 
Administration (New Jersey : Prentice-Hall,Inc.,1980), 267-268.
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3) การจัดการเรียนการสอน  ประกอบดวยงานการจัดตารางสอน  การจัดชั้นเรียน  การจัดครู    
เขาสอน  การจัดแบบเรียน  การจัดหองสมุด  การจัดทําคูมือครู  4) ส่ือการสอน  5) การปรับปรุง
การเรียนการสอน  การนิเทศการสอน  การฝกอบรม  และ  6) การวัดและประเมินผล46               
ซึ่งปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  กลาวไวสอดคลองกันวา  ขอบขายงานดานวิชาการจะครอบคลุม   
ตั้งแตการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ  การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การจัด
บริการการสอน  การวัดผลประเมินผล รวมทั้งการติดตามผล47

สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดขอบขายของ
การบริหารงานวิชาการ  เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดังนี้

1.งานดานหลักสูตร  และการนําหลักสูตรไปใช  ไดแก  การจัดใหมีหลักสูตรและ
เอกสารประกอบหลักสูตรอยางเพียงพอ  ทําความเขาใจและสรางความเขาใจใหกับครูในการนํา
หลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน  มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช  ตลอดจนแกไขปญหาที่เกิดจากการใชหลักสูตร

2.งานการเรียนการสอน  ไดแก  การจัดใหมีแผนการสอนใหครบทุกชั้นและทุกกลุม
ประสบการณ  จัดหองเรียน  สถานที่  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและเหมาะ
สมตามความจําเปน  จัดครูเขาสอนและจัดตารางสอนใหเหมาะสมกับเวลา  และอัตราเวลาเรียน
ในหลักสูตร  มีการติดตามการจัดการเรียนการสอน  โดยเขาเยี่ยมชั้นเรียนหรือสังเกตการสอน
อยางตอเนื่อง  และสามารถแนะนําชวยเหลือครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน

3.งานวัสดุประกอบหลักสูตร  และส่ือการเรียนการสอน  ไดแก  การจัดหาและบริการ
วัสดุประกอบหลักสูตร  และส่ือการเรียนการสอนอยางเพียงพอ  ตลอดจนสงเสริมใหครูรูจักทํา
รูจักใช  และรูจักเก็บบํารุงรักษาส่ือการเรียนการสอน  มีการแสวงหาแหลงวิทยาการที่เปนสื่อการ
สอนในชุมชน  หรือทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน  และมีการติดตามและประเมินผลการ
ใชส่ือการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ

4.งานวัดผลและประเมินผล  ไดแก  การจัดหาและทําความเขาใมจเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรประถมศึกษา 

                                                 
46กิติมา  ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพมหานคร :

อักษรบัณฑิต, 2532), 57 – 58.
47ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน , การบริหารงานวิชาการ , 7.
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พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)  จัดใหมีเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพและดําเนินการวัดผลและ
ประเมินผล  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนดไว  มีการติดตามและตรวจสอบเอกสาร    
ที่เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ

5.งานหองสมุด  ไดแก  การจัดใหมีหองสมุดหรือมุมหนังสือ  ตลอดจนวัสดุครุภัณฑที่
จําเปนสําหรับหองสมุด  มีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุด  จัดหาและจัดทําทะเบียน
หนังสือและหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุดอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน  มีการสง
เสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนใชหองสมุดในการพัฒนาการเรียนการสอน  คอยติดตามดูแลให
ความชวยเหลือและประเมินผลการดําเนินงานหองสมุดอยางตอเนื่อง

6.งานนิเทศภายใน  ไดแก  การทําความเขาใจและสรางความเขาใจรวมกันระหวาง
บุคลากรในโรงเรียน เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  ใหการสนับสนุนในดานเครื่องมือ  วัสดุ-อุปกรณ  ตลอดจนเอกสารที่จําเปน
สําหรับการดําเนินการตามแผนการนิเทศที่วางไว  มีการประเมินผลรวบรวมผลการนิเทศและ
เอกสารที่เกี่ยวของกับการนิเทศไวอยางเปนระบบ

7.งานประชุมอบรมทางวิชาการ  ไดแก  การจัดใหมีการประชุม  อบรม  สัมมนา  เกี่ยว
กับงานวิชาการตามสภาพปญหาและความตอง  หรือสนับสนุนใหครูไปเขารวมประชุม  อบรม  
สัมมนา  ทางวิชาที่สถาบัน  หรือหนวยงานอื่นจัดขึ้น  เพื่อใหนําความรูที่ไดรับกลับมาพัฒนาการ
เรียนการสอน  หรือเปนวิทยากรเพื่อจัดประชุมอบรมทางวิชาการในโอกาสตอไป  มีการสนับสนุน
เกี่ยวกับงบประมาณ  วัสดุ - อุปกรณ  ที่จําเปนตอการจัดประชุมอบรม  และอํานวยความสะดวก 
ตอการดําเนินงานทุกครั้ง48 

และตอมาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูไดกําหนดแนวทางการพัฒนา       
คุณภาพสถานศึกษา  ตามเกณฑคุณภาพ  เพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูสายงาน
บริหารสถานศึกษา  มีรายละเอียดของขอบขายงานวิชาการตาม  ดังนี้

1.การบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร  ธรรมนูญโรงเรียน  
หรือแผนยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติ  ไดแก  แผนบริหารงานวิชาการ  กิจกรรมการบริหารงาน  
วิชาการ  ผลการบริหารงานวิชาการ

                                                 
4 8 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ,  กองพัฒนาบุคคล ,                    

คูมือการปฏิบัติงานสําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา  
ลาดพราว,2536), 4 – 9.
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2.การจัดการเรียนการสอน  โดยถือผูเรียนเปนสําคัญ  หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู   
ไดแก  การจัดขอมูล  สารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนของผูเรียน  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ผลการจัดการเรียนการสอน

3.การนําสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  มาใชในการเรียนการสอน   ไดแก  การจัดทํา  
จัดหา  บํารุงรักษาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การสงเสริมและสนับสนุนการใชส่ือ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยี  ผลการใชส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

4.การจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสตูรแหลงการเรียนรู  เพื่อบริการและสนับสนุนการเรียน
การสอน  ไดแก  การดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  แหลงการเรียนรู  เพื่อบริการและ
สนับสนุนการเรียนการสอน  ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  แหลงการเรียนรู       
เพื่อบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน

5.การดําเนินการดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน  
ไดแก  การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  การดําเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู
ดวยวิธีการที่สอดคลองกับวัตถุประสงค  การนําผลการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูไปใช      
แกปญหา

6.การจัดกิจกรรมสอนซอม/เสริม  ไดแก  การวางแผนการสอนซอม/เสริม  การจัด      
กิจกรรมสอนซอม/เสริม  ผลการสอนซอม/เสริม

7.การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงการเรียนรูในชุมชน
และภูมิปญญาทองถิ่น  ไดแก  การวางแผนการใชแหลงการเรียนรูในชุมชน  การใชแหลงการเรียนรู
ในชุมชน  ผลการใชแหลงการเรียนรูในชุมชน49

โดยองคประกอบดานคุณภาพของการปฏิบัติงานวิชาการในแตละดานมีรายละเอียด
ดังนี้
การบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร  ธรรมนูญโรงเรียน  หรือ
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

การบริหารงานดานหลักสูตรเปนหัวใจของการจัดการศึกษา  เปนดรรชนีที่ชี้ใหทราบวา
เยาวชนไทยในอนาคตจะเปนพลเมืองที่มีคุณภาพตามความตองการของสังคมไทย  และสามารถ
ดําเนินชีวิตไปไดอยางมีความสุข  แมวาหลักสูตรของโรงเรียนจะดีเลิศและเหมาะสมเพียงใดก็ตาม  
                                                 

49สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, คูมือการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา
เกณฑคุณภาพสําหรับสถานศึกษาสังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และ
กรมสามัญศึกษา, (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร), 17 – 24.
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แตถาหลักสูตรนั้นไมมีการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพก็ยากที่การใชหลักสูตรจะบรรลุเปาหมาย50

ความหมายของหลักสูตรนั้นมีผูใหความหมายไวหลายทาน  ไดแก  กูด (Good)  ใหความหมาย
ของหลักสูตรไว  3  ประการคือ  1) หลักสูตร  หมายถึง  เนื้อหาวิชาที่จัดไวเปนระบบใหผูเรียนได
ศึกษาเปนวิชา ๆ ไป   2)   หลักสูตร  หมายถึง  เคาโครงทั่วไปของเนื้อหา หรือส่ิงเฉพาะที่จะตองให
ผูเรียนไดเรียน  เปนการรวมทุกวิชาไวดวยกัน  3) หลักสูตร  หมายถึง  กลุมวิชาและมวลประสบ
การณที่กําหนดไวใหผูเรียนไดเรียน  ซึ่งทางสถาบันการศึกษาตองจัดให51   สวนบอบบิท (Bobbit)
กลาววา  หลักสูตร  หมายถึง  มวลประสบการณทั้งหมดที่ครูสอนใหแกนักเรียนเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการดํารงชีวิตใหเปนผูใหญที่สมบูรณแบบในอนาคต52  ทั้งนี้สุมน  อมรวิวัฒน  ไดให
ความหมายของหลักสูตรไววา  เปนแนวประสบการณทั้งหลายที่มุงหมายใหนักเรียนไดรับการ
ศึกษา  ทั้งในแงความรูและพัฒนาการในทุก ๆ ดาน  ครอบคลุมถึงการกําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอน  และวิธีฝกฝนอบรมเด็กในชั้นเรียน53

หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533)  เปนหลักสูตร
ที่จัดขึ้นใหสอดคลองกับความมุงหมายและแนวนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  
2535  มีสาระสําคัญดังนี้

1.หลักการ  หลักสูตรประถมศึกษามีหลักการสามประการ  คือ  เปนการศึกษาขั้นพื้น
ฐานเพื่อปวงชน  เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชประโยชนใน
การดํารงชีวิต  และเปนการศึกษาที่มุงสรางเอกภาพของชาติ  โดยมีเปาหมายหลักรวมกัน  แตให
ทองถิ่นไดมีโอกาสพัฒนาหลักสูตรบางสวนใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการได

2.จุดหมาย  หลักสูตรประถมศึกษามีจุดหมายพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหพรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคม  ตามบทบาทและหนาที่ของตนในฐานะพลเมืองดี   

                                                 
50สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,การบริหารวิชาการ : ชุดฝก     

อบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง  เลม 5 , 113.
51Cater V. Good ,Dictionary  of  Education , 3rd ed. (New  York : McGraw – Hill  

Book  Co., 1973),157.
52Franklin  Bobbit ,The  Curriculum (New  York : Holt , Rinehart  and  Winston , 

1974), 4.
53สุมน อมรวิวัฒน,หลักสูตรและการสอนในระดับประถมศึกษา(กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย , ม.ป.ป.), 6.
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ตามกระบวนการการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข  โดยใหผูเรียน    
มีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตทันตอเหตุการณ  มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและ  
จิตใจ  ทํางานเปนและครองชีวิตอยางสงบสุข  โดยมุงปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะ  ดังนี้          
1) มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู  คงสภาพอานออก  เขียนไดและคิดคํานวณได  2) มีความรูความ
เขาใจ  เกี่ยวกับตนเอง  ธรรมชาติแวดลอม  3) สามารถปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพอนามัย   
ของตนและครอบครัว  4) สามารถวิเคราะหสาเหตุและหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง
และครอบครัวอยางมีเหตุผล  ดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  5) มีความภูมิใจในความ
เปนคนไทยมีนิสัยไมเห็นแกตัว  ไมเอาเปรียบผูอ่ืนและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  6) มีนิสัย  
รักการอานและใฝหาความรูอยูเสมอ  7) มีความรูและทักษะพื้นฐานในการทํางาน  สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  8) มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในบาน
และชุมชน  สามารถปรับปรุงตนตามบทบาทและหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของบานและชุมชน  
ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  ศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรมในชุมชนรอบ ๆ บาน

3.โครงสรางของหลักสูตร  หมายถึง  กลุมประสบการณตาง ๆ ที่จัดใหเด็กไดเรียนรูเพื่อ
บรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร  แบงออกเปน  5  กลุมประสบการณ  คือ  1) กลุมทักษะ  ที่เปน
เครื่องมือในการเรียนรู  ไดแก  เนื้อหาที่ใชในการติดตอส่ือสารและศึกษาหาความรู  ประกอบดวย  
ความรูเรื่องภาษาไทยและคณิตศาสตร  2) กลุมสงเสริมประสบการณชีวิต  ในกลุมประสบการณนี้
ไดกําหนดเนื้อหาไว  12  หนวย  คือ  ส่ิงมีชีวิต  ชีวิตในบาน  ส่ิงที่อยูรอบตัว  ชาติไทย  การทํามา
หากิน  พลังงานและสารเคมี  จักรวาลและอวกาศ  การสื่อสารและคมนาคม  ประเทศเพื่อนบาน  
ประชากรศึกษา  การเมืองและการปกครอง  ขาวเหตุการณและวันสําคัญ  3) กลุมสรางเสริม
ลักษณะนิสัย  ประกอบดวยหมวดตาง ๆ  5  หมวด  คือ  จริยศึกษา  ศิลปศึกษา  ดนตรี            
และนาฏศิลป  พลศึกษาและกิจกรรมสรางนิสัย  4) กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพกําหนดใหเรียน  
5  งาน  คือ  งานบาน  งานเกษตร  งานชางและงานประดิษฐ  งานใบตอง   และงานเลือก  ซึ่งเปน
วิชาที่ผูเรียนเลือกเรียนไปสูงานอาชีพในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 และ5) กลุมประสบการณพิเศษ  
กลุมนี้เปนกลุมที่เพิ่มขึ้นใหมตามความตองการของผูปกครองนักเรียนที่ตองการใหเรียนภาษา
อังกฤษ  เพื่อใชเปนพื้นฐานในการเรียนชั้นสูงในโอกาสตอไป54

                                                 
54กรมวิชาการ, หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533),  

1 – 2.
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ในการดําเนินงานจัดการศึกษา  โรงเรียนเปนหนวยงานที่สําคัญมากที่สุด  จึงตองมีการ
ทําขอตกลงและกฎเกณฑตาง ๆ โดยระดมความคิดเห็น  และความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝาย  
เชน  นักเรียน  ผูปกครอง  ครู  ผูบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการโรงเรียน  คนในชุมชน  ขอตกลง
หรือแนวทางการดําเนินงานดังกลาว   คือ  ธรรมนูญโรงเรียน  โดยมีสาระสําคัญที่บงบอกถึง 
เจตนารมณและความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา  เนนกระบวนการในการ
จัดทํา  การมีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหาสาระ  โดยเฉพาะในสวนที่เปนความตองการของ     
ทองถิ่นอันจะทําใหโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน  สนองตอบนโยบายการจัด
การศึกษาของรัฐและความตองการของทองถิ่นได  ธรรมนูญโรงเรียนของแตละโรงเรียนอาจมี   
องคประกอบแตกตางกันไป  แตสวนใหญมักมีองคประกอบดังนี้

1.ภาพรวมของโรงเรียน  เปนการนําเสนอขอมูลในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  ความเปนมา  เชน  
ประวัตโิดยสังเขปของโรงเรียน  ขนาด   ที่ตั้ง  ปรัชญา  อุดมการณ  คติพจน  สัญลักษณ  และ
เกียรติคุณของโรงเรียน  เปนตน    สภาพปจจุบัน  เชน  ปจจัยทางการศึกษา  ไดแก  อาคารสถานที่  
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน  นักเรียน  ครู  บุคลากรอื่น  ผลการดําเนินงานของ  
โรงเรียนในดานตาง ๆ ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดเนื้อหาในองคประกอบอื่นตอไป

2.ความคาดหวังของโรงเรียน  เปนสภาพที่พึงประสงคในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนภายใน  3  ป  หรือ  5  ป  เชน  ดานการบริหาร  การจัดการเรียนการสอน  
ความเปนไปไดและความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน

3.พันธกิจ  เปนสิ่งที่ตองกระทําเพื่อใหเกิดผลตอนักเรียนตามความคาดหวังที่ไดรวมกัน
ตั้งไว

4.เปาหมาย  คือ  ผลลัพธปลายทางที่กําหนดไวลวงหนาตามพันธกิจ  ซึ่งควรระบุ     
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ

5.จุดเนนในการดําเนินงาน  เปนงานสําคัญที่โรงเรียนตองดําเนินการโดยตองใหสอด
คลองกับองคประกอบอื่น ๆ ขางตน  และตองคํานึงถึงศักยภาพของโรงเรียนดวย

6.ยุทธศาสตร เปนวิธีการที่ สําคัญที่สุดที่จะทําใหบรรลุเปาหมายและจุดเนนที่    
กําหนดไว  โดยใชหลักวิชาการและใชนวัตกรรมใหม ๆ  เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

7.แผนการดําเนินงาน  เปนการกําหนดแผนการดําเนินงานอยางกวาง ๆ วาในชวงเวลา
ปใดจะดําเนินกิจกรรมใด  มากนอยเพียงใด  เพื่อจะไดนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตอไป
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8.การติดตามประเมินผลและการรายงานผล  เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามธรรมนูญโรงเรียน  เพื่อทราบความกาวหนาและความสําเร็จของงาน  ควรกําหนด
กรอบกวาง ๆ ไวเปนแนวในการประเมิน  เชน  ประเด็นที่ตองติดตาม  ชวงเวลาประเมิน  และวิธี
การประเมิน  สวนการรายงานผลตองจัดทําไวเพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบความกาวหนาของงานแต
ละชวง  และเปนการเผยแพรใหผูมีสวนรวมเกี่ยวของไดทราบ

9.แผนงบประมาณ  เปนการกําหนดแผนดานการเงินในภาพรวมของโรงเรียนทั้ง       
งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจาย  โดยระบุแหลงที่มาของงบประมาณในการดําเนิน   
กิจกรรมหรือโครงการแตละปการศึกษา

10.บทบาทหนาที่ของบุคลากรในโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ  เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปไดดวยดี  จึงตองกําหนดบทบาทหนาที่บุคลากรของโรงเรียน  และผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ 
ตมที่ตกลงไว  เชน  บทบาทของผูบริหารโรงเรียน  ของครู  ของนักเรียน  ของกรรมการโรงเรียน  
ของผูปกครองนักเรียน

11.สัตยาบัน  เปนการลงนามเพื่อยืนยันคํามั่นสัญญาตอกันวาแตละฝายจะดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาที่ของตนอยางดีที่สุด  เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลตามความคาดหวัง   
ที่ตั้งไว55

สรุปไดวาการบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร  ธรรมนูญ   
โรงเรียน  หรือแผนยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติ  เปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหารเพราะ
เปนลักษณะของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางวิชาการที่เกิดจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน
ของสถานศึกษา  ซึ่งตองมีการวางแผนไวหลายงาน  หลายดาน  จึงจะทําใหภารงานที่ไดรับ     
มอบหมายสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

การจัดการเรียนการสอนโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ  หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู
งานการเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในการที่จะทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะ

ตามหลักสูตรที่ตองการ  เพราะเปนกิจกรรมที่ใกลชิดกับเด็กไดปฏิบัติที่สุด  และเด็กไดปฏิบัติ     
กิจกรรมนี้มากที่สุด  การเรียนการสอนจึงเปนกิจกรรมที่ครูและนักเรียนรวมกันปฏิบัติ  แยกเปน 
สองสวน  คือ  การเรียน  เปนกิจกรรมที่นักเรียนทํา  การสอน  เปนกิจกรรมที่ครูทํา  ในทางปฏิบัติ

                                                 
55สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ธรรมนูญโรงเรียน (กรุงเทพฯ :

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2542), 5 – 9.
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แลวกิจกรรมทั้งสองอยางไดทําไปพรอม ๆ กัน  จึงเรียกรวมกันวาการเรียนการสอน56   เอกชัย        
กี่สุขพันธ  กลาววา  งานการเรียนการสอนเปนกระบวนการในการนําหลักสูตรไปใช หรือแปลง  
หลักสูตรไปสูการเรียนการสอน  ไดแก  การจัดทําแผนการสอน  คูมือครู  แบบเรียน  และหนังสือ
อานประกอบ  ตลอดถึงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เอ้ือตอการเรียนรู  เชน  การจัด    
ตารางเรียน  การจัดหองสมุด  และการจัดวัสดุอุปกรณการเรียนใหเพียงพอกับความตองการ57

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  ไดกลาวถึงรายละเอียดของขอบขายงานการเรียนการสอน 
ไวดังนี้  1) เปนการจัดประมวลการสอน  ไดแก  การกําหนดรายวิชาเอาไวซึ่งเปนหนาที่ของสถาน
ศึกษาที่จะตองดําเนินการ  โดยความรวมมือของฝายวิชาการ  และครูอาจารย  ในการจัดทํา
ประมวล    การสอนเปนรายวิชา  ซึ่งในบางสถานศึกษาจะเรียกประมวลการสอนวา  โครงการสอน  
การจัดทําประมวลการสอนจะเริ่มจากการวางแผนระยะยาวเปนภาคการศึกษาแลว  จึงวางแผน
ระยะสั้น เปนสัปดาห  ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา  2) การจัดทําแผนการเรียนการสอน  
สถานศึกษาตองจัดทําแผนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร  เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเลือก
เรียนไดตามถนัด  ตามความสนใจและความสามารถ  แผนการเรียน  เปนการกําหนดรายวิชาให
เรียน  มีวิชาบังคับ  วิชาเลือกเสรี  อยางมีจุดหมาย  การจัดแผนการเรียนนี้สถานศึกษาแตละแหง
จะจัดแตกตางกันไปตามสภาพความพรอมในดานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ ตลอดจนครู
อาจารยในสถานศึกษานั้น  3) การจัดตารางสอน  หมายถึง  ตารางกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยว
กับการเรียนการสอนในหนึ่งสัปดาห  โดยกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ใหสัมพันธกับเวลาและพัฒนาการ
ของเด็ก   4) การจัดชั้นเรียน  เปนการจัดแบงนักเรียนเขาชั้นเรียน  โดยอาจแบงไดหลายวิธี  ไดแก  
การจัดกลุมตามความรู  ความสามารถของนักเรียน  การจัดแบงตามรายชื่อ  จัดตามวิชาที่เปน
ความสามารถพิเศษที่นักเรียนไดลงทะเบียน  และจัดแบบผสมผสาน  5) การจัดครู อาจารย      
เขาสอน  เปนการจัดครูทั้งพี่เลี้ยงและผูคอยแนะแนวทางที่ถูกที่ควรใหแกเด็ก  ครูตองเปนผูที่        
มีความรูและเปนนักปกครองที่ดี  ส่ิงที่ควรคํานึงในการจัด  คือ  ภาระงานของครูที่สถานศึกษามอบ
หมายใหรับผิดชอบ  เชน  งานธุรการ  งานเปนกรรมการเฉพาะกิจ  และงานอื่น ๆ  ดังนั้น  ผูบริหาร
จึงตองพิจารณาจัดแยงงานใหสมดุลกัน  6) การสอนซอมเสริม  หมายถึง  การสอนกรณีพิเศษ      

                                                 
56สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ศูนยวิชาการกับการพัฒนา   

คุณภาพการประถมศึกษา เลมที่ 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2530), 1.
57เอกชัย  กี่สุขพันธ, หลักการบริหารการศึกษาทั่วไป , พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อนงค

การพิมพ,2537), 88.
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ที่นอกเหนือจากการสอนตามแบบแผนปกติ  เพื่อแกไขขอบกพรองของนักเรียน มี  4  ลักษณะ คือ  
การสอนซอมเสริมกอนการเรียนการสอน  การสอนซอมเสริมขณะสอน  การสอนซอมเสริมรายวิชา
เพื่อสอบแกตัว  และการสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนที่ฉลาดหรือเรียนรูไดเร็ว  7) การเลือกตํารา
เรียน  หมายถึง  การเลือกตําราเรียน  หรือแบบเรียนสําหรับใหเปนอุปกรณการสอน  ทั้งที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดใหใช  และหนังสืออานประกอบ  8) จัดทําคูมือครูในงานวิชาการ  เปนเครื่องมือ
ชวยครู อาจารย  ที่จะไดแนวทางการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา  เปนการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพใหเพิ่มข้ึน  9) การจัดทําคูมือนักเรียน  นักศึกษา  เปนการจัดทําเอกสารเพื่อแจก
นักเรียน  นักศึกษา  เปนแนวทางใหไดเขาใจถึงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติตน
ไดถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษา  และ 10) การจัดหองศูนยควบคุมการเรียนการสอน     
ทางวิชาการ  เปนการจัดหองที่เนนศูนยกลางเกี่ยวกับขาวสาร  และสารสนเทศของงานวิชาการ  
ในสถานศึกษาโดยเฉพาะ เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน58  การจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  คือ  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควา       
หาความรูดวยตนเองอยางเต็มใจและเต็มศักยภาพของตน   เริงชัย  จงพิพัฒนสุข  ไดกลาววา    
กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  มีดังนี้  1) การซักถาม  คือ  การตั้งคําถามใหชวยกันตอบ  
อาจซักถามเปนกลุมหรือในช้ันเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน  หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ  2) การอภิปราย  
หัวขออภิปรายอาจเปนขอความหรือเปนคําถามก็ได  สวนใหญนิยมหัวขอที่เปนคําถาม  ผูอภิปราย
แตละคนจะอธิบายหรือแสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุน  หรือโตแยงหัวขอที่กําหนด  โดยไมมีการแบง
ฝายและไมมีการลงมติ  อาจอภิปรายปากเปลาในกลุมหรือในช้ันเรียนและอาจใหทุกคนเขียนสรุป
ผลการอภิปราย  3) การแสดงความคิดเห็น  คือการตั้งขอสังเกต  หรือใหขอสรุปตามความคิดเห็น
หรือตามเหตุผลของแตละบุคคล  โดยไมจําเปนตองสนับสนุนหรือคัดคาน  อาจแสดงความเห็นโดย
พูดหรือเขียน  ถาเปนการเขียนจะมีลักษณะทํานองเดียวกับการตอบคําถามที่ตองการใหแสดง    
ความเห็น  หรือเหตุผลประกอบคําตอบในคําถามประเภทใหตอบเสรี  4) การคนหา  คือการศึกษา
คนควาหาขอเท็จจริง  หรือขอมูลสารสนเทศอื่น ๆ ซึ่งรวมการทดลอง  หรือการตรวจสอบเกี่ยวกับ  
กฎ  หลักการ  ทฤษฎี  หรือสมมติฐาน  เชน  การสืบคนทางประวัติศาสตร  การสํารวจรวบรวม

                                                 
58 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน , การบริหารงานวิชาการ , 16.
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ขอมูลทางภูมิศาสตร  เศรษฐศาสตร  สังคม  วัฒนธรรม  และสาขาวิชาตาง ๆ การทดลองในวิชา
วิทยาศาสตร  การหาคําตอบในวิชาคณิตศาสตร  การแกปญหาในชีวิตประจําวัน  เปนตน59     
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดแนวดําเนินงานในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะที่ดีอยางถาวรและเปนผูคิดเปน  สามารถแสวงหาความรูไดเองและ
มุงเนนใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  ดังนี้  1) เตรียมความพรอมใหแกเด็กระดับกอนประถม
ศึกษาใหครอบคลุมเขตบริการครบทุกคน  โดยจัดใหอยางมีคุณภาพ  2) จัดบรรยากาศในโรงเรียน
ใหรมร่ืนสวยงาม  สะอาด  นาอยู  นาเรียน  ใหนักเรียนเกิดความรูสึกอบอุน  ปลอดภัย  มีความสุข
สบายเหมือนอยูบาน  3) การจัดการเรียนการสอนใหสนองความตองการใฝรูใฝเรียนและความ
ตองการของนักเรียน  โดยจัดใหนักเรียนไดเรียนดวยวิธีการของตนเอง  สอดคลองกับชีวิตจริง   
รวมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมความเปนเลิศ  ใหนักเรียนไดเลือกเรียน  เชน  กลุมสนใจ  
ชุมนุมตาง ๆ  4) กระตุนใหนักเรียนสนใจ  ใฝรู  กระตือรือรนตอการแสวงหาความรู  5) ดําเนินการ
ใหนักเรียนไดใชเทคโนโลยี  ในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางอิสระจนเกิดความชํานาญ  
และมั่นใจ  6) จัดบริการปจจัยพื้นฐานใหแกนักเรียน  เชน  อาหาร  เครื่องเขียน  แบบเรียน  เสื้อผา  
ฯลฯ  เปนการขจัดอุปสรรคในการเรียน  ใหนักเรียนพรอมที่จะเรียน  7) พัฒนาครูทุกคนในโรงเรียน  
ใหมีจิตใจเมตตาตอนักเรียน  รักและเอื้ออาทรตอนักเรียน  มีทาทีเปนมิตร  เปรียบเสมือนพอแม  
คนที่สองของนักเรียน  ปฏิบัติหรือตักเตือนนักเรียนอยางมีเหตุผล  เปนธรรม  มีความเสมอภาค 
เทาเทียมกันทุกคน  มิควรดุดาหรือลงโทษนักเรียนดวยวิธีรุนแรง  8) ปกปองดูแลนักเรียนใหพน 
จากภัย  ทั้งจากสารเสพติดหรือภัยสังคม  ดวยวิธีการปองกันปญหาที่เหมาะสม  หากเกิดปญหา 
ดังกลาวตองใชวิธีแกปญหาโดยคํานึงถึงจิตใจของนักเรียนเปนสําคัญ  และ 9) ใหนักเรียนรูจักตั้ง
เปาหมายของชีวิตและวิเคราะหตัวเอง  รูจักตัวเอง  สนองตอบความสนใจของตัวเองไดถูกตอง  
เพื่อใหรูสึกประสบผลสําเร็จ  และมีกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตไปในทางที่ดี  โดยครูเปนผูใหกําลังใจ  
ยกยองชมเชยเปนระยะเมื่อนักเรียนประสบผลสําเร็จ60  และอุษณีย   โพธิสุข  ไดกลาวถึงกระบวน
การเรียนการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลางตองใชกลยุทธในการสอนรูปแบบใหม  เพื่อการสอนที่เนน
ผูเรียนสําคัญที่สุดนั้น  ตองยึดหลักการสอน  ดังนี้คือ  1) มีกิจกรรมหลากหลายที่ตอบสนองความ

                                                 
59เริงชัย  จงพิพัฒนสุข,คูมือผูปกครองและครู : การเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช,2542), 13.
60สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,การบริหารโรงเรียนตามแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2540), 11.
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แตกตางระหวางบุคคลได  การสอนตองตอบสนองวิธีการทํางานของสมอง  ตามลักษณะของ    
จิตวิทยาที่แตกตางกัน  2) การสอนที่เนนการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิดระดับสูง  เชน  การคิด
อยางมีการวิเคราะหโดยใชหลักเหตุผล  ตรรกะ  การ  แกปญหาอยางสรางสรรค  การคิดอยางมี 
อภิปญญา  ฯลฯ  3) การสอนแบบบูรณาการวิชาการ ตาง ๆ เขาดวยกัน  4) ผูเรียนตองมีสวนรวม
ในการเรียนรูของตน  ผูเรียนควรมีสิทธิในการกําหนดทิศทางในการเรียนรู  เสนอสิ่งที่อยากเรียนรู  
5) ผู เรียนตองมีสวนรวมกับสังคม และสังคม/ชุมชนตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา                
6) การพัฒนาหลักสูตร  การวางแผน การสอนและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่สอดคลองกัน  
7) เนนการสอนทั้งรูปแบบเรียนรูโดยจิตใตสํานึกและจิตสํานึก  8) เวลาในการเรียนการสอน     
สวนใหญเปนเวลาที่ใหผูเรียนไดเปนผูแสดงออก  หรือทํา กิจกรรม  ครูลดบทบาทการควบคุม   
และการใชเวลากํากับดูแลและสั่งสอน   และ 9) การสอนไมจํากัดเฉพาะในหองเรียนเทานั้น61

สรุปไดวา  การจัดการเรียนการสอนโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ  หรือเปนศูนยกลาง    
การเรียนรู ถือเปนหนาที่หลักของครูผูสอนไมวาจะเปนการสอนในระดับหรือชั้นใด ๆ กิจกรรม       
การเรียนการสอนเปนปฏิสัมพันธระหวางครูกับครู  มีจุดมุงหมายที่จะถายทอดองคความรูทั้งมวล
ใหกับนักเรียน  เปนการฝกประสบการณใหกับเด็ก  นอกจากนี้แลวยังเปนวิธีการที่ใหนักเรียนได    
รูจักการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง   ในการเลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรู  หรือวิธีสอนนั้นครู  
ผูสอนควรไดเลือกใชกระบวนการสอนที่หลากหลายวิธีผสมผสานกัน  โดยยึดหลักการ              
ของวัตถุประสงคของแตละรายวิชา เนื้อหาวิชา ความถนัดในการจัดกิจกรรมการสอนของครู  
ตลอดจนตองคํานึงถึงเวลา  จํานวนผูเรียน  สื่อประกอบการเรียนรู  และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูเรียนเปนสําคัญ

การนําสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอน  เปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหการเรียนการสอนสามารถดําเนิน

ไปดวยดีผูเรียนเกิดการเรียนรูไดรวดเร็ว  ดังนั้น  ผูบริหารและครูผูสอน  จึงจําเปนที่จะตองศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับวิธีการในการใชส่ือการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  ตองรูจักกระบวนการ
ผลิตสื่อ  และสามารถเลือกใชส่ือไดเหมาะสมกับสถานการณการเรียนรู  ตามสภาพของผูเรียน  
สภาพทองถิ่น  และส่ิงแวดลอมทั้งของครูและนักเรียน

                                                 
61สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,รวมคิดรวมเขียนปฏิรูปการเรียนรู          

ผูเรียนสําคัญที่สุด (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด,2543),โดย อุษณีย  โพธสุข, 40.
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ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอน
การเรียนรูเกิดขึ้นจากมวลประสบการณที่ไดรับรู  และจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม

ดวยตนเอง  ซึ่งตามแนวคิดดังกลาวนี้  สงผลใหส่ือประกอบการเรียนการสอนมีความสําคัญ  และมี
อิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน  เชน  ส่ือการสอนชวยสรางสิ่งที่เปนนามธรรมใหเห็นเปน
รูปธรรมมากขึ้น  ชวยใหเกิดการเรียนรู   ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาวิชางายขึ้น  ทิคตัน  
(Tickton)  กลาวถึงความสําคัญของ  ส่ือการสอนตอการจัดการศึกษาวา  ส่ือการสอนจะสนองตอ
ความแตกตางระหวางบุคคลได   เพราะสงเสริมใหนักเรียนศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตาม
ความสนใจและความตองการ  รวมทั้งสงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมมากขึ้น62                            

สวนอีริคสัน (Erickson) ใหความเห็นวา  ส่ือการสอนจะชวยจัดประสบการณใหผูเรียน
มากขึ้น  ชวยใหครูจัดเนื้อหาที่มีความหมาย  ชวยกิจกรรมการเรียนรูที่สนองตอบุคคลแตละบุคคล
เปนอยางดี  และเปนเครื่องมือที่ชวยใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตองมากขึ้น63  
นอกจากนี้  เดล  (Dale)  กลาวถึงคุณคาของสื่อการสอนวา  ทําใหผูเรียนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามความประสงคได  และใหประสบการณแปลกใหมในหลายดานแกผูเรียน  ทําใหผูเรียน           
รูความหมาย  ชวยขยายและเพิ่มพูนขอบเขตของประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น     
จดจําไดรวดเร็วแมนยํายิ่งขึ้น  โดยไมตองอาศัยคําอธิบายและทําใหผูเรียนที่มีสติปญญาแตกตาง
กันมากไดเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียนเชนเดียวกัน64

ดวยคุณประโยชนของสื่อ  ที่ใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนดังที่กลาวแลว                
ส่ือประกอบการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่โรงเรียนตองดําเนินการจัดหาส่ือการเรียน
การสอนเหลานั้นมาเพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรงเรียนประถมศึกษาซึ่งผูเรียนยังอยูในวัยเด็กยังไมสามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดดีเทาที่ควร   
จึงจําเปนที่จะตองใชส่ือการสอนประกอบการจัดกิจกรรมภายในชั้นเรียนเพื่อชวยสงเสริม      
ประสบการณการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น  ดังนั้นผูบริหารในฐานะผูนําทางวิชาการของโรงเรียนจึงตอง

                                                 
62Sidney  G. Tickton ,An  Evaluation  of  Instructional  Technology (New  York :  

R.R. Bouker Co.,1970), 182.
63Calton  W.Erickson ,Administering  Instructional  Media  Programmes (New  

York : The  McMillam  Co.,1971), 108 – 109.
64Edgar  Dale ,Audio – Visual  Methods  in  Teaching , 4th ed. (New  York :  

Holt , Rinehart  and  Winston ,1975), 8.
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ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําในการใชส่ือการสอนภายในโรงเรียนอยางหลีกเลี่ยงไมได  ซึ่ง อีริคสัน  
(Erickson)  ไดกลาวเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในเรื่องการบริหารสื่อการเรียนการสอนวา          
1) ผูบริหารตองเปนผูกําหนดนโยบายและแนวนโยบายในการจัด  การใช  การบํารุง  รักษาสื่อ  
ตลอดจนการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ  2) เปนผูนิเทศ  ในฐานะที่ผูบริหารเปนนัก        
การศึกษา  จะตองพยายามชวยเหลืออครูใหสามารถนําสื่อการสอนมาใชประกอบการเรียนใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  โดยกระบวนการนิเทศการศึกษา  3) เปนผูมีความรูในดานสื่อการสอน        
ผูบริหารตองมีความรูเกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอน  สามารถที่จะใหคําแนะนํา  เผยแพรหรือสราง
สรรคส่ือการสอนเพื่อนํามาใชในโรงเรียนได  4) เปนชางเทคนิค  ผูบริหารตองมีความรูความ
สามารถพอสมควรเกี่ยวกับวิธีใชและรูถึงประสิทธิภาพของสื่อการสอนแตละชนิด  แตไมจาํเปน
ตองเปนชางที่ทําหนาที่แกไขบํารุงรักษาส่ือเสีบเองทั้งหมด  แตควรมีความรูไวเพื่อเปนแนวทางใน
การบริหารสื่อการสอนภายในโรงเรียน65

ในการจําแนกประเภทสื่อการสอน คีฟเฟอร  (Kieffer)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการ
จําแนกประเภทสื่อการสอนไวเปน  3  ประเภท  คือ  1) วัสดุที่ไมตองใชเครื่อง  ไดแก  รูปภาพ    
ของจริง  ของตัวอยาง  หุนจําลอง  แผนที่  ลูกโลก  ปายแสดง  กระดานดํา  ปายนิเทศ  และ   
เครื่องมืออ่ืน ๆ ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ เชน    การฝกงานนอกสถานที่  การเลนละคร  2) วัสดุ
ประกอบเครื่องฉาย  ไดแก  เครื่องฉายสไลด  ฟลมสตริป  แผนโปรงใส  ภาพทึบแสงที่ใชกับ    
เครื่องทึบแสง  ภาพยนตรและเครื่องฉายอื่น ๆ  3) วัสดุและเครื่องมือที่ใชฟงเสียง  เชน  เครื่องเลน
แผนเสียง  เทป   วิทยุ   เครื่องขยายเสียง เปนตน66

หลักในการใชส่ือการสอน  เนื่องจากสื่อการสอนเปนองคประกอบหนึ่งของระบบ     
การเรียนการสอน  ฉะนั้นการใชส่ือการสอนตองมีการวางแผนในการใชส่ือประกอบกิจกรรมการจัด 
การเรียนการสอนแตละครั้ง  ผูสอนควรพิจารณาอยางถี่ถวนและวางแผนการใชอยางรอบคอบ
เพราะวาการใชส่ือการเรียนการสอนใหเกิดผลดีตอนักเรียนนั้นครูตองเตรียมการวางแผนการใช  
ส่ือวัสดุอุปกรณ  ใหมีความพรอมและมีสภาพสมบูรณดี  และพรอมที่จะนําไปใชไดทันที  ครูผูสอน
จึงมีความจําเปนตองวางแผนการสอนกอน  เพราะการใชส่ือการสอนจะเกิดผลดีไดก็ตอเมื่อครูได

                                                 
65Calton  W. Erickson, Administering  Instructional  Media  Programmes, 10 –

12.
66Robert  E. Kieffer , Aduio – Visual  Instructional  Technology (New  York  :  

R.R. Bouker, 1970), 29.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



47

เตรียมการสอนไวลวงหนา  โดยวางแผนวาจะใชส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอะไร  
แลวจะใชส่ืออยางไรที่สามารถทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูได  เดล  (Dale)  ไดกลาวถึงความ
สําคัญของการใชส่ือการสอนใหมีประสิทธิภาพวาตองมีการวางแผนมีการทดลองใช  ดานนักเรียน
นั้นตองรูวาตนกําลังเรียนอะไร  และเรียนเพื่อวัตถุประสงคใด67

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ในการบริหารงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี      
ที่นักเรียนจะตองเรียนรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี  ดังนี้คือ  1) การนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บ  ประมวลผล  และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ  การจัดทําเอกสาร
และส่ือการเรียนการสอน  การเรียนรูจากโปรแกรมชวยสอน  (CAI)  รวมทั้งเปนแหลงความรูที่ได
จากการเชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ต  2) การนําจานรับสัญญาณดาวเทียมมาใชรวมกับโทรทัศน
และเครื่องเลนวีดิทัศน  เพื่อการเรียนรูและความเพลิดเพลิน  3) การนําคอมพิวเตอรหรือโทรทัศน
และเครื่องเลนวีดิทัศนมาใชในการประชาสัมพันธโรงเรียนและการใหบริการตอชุมชน  4) การนํา
คอมพิวเตอร  จานรับสัญญาณดาวเทียม  โทรทัศน  และเครื่องเลนวีดิทัศน  รวมกับหองปฏิบัติการ
ทางภาษา  (Sound  Lab)68  สําหรับกรมวิชาการ  ไดกําหนดจุดมุงหมายการเรียนรูเทคโนโลยี
ศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดังนี้      
1) มีความรู  ประสบการณ  และสามารถใชทรัพยากร  ไดแก  ความรู  สารสนเทศ  วัสดุ  เครื่องมือ  
พลังงานและมนุษย  ผานกระบวนการแกปญหาและการออกแบบระบบเทคโนโลยี  2) สามารถ
ประยุกตใชความรูดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษา  และศาสตรอ่ืน ๆ  เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาเทคโนโลยี  3) พัฒนาความรู  ความเขาใจ  และประสบการณในวิชาเทคโนโลยี  เพื่อนําไป
ประยุกตใชกับศาสตรอ่ืน ๆ ได  4) สรางความรู  ความเขาใจ  และตระหนักถึงอิทธิพลและผล
กระทบของเทคโนโลยีที่มีตอมนุษย  สังคม  และส่ิงแวดลอม  5) มีความรู  ทักษะ  ในการใช
กระบวนการแกปญหา  การออกแบบ  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติและการประดิษฐคิดคน  6) พัฒนา
ความสามารถในการคิดสรางสรรคการทํางานเปนทีม  การสื่อสาร  การตัดสินใจ  และทํางาน   
รวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ69

                                                 
67Edgar  Dale , Audio – Visual  Methods  in  Teaching , 72.
68สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การบริหารโรงเรียนตามแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2540), 20.
69กรมวิชาการ , เทคโนโลยีศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2542), 18.
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สรุปไดวา  การนําสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน  สถานศึกษา
จะตองดําเนินการจัดหา  และใหบริการสื่อการสอนในรูปแบบตาง ๆ  ใหครบถวย  และเหมาะสม  
นอกจากนี้ยังจะตองมีการบํารุงรักษาส่ือการเรียนการสอน  ประชาสัมพันธการใช   โดยจัดทําเปน
โครงการบูรณาการรวมไปกับงานดานวิชาการและการประเมินผลการเรียนการสอนได

การจัด   กิจกรรมสงเสริมหลักสูตร  แหลงการเรียนรู  เพื่อบริการและสนับสนุนการเรียน
การสอน

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการจัด    
การเรียนรู  มุงใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มีความรู  สามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันและเรียนรูตอ  อยางตอเนื่องได  การจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร  
แหลงการเรียนรู   เพื่อบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียน
จําเปนตองมีการจัดแหลงการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตาม    
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  หมวด 4  มาตรา  25  ไดระบุวา  รัฐตองสงเสริม
การดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ไดแก  หองสมุด  พิพิธภัณฑ  
หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
ศูนยการกีฬาและนันทนาการ   แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรู อ่ืนอยางเพียงพอและ                  
มีประสิทธิภาพ70  ซึ่งแหลงการเรียนรูดังกลาวมุงใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดเวลา

กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป   เชน   กิจกรรมนอกหลักสูตร      
กิจกรรมรวมหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนิสิต กิจกรรมนักศึกษา ปจจุบันนิยมเรียกวา 
กิจกรรมนักเรียน  แมมแช็คและแมมแช็ค  (Mamchak  and  Mamchak)  กลาววา  กิจกรรมเสริม
หลักสูตร  หมายถึง  กิจกรรมทั้งหลายที่โรงเรียนจัดและสนับสนุนใหมีข้ึนนอกเหนือจากหลักสูตร
ปกติ  และนักเรียนเขารวมกิจกรรมเหลานั้นดวยความสมัครใจ71

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองจัดให     
ผูเรียนเพราะเปนการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ใหแกนักเรียนรอบดาน  ทั้งดานรางกาย
อารมณ  สังคม  และสติปญญา  ทั้งยังชวยเสริมสรางใหการเรียนรูตามหลักสูตรสมบูรณยิ่งขึ้น  

                                                 
70

   “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พุทธศักราช   2542,” ราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 116, ตอนที่  74 ก (19  สิงหาคม  2542) : 25 – 26.

71Susan  P. Mamchak  and  Steven  R. Mamchak, School  Administrators’
Encyclopedia (New  York : Parker  Publising ,1982), 148.
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โดยที่การเรียนการสอนในหองเรียนสวนใหญมุงเนนเนื้อหาวิชา  หรือพัฒนาการดานสังคมและ
พัฒนาการดานอื่น ๆ ควบคูกันไปดวย  เพื่อใหตัวนักเรียนไดรับการพัฒนาที่รอบดานเปนกําลังคน
ที่สมบูรณ  และมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข  ซึ่งนักการศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของไดให
ความเห็นวา  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญ  และจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนควรจัด
และสนับสนุนใหนักเรียนจัดขึ้น  เชน  เบลาทและคลอสมายเออร  (Blount and Klausmeier)  
กลาววา  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  จะชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาการเปนผูนํารูจัก
เคารพนับถือ ผูอ่ืนและตนเอง  มีสุขภาพดี  มีสุข  มีทักษะในการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย           
มีอารมณมั่นคง  สรางคานิยมที่เหมาะสม  สรางสัมพันธภาพกับคนในวัยเดียวกัน  หรือวัยที่แกกวา
ได  อีกทั้งยังชวยใหไดมีโอกาสรวมทํางานกับเพื่อนักเรียน  ครู  อาจารย  และบุคคลตาง ๆ ใน     
ชุมชน  และสามารถดํารงตนไดอยางมีความสุข72  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอนไดปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถนั้น  หนาที่หลักอยางหนึ่ง
ของผูบริหารโรงเรียนก็คือ  การอํานวยการบริหารงานดานตาง ๆ แกนักเรียนโดยการสนับสนุน    
สงเสริมงานการเรียนการสอน  ไดดังนี้คือ

1.การจัดงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน  ผูบริหารโรงเรียนและผูเกี่ยวของกับ       
งบประมาณ  จําเปนตองมีความรูและทักษะในการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนใหมี           
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่วางไว   แนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน   
มีดังนี้คือ  1) ยึดวัตถุประสงคการใชงบประมาณใหการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลตามจุดหมายของ
หลักสูตร  2) ยึดหลักของความประหยัด  3) ยึดหลักผสมผสานระหวางฐานของงบประมาณของ  
ปที่ผานมา  และไมคํานึงถึงฐานปกอน  และ 4) ยึดแผนการดําเนินงานเปนหลักในการจัดสรร     
งบประมาณ

2.การจัดกิจกรรมนักเรียน   เปนการปฏิบัติงานรวมกันของผูเรียนเปนกลุม ๆ ตามความ
สนใจและความถนัด  เปนการประกอบกิจกรรมรวมกันโดยผูเรียนชวยกันคิดชวยกันทําและชวยกัน
แกไขปญหา  อันจะเปนการปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตย

                                                 
72Nethan  S. Blount  and  J. Klausmeier,Teaching  in  Secondary  School  

(New  York : Harper  and  Row,1968), 534 – 546.
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3.การจัดแนะแนว  งานบริการหลักของการแนะแนวมี  5  บริการ  คือ  1) การบริการ
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก  2) การบริการสนเทศ  3) การบริการใหคําปรึกษา  4) การบริการวาง
ตัวบุคคล  และ 5) การบริการติดตามผลและประเมินผล73

4.การจัดใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง  ก็เพื่อตองการใหนักเรียนศึกษา      
คนควาตามความสนใจ  และความตองการของนักเรียนแตละคน  เพื่อใหนักเรียนไดคนพบความ
สามารถและความถนัดในตัวเอง  โรงเรียนตองจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาดวย    
ตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได

5.การใชอาคารสถานที่อยางมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนควรจัดอาคารเรียนและบริเวณ
โรงเรียนใหเกิดประโยชนทางดานการเรียนการสอนใหมากที่สุด  เปนหนาที่ของผูบริหารจะตองวาง
แผนการทํางานรวมกันกับบุคลากรในโรงเรียน

6.การนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใช  ดังนี้  1) ครูใชส่ิงแวดลอม  สภาพสังคม และชีวิต 
ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน  2) ใชสถานฝกงานในทองถิ่นใหเปนประโยชน  3) จัดหา
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ในทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน  และ 4) เปดโอกาสใหนักเรียน    
ไดศึกษาหาความรูจากประสบการณและขนบธรรมเนียมของทองถิ่น74

สรุปไดวาการจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร  แหลงการเรียนรูเพื่อบริการและสนับสนุน
การเรียนการสอนเปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง  ผูบริหารควรวางแนวปฏิบัติงานเพื่อสงเสริม  
การจัดการในสถานศึกษาใหสอดคลองกัน  โดยพิจารณาจากแนวนโยบายที่สําคัญของหนวยงาน
บังคับบัญชา  และของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก

การดําเนินการดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู  เปนเครื่องอันหนึ่งที่จะชวยพัฒนาคุณภาพของการ

ศึกษาในระดับตาง ๆ   เพราะผลจากการวัดและประเมินจะเปนพื้นฐานในการตัดสินใจของครู  
เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงวิธีการสอน  การแนะแนว  การประเมินผล  หลักสูตร  การเรียน       
การสอน  ตลอดไปจนถึงการจัดระบบบริหารทั่วไปของโรงเรียน   นอล  (Noll)  ไดอธิบายความ
หมายของการวัดผลไววา  การวัดผลมีความหมายกวางกวาการทดสอบ  การทดสอบมักหมายถึง

                                                 
73 กรมสามัญศึกษา,คูมือแนะแนวตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช  2521

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) (กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, ม.ป.ป.), 3.
74กรมวิชาการ,“แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียนในโครงการผูนําการใชหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนตน” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 7 – 8. (อัดสําเนา)
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การใชขอสอบที่เปนชุด  เพื่อวัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน  แตการวัดผลเปนวิธีการที่จะทําใหทราบ
ปริมาณ ซึ่งมิไดหมายถึงการใชขอสอบเทานั้น  แตยังหมายถึงการใชสเกล (scale) หรือมาตราสวน
ประเมินคาแบบตรวจสอบรายการตาง ๆ หรือการสอบถาม75   เชนเดียวกับมารแชลและฮอลล  
(Marshall  and  Halls)  ไดกลาวไววา  การวัดผลและประเมินผลเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
ทดสอบและการหาขอมูลของการทดสอบ  เพื่อนํามาตัดสินใจ76   ในสวนนักการศึกษาของไทย     
มีผูใหความเห็นไวดังนี้  อําภา  บุญชวย  ไดกลาวถึงการดําเนินการดานการวัดผลและประเมินผล
ไววา การวัดผลและประเมินผลการเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดที่จะชวยใหการเรียนรู    
ของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนกระบวนการที่ใชตรวจสอบวา  นักเรียนไดถึง   
จุดหมายปลายทางตามที่หลักสูตรตองการหรือไมเพียงใด77   สําหรับกรมวิชาการ  ไดใหความ
หมายของการวัดผลและประเมินผลวาเปนมาตรการหนึ่งที่จะชวยใหไดขอมูลมาพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะตามเปาหมายของหลักสูตร78   ซึ่งผลจากการวัดและประเมินผลจะเปนขอมูลที่จะชวย
ใหครูผูสอนไดนําไปพิจารณาหาวิธีการแกไขขอบกพรอง  และจุดออนในดานตาง ๆ ได  ดังนั้น      
ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีความรูและความเขาใจในหลักของการวัดผลและประเมินผล  รวมทั้งให
ความสําคัญในเรื่องนี7้9

จุดประสงคของการวัดผลและประเมินผลการเรียน  ตามหลักสูตรประถมศึกษา     
พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533)  มีความมุงหมายเพื่อดูวาผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหลังจากผานกิจกรรมการเรียนการสอนไปแลวมากนอยเพียงใด  เชน  ผูเรียนคิดเปน   

                                                 
75Victor  H. Noll ,Introduction  to  Educational  Measurement, 2nd ed. (Boston : 

Hughton  Miffin  Co.,1965), 13 – 14.
76John  C. Marshall  and  Loy  W. Halls,Essential  of  Testing (Massachusetts :

Addison  Wesley  Publishing,1972), 1.
77อําภา  บุญชวย,การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,2537), 

129.
78กรมวิชาการ,คูมือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 

2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2535), 1.
79อนันต  สุริยาศรีสกุล,”พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถม

ศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2543), 59.
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ทําเปน  แกปญหาเปน  มีวินัย  และนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันไดหรือไม  การประเมินผล
การเรียนการสอนจึงไมไดเนนการสอนเพื่อสอบ  แตตองการใหผูสอนประเมินผลเพื่อปรับปรุง    
การเรียนการสอนตอลดปมากกวา  กลาวคือ  ผูสอนจะตองสอนใหผูเรียนเรียนในสิ่งที่เปน
ประโยชนและเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในสังคม  เพื่อใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน    
แนวทางที่พึงประสงคของหลักสูตรนั้นเอง80   การวัดผลและการประเมินผลเปนภารกิจของผูบริหาร
ที่จําเปนตองรับผิดชอบ  เพราะการวัดผลและประเมินผลเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ
การปรับปรุงการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง  ตามจุดประสงคดังตอไปนี้คือ

1.จัดตําแหนง   เปนการศึกษาวานักเรียนแตละมีความรู  หรือทักษะเพียงพอหรือไม
2.วินิจฉัย   ทําใหทราบวา  จุดเดนจุดดอย  ของนักเรียนแตละคน  เปนแนวทางใหครู

ปรับปรุงวิธีการสอน  และสามารถ     ซอมเสริมใหนักเรียนแตละคนไดอยางถูกตอง
3.เปรียบเทียบความสามารถของตัวเด็ก  เปนการประเมินวานักเรียนมีการพัฒนา  

มากนอยเพียงใด
4.เพื่อนํามาใชทํานาย  เพื่อแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ  หรือศึกษาตอทางใดจึง

จะประสบผลสําเร็จ
5.เพื่อนําไปใชประเมินคา  โดยจะประเมินผลหลังจากการเรียนการสอนสิ้นสุดลง      

ผลจากการวัดผลจะเปนแนวทางในการใหระดับคะแนน  การประเมินผลการเรียนเปนกระบวนการ
ที่ตอเนื่องและเปนกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน  การประเมินผลจะมีประสิทธิภาพถา     
ครูผูมีหนาที่ไดรับทราบและปฏิบัติ  ดังตอไปนี้คือ  1) กําหนดและศึกษาวัตถุประสงคการเรียนรู
วิชาตาง ๆ ในรูปของพฤติกรรมที่วัดได  2) การประเมินทั้งสามระยะ  คือการประเมินผลกอนเรียน  
ระหวางเรียน  และประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน  3) ครูตองเขาใจวารูปแบบของการ    
ประเมินผลนั้นขึ้นอยูกับจุดประสงค  4) ครูตองเขาใจวา  จุดประสงคในการเรียนรูตามที่กําหนด  
ไวในหลักสูตรและแผนการสอนนั้น  เปนเกณฑสําคัญที่จะตัดสินใจวานักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลตาม   
หลักสูตรหรือไม81

สรุปไดวา  การดําเนินการดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของ
นักเรียนชวยใหไดขอมูลแกผูบริหารในการดําเนินการไดอยางถูกตองเหมาะสม  เพราะผูบริหารจะ

                                                 
80กรมวิชาการ,คูมือการใชหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง

พ.ศ.2533) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา,2533), 185.
81เร่ืองเดียวกัน, 14 – 15.
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ตองอาศัยขอมูลประกอบการตัดสินใจในการตรวจสอบ  พัฒนาปรับปรุง  และการดําเนินงานของ
บุคลากรในโรงเรียนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ในสวนของการดําเนินงานดานการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรูนั้น   ผูบริหารตองมีความรู  ความเขาใจ  ทั้งในเรื่องของ  วัตถุประสงค  
หลักการ  วิธีการ  และมีการจัดเตรียมแผนงานที่จะดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไว  ใหดําเนิน
ไปไดดวยความราบรื่น  โดยเริ่มต้ังแตการกําหนดหลักเกณฑในการวัดและประเมินผล  การสงเสริม
ใหครูผูสอนมีความรู  ความเขาใจในวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย  มีวิธีการ
รวบรวมผลงานของนักเรียนในแตละภาคการศึกษา  และการเขียนรายงานผลสรุปการเรียนของ 
นักเรียนตอผูปกครองเพื่อทราบผลความกาวหนาที่ถูกตองชัดเจนตอไป

การจัดกิจกรรมสอนซอม/เสริม
การจัดการสอนซอม/เสริม  เปนการจัดการสอนใหกับนักเรียนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือ

จากการสอนตามปกติเพื่อแกไขขอบกพรองในตัวผูเรียน  การดําเนินการสอนซอม/เสริมมีหลายวิธี  
การที่จะดําเนินการแบบในแบบใดขึ้นอยูกับดุลยพินจิของครูผูสอน82   การเรียนรูเปนกระบวนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ซึ่งบล็อก  (Block)  ไดนําเสนอ ยุทธวิธีการเรียนการสอนซอม/เสริม       
ในรูปแบบดังนี้  1) แยกวิชาออกเปนหนวยเล็ก ๆ แตละหนวยใชเวลาสอนหนึ่งหรือสองสัปดาห    
2) ระบุจุดมุงหมายของการสอนในแตละหนวยอยางชัดเจน  3) ทําการสอนแตละหนวยโดยสอน
เปนกลุม  4) ทําการทดสอบวินิจฉัยความกาวหนาในตอนทายของแตละหนวย  เพื่อพิจารณาวา   
มีความรอบรูในหนวยนั้น ๆ แลวหรือยัง  ถายังจะมีจุดใดที่จะตองสอนซอม/เสริม  เพิ่มเติมเพื่อให
รอบรูมากขึ้น  5) ใชวิธีการเฉพาะเพื่อสอนซอม/เสริม  แกไขจุดบกพรอง  เชน  กลุมที่นั่งติดกันเอง
ในกลุมยอย  ใหอานเฉพาะบางหนา  ใชบทเรียนสําเร็จรูป   ใชส่ือการสอนชวย  เปนตน  แลวแต
ความเหมาะสม  และหลังจากเรียนซอม เสริมแลวจึงทําการทดสอบ  6) หลังจากที่เรียนโดยวิธี    
ดังกลาวจนครบทุกอยางก็ทําการทดสอบครั้งสุดทาย  เพื่อจะไดตัดสินผลเปนคะแนนโดยการแบง
คะแนนเปนเกรดและตัดสินผลนั้นโดยใชเกรด83

การสอนซอม/เสริม  หมายถึง  การสอนกรณีพิเศษที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนตามแบบแผนในเวลาปกติ  เพื่อแกไขขอบกพรองของนักเรียน  มี  4  ลักษณะคือ

                                                 
82กรรณิการ  กิตติศักดิ์,คูมือการสอนซอมเสริม (กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา,ม.ป.ป.),

1.
83James H. Block, Schools, Societh  and  Mastery  Learning (New  York : Holt , 

Rinechart  and  Winston,Inc.,1974), 5.
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1.สอนซอมเสริมกอนการเรียนการสอน  เปนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานความรูของ     
นักเรียน  นักศึกษา  กอนจะเขาสูหลักสูตร  มักจะนํามาใชเมื่อไดรับนักเรียน  นักศึกษาใหมจาก
สถานศึกษาที่แตกตางกัน  ทําใหพื้นฐานความรูเดิมแตกตางกันไป  จึงจําเปนตองสอนซอม/เสริม  
มักจะเปนการเรียนในหมวดวิชาบังคับที่ตองเรียนรวมกัน

2.สอนซอมเสริมขณะที่ทําการสอน  เปนการพบขอบกพรองของนักเรียน  นักศึกษาที่ 
ไมเขาใจบทเรียนบางตอน  จึงทําการสอนซอม เสริม  เพื่อจะไดติดตามการเรียนตอไปไดทันและ
เขาใจเนื้อหาวิชาที่สอน

3.สอนซอมเสริมรายวิชาเพื่อสอบแกตัว  เมื่อมีวิธีการวัดผลในวิชาแลวปรากฏวา        
ไมผานเกณฑที่กําหนด  มีจุดประสงคบางจุดประสงคที่ไมผานจึงจําเปนตองสอนซอม/เสริม       
เพื่อจะไดสอบแกตวัใหม

4.สอนซอม เสริม  สําหรับนักเรียนที่ฉลาดหรือเรียนเร็ว  นักเรียนบางคนมีสติปญญาสูง  
ควรสอนซอม เสริม  เพื่อจะไดไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียน84

สรุปไดวา  ผูบริหารโรงเรียนควรตองมีการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกให      
การเรียนการสอนซอม/เสริม  เปนไปอยางราบรื่นและเรียบรอย  โดยมีวิธีการจัดสอนซอม/เสริม  
ภายในสถานศึกษาคือ  เมื่อครู อาจารยพบขอบกพรองจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของ
นักเรียน  ก็สามารถสอนซอม/เสริมไดทั้งในหองเรียนหรือนอกหองเรียน  และเมื่อครูผูสอนพบ     
ขอบกพรองจากการวิเคราะหผลการประเมินที่ปรากฏในการวัดผล  ควรจะไดสอนซอม/เสริม      
ในจุดที่นักเรียนเรียนออน  เพื่อชวยในการเรียนรูบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว

การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ   
ชุมชน  การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้นนับวาเปนสิ่งจําเปนในการบริหารของ
การศึกษาในยุคปจจุบัน  เพราะโรงเรียนจะตองอาศัยทรัพยากรจากชุมชนมาชวยในการพัฒนา  
โรงเรียน  ไมวาจะเปนดานอาคารสถานที่หรือการเรียนการสอน  จะเห็นไดจากการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรที่กําลังใชอยูในปจจุบันทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ไดมุงเนนให
ใชแหลงวิทยาการ  สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระของชุมชนมาชวยจัด        
การเรียนการสอนกลุมวิชาชีพ  ถาทั้งโรงเรียนและชุมชนขาดความรวมมือและไมมคีวามสัมพันธ 

                                                 
84ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ , 190 – 191.
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อันดีตอกันแลว  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางนี้คงจะสําเร็จไดยาก85         
ในฐานะที่โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย  โรงเรียนควรเปนของประชาชนและ      
ชุมชนในทองถิ่น  บทบาทของชุมชนที่มีตอโรงเรียนควรมีดังนี้  1) ชุมชนมีสวนรวมตอการกําหนด
ปรัชญาและจุดมุงหมายของโรงเรียน  โดยกําหนดใหสอดคลองกับความเปนอยูของชุมชนที่       
โรงเรียนตั้งอยู  2) ชุมชนมีบทบาทและความสําคัญในการที่โรงเรียนจะพัฒนาหลักสูตร  3) ชุมชน
มีบทบาทในการที่โรงเรียนจะพัฒนาคนอันเปนสวนสําคัญของชุมชนนั้น ๆ  4) ชุมชนมีบทบาท    
ในการชวยอนุรักษและถายทอดวัฒนธรรม  6) ชุมชนมีบทบาทที่จะชวยเหลือสนับสนุนโรงเรียน   
ในดานตาง ๆ   7) ชุมชนมีบทบาทและความสําคัญตอโรงเรียนในฐานะที่  ชุมชนเปนที่ตั้งของ
หนวยงานองคการและสถาบันตาง ๆ รวมทั้งที่ตั้งโรงเรียนเองดวย  และ 8) ชุมชนมีบทบาทสําคัญ
ในการควบคุมและสนับสนุนสงเสริมโรงเรียน86   นอกจากนี้อนันต  สุริยาศรีสกุล  ไดกลาวถึงวา  
ชุมชนมีความสําคัญตอโรงเรียนอยางแยกไมออก  เพราะโรงเรียนตองตั้งอยูในบริเวณชุมชน     
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจึงจําเปนตองใหเปนไปตามความตองการหรือสอดคลอง   
ตอความตองการของชุมชน  การพิจารณาจากสิ่งแวดลอมตาง ๆ ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมตาม
ธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอมทางสังคม  ตางก็เปนปจจัยสําคัญของการดํารงชีวิตในทองถิ่นหรือ      
ชุมชนนั้น ๆ87   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดไววา  โรงเรียนที่จะ
พัฒนาไดดีและเกิดผลตอนักเรียนไดอยางแทจริงถาทุกฝายทุกคนในชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของ
โรงเรียน  รักโรงเรียน  เขามารวมคิด  รวมทํา  รวมจัดการศึกษา  และพัฒนาโรงเรียน  รวมทั้งชวย
สนับสนุนทรัพยากรทั้งบุคคลและงบประมาณ  มีแนวในการดําเนินงานดังนี8้8

1.จัดทําขอมูล     องคกรทองถิ่น  ผูนําทองถิ่น  และภูมิปญญาทองถิ่น  ตลอดถึงแหลง
ความรูตาง ๆ ในทองถิ่น

2.ศึกษาบทบาท  อํานาจหนาที่ขององคกรทองถิ่นตาง ๆ ในชุมชน

                                                 
85กิติมา  ปรีดีดิลก,  การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพฯ :           

อักษรบัณฑิต,2532), 237.
86 เร่ืองเดียวกัน,242.
87อนันต  สุริยาศรีสกุล,”พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถม

ศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี”, 65.
88สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,การบริหารโรงเรียนตามแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษา, 1 – 3.
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3.ผูบริหารโรงเรียนและครู  เขาไปรวมกิจกรรมขององคกรทองถิ่นและชุมชนอยาง    
จริงจัง  เพื่อเปนการสรางความสัมพันธ  ความคุนเคย  และความรูสึกที่ดีตอกัน

4.ประชาสัมพันธโรงเรียนเกี่ยวกับ  บทบาท  และการใหบริการดานตาง ๆ ของโรงเรียน
5.ประสานงานกับองคกรทองถิ่นและผูนําชุมชน  รวมกันในการคัดเลือกกรรมการ       

โรงเรียน
6.แตงตั้งกรรมการโรงเรียนและชี้แจงบทบาทหนาที่รับผิดชอบใหคณะกรรมการเขาใจ

อยางชัดเจน
7.จัดกิจกรรม  “ยกโรงเรียนใหชุมชน”  ซึ่งเปนกิจกรรมที่สรางความเปนเจาของโรงเรียน

รวมกัน
8.จัดกิจกรรมเพื่อใหคณะกรรมการโรงเรียนมีความรูสึกตองการพัฒนาโรงเรียน       

เชน  พาไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ  และศึกษาจากการดูวีดิทัศน  เปนตน
9.คณะกรรมการโรงเรียนรวมกันคิด   รวมกันพัฒนาโรงเรียน  เชน
                 9.1 จัดทําแผนแมบทและพัฒนาโรงเรียน

9.2 ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน
9.3 ใหคําปรึกษา  เสนอแนะแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารการเงิน
       และงบประมาณของโรงเรียน  การแสวงหาและใหการสนับสนุนดาน
       การเงิน  วัสดุ  ครุภัณฑ  อุปกรณตาง ๆ ตลอดจนวิทยากรภายนอก
       และภูมิปญญาทองถิ่น  การจัดกิจกรรมเสริมสรางการพัฒนาการของ
       นักเรียนทุกดาน  ทั้งในและนอกโรงเรียน
9.4 รับทราบความกาวหนา  การดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน
      ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
9.5 ประสานงานกับองคกรในทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน  และเสริมสราง
      ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและ
      ใหมีการใชบริการจากโรงเรียน  ใหโรงเรียนเปนแหลงวิทยาการของ
      ชุมชนและรวมพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
9.6 แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อดําเนินงานอยางใด
      อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมอบหมาย
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10.จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน  และเชิญชวนชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด            
กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน  และกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนานักเรียนในทุกดาน  ทั้งในและนอก
โรงเรียน

11.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ  เพื่อเผยแพรผลงานและชื่อเสียงของโรงเรียน
สรุปไดวา  การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  โดยใชแหลงเรียนรูใน

ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นนั้น  ผูบริหารจะตองพยายามจัดกระบวนการในการวางแผนงาน  
นิเทศติดตาม  ประสานงาน  จัดบุคลากร  และสรางความเขาใจอันดีตอชุมชน  สรางความรูสึกเปน
เจาของรวมกัน  เปดโอกาสใหทุกฝายเขารวมกิจกรรมทั้งของชุมชนและชุมชนเขารวมกิจกรรมของ
โรงเรียน

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ  พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
สิโรต มยูรภักดิ์ ศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปตตานี  เพื่อทราบระดับปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียน  พบวา  ผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน  มีระดับ
ปญหาการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตร  และการนําหลักสูตรไปใช  แตกตางกันอยางมี       
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณตางกัน  มีระดับปญหาการ
บริหารงานวิชาการดานงานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  งานสงเสริมการสอน  และงาน
ประชุมอบรมทางวิชาการ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และไดใหขอเสนอ
แนะในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ  ไดแก  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  จัดสัมมนา
การใชหลักสูตร  จัดอบรมวิธีสอนแกครูในทุกประสบการณ  ใหครูสอนเต็มเวลา  ใหครูใชส่ือ
ประกอบการสอน  ใหนําผลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน  จัดหองสมุดให
เปนเอกเทศและใหมีครูบรรณารักษ  ผูบริหารโรงเรียนควรจัดใหมีการนิเทศภายใน  และใหผูบริหาร
ในทุกระดับตรวจเยี่ยมเอาใจใสในเร่ืองขวัญกําลังใจของครูใหมากข้ึน89

                                                 
89สิโรตม มูยรภักดิ์, ”การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปตตานี” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา, 2531), บทคัดยอ.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



58

วิชัย  บุญบันดาล  ไดทําการศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร  
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมความเปน
ผูนําทางวิชาการอยูในระดับมาก  ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน  ซึ่งเมื่อแยกพิจารณารายดาน    
พบวา  พฤติกรรมที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ  คือ  ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชใน
ดานการเรียนการสอน  ดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  ดานการวัดผลและ
ประเมินผล  ดานหองสมุด  ดานการนิเทศภายในและดานการประชุมอบรมวิชาการ90

จตรุงค  ภูอยูเย็น    ไดศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารและ     
การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตกตาง
กัน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  พบวา  
พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนทั้งสองกลุมใหความสําคัญกับการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนนเปนลําดับแรก  ผูบริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง  จะใชวิธี
การจัดใหมีส่ือสงเสริมสภาพการเรียนรูเปนลําดับแรก  และการพัฒนาสรางมาตรฐานทางวิชาการ
เปนอันดับตอมา  การกําหนดเกณฑมาตรฐานทางวิชาการไวสูง  จะทําใหนักเรียนมีความรูตามจุด
หมายของการสอนอยางแทจริงและยังเปนการสงเสริมใหครู  มีการจัดใหมีการสงเสริมสภาพ    
การเรียนรู  การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม          
เปาหมายและเกณฑมาตรฐานดานวิชาการที่กําหนด91

ปรีชา  ศุขคุณ  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการ
เด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  พบวา         
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาจําแนกตาม
ขอบขายงานวิชาการแตละงาน  เรียงลําดับจากมากไปหานอย  คือ  งานการเรียนการสอน         

                                                 
90วิชัย  บุญบันดาล, ”พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอการ

ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2538), บทคัดยอ.

91จตุรงค  ภูอยูเย็น, ”พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารและการปฏิบัติ
งานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตกตางกัน :      
กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา   สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2541), 100 – 101.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



59

งานอบรมวิชาการ  งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ  
การเรียนการสอน  งานวัดผลและประเมินผล  และงานหองสมุด  มีการปฏิบัติอยูในระดับ        
ปานกลาง   คือ งานนิเทศภายใน  สภาพการบริหารงานที่พบปญหา  คือ  งานวัสดุประกอบ     
หลักสูตร  งานนิเทศภายใน  งานวัดผลและประเมินผล  และจากวิเคราะหแนวทางการบริหารวิชา
การของโรงเรียนในโครงการเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ  ที่ไดจากการสนทนากลุมในเรื่องงาน
วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  พบวาครูไมมีเวลาวางผลิตสื่อ  และขาดแคลน  
งบประมาณจัดหาวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอน  ซึ่งโรงเรียนไมคอยจัดหางบประมาณที่ได
รับจัดสรรนั้นเพียงพอกับการเรียนการสอนชั้นปกติ  แตไมเพียงพอสําหรับช้ันเรียนรวม  นอกจากนี้
การบริหารงานดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  ในขั้นติดตามพบวา  มีสภาพ
ปญหาเกี่ยวกับโรงเรียนไมคอยติดตามการใชส่ือและประเมินผลการใชส่ือ92

สรุป
ผูบริหารโรงเรียนในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของสถานศึกษาจําเปนตองมีทักษะ

ในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะประสบความสําเร็จมากหรือนอย  ข้ึนอยูกับทักษะ  
3  ประการ  คือ  (1) ทักษะดานเทคนิค  (2) ทักษะดานมนุษย  และ (3) ทักษะดานมโนภาพ        
ในสวนของการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน  ซึ่งถือเปนภาระกิจงานที่สําคัญของโรงเรียนนั้น      
ผูบริหารควรจะตองใหความสําคัญแกการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนเปนอันดับแรก  โดยคํานึง
ถึงงานวิชาการทั้ง  7  ดานในโรงเรียน  คือ  (1) การบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมาย
ของหลักสูตร  ธรรมนูญโรงเรียน  และแผนปฏิบัติ  (2) การจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนเปน
สําคัญ  หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู  (3) การนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชในการเรียน
การสอน  (4) การจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร แหลงการเรียนรู  เพื่อบริการและสนับสนุนการเรียน
การสอน  (5) การดําเนินการดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน    
(6) การจัดกิจกรรมสอนซอม/เสริม  และ (7) การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  
โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่งหากผูบริหารมีการพัฒนาตนเองใหเปนผูนํา

                                                 
92ปรีชา  ศุขคุณ, ”การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการเด็กพิเศษเรียนรวม

กับเด็กปกติ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา      
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2543), 142 – 145.
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ทางวิชาการ  สามารถอํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอนแกครู  เพื่อใหทําใหเกิดการ
ประสานสัมพันธทั้งการบริหาร  และการสอนอยางเปนระบบ  รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนา
ครูผูสอนใหมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพรวมทั้ง 
ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรอื่น ๆ ตามความเหมาะสมจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโดยตรง  อีกทั้งยังเปนการเพิ่มขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของในโรงเรียน 
อีกดวย  ดังนั้น  การศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารและการปฏิบัติงานดานวิชาการ  จะทําให
ทราบถึงระดับทักษะของผูบริหาร  และความสามารถในการปฏิบัติงานดานงานวิชาการ  ซึ่งจะทํา
ใหทราบถึงแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพทางดานการศึกษาที่สูงขึ้น
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บทที่  3
วิธีดําเนินการวิจัย

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหาร       
โรงเรียนสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียน  ซึ่งจะเปนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษา 
โดยตรง  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา  (descriptive   research)  โดยใชโรงเรียน  
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เปนหนวยวิเคราะห  (unit  of  
analysis)  และใหผูบริหารโรงเรียน  และครูวิชาการ  เปนผูตอบแบบสอบถาม  การดําเนินการวิจัย
คร้ังนี้มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย  ตามรายละเอียดดังนี้คือ

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบ  บรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย   

ใหแลวเสร็จตามกําหนดและมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนใน      
การดําเนินการวิจัยเปน  3  ข้ันตอน

ข้ันตอนที่หนึ่ง  การจัดเตรียมโครงการวิจัย
ข้ันตอนนี้เปนการจัดเตรียมโครงการ  ตามระบบของการดําเนินการตามโครงการ    

ดวยการศึกษาจากปญหา  เอกสาร  ตํารา  ขอมูล  สถิติ  วรรณกรรม  งานวิจัยและรายงานของ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  จัดสรางเครื่องมือและเสนอโครงรางตอภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบ
และขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้ันตอนที่สอง  การดําเนินงานตามโครงการวิจัย
เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยใชเครื่องมือที่สรางขึ้นในขั้นตอนที่  1  ไปทดสอบ  ปรับปรุงแกไข  

ขอบกพรอง  และนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทํา
การตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของขอมูล  วิเคราะหขอมูล  และแปลผลการวิเคราะหขอมูล
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ข้ันตอนที่สาม  การรายงานผลการวิจัย
เปนขั้นตอนการเสนอรายงานผลการวิจัย  ตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ

ตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ
เสนอแนะ  จัดพิมพและสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ  เพื่อเสนอโครงการวิจัยตอ        
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
และขอจบการศึกษาตอไป

ระเบียบวิธีวิจัย

เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย 
ซึ่งประกอบดวย  ประชากร  ตัวอยางและขนาดของตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือ  และการ
สรางเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติที่ใชในการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive  research)  ที่มีแผนแบบการวิจัย

ในลักษณะตัวอยางกลุมเดียว  ตรวจสอบสภาพตามที่เปนจริงโดยอาศัยขอมูลจากการตอบแบบ
สอบถามของการวิจัย  แบบวัดครั้งเดียวไมมีการทดลอง  (the  one  shot , non – experimental  
case  study)  ซึ่งนําเสนอเปนแผนผัง  (diagram)  ไดดังนี้

R หมายถึง ตัวอยางที่ไดจากการสุม
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา

    O

    R              X
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ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก  โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน       

การประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  441  โรงเรียน  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน       
ดังรายละเอียดตามตารางที่  2

เกณฑตามการแบงขนาดโรงเรียนของกรมวิชาการ  ที่ใชในการดําเนินงานการประเมิน
การใชหลักสูตรของสถานศึกษา  ปการศึกษา  25371  ดังนี้

โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนไมเกิน           120   คน
โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน           121 – 300   คน
โรงเรียนขนาดใหญ   มีนักเรียนตั้งแต                   301  คนขึ้นไป

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ผูวิจัยไดมาจากการเลือกตัวอยางเพื่อใหไดตัวอยางที่มีความ

เปนตัวแทนของประชากรที่เชื่อถือได  ดังนี้
ข้ันที่  1  การสุมตัวอยางโรงเรียน  ไดมาจากการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง

ประมาณการขนาดตัวอยางของเครซี่และมอรแกน  (Krejcie  and  Morgan)2  ไดกลุมตัวอยาง  
210  โรงเรียน   เลือกตัวอยางตามสัดสวนประชากรแตละขนาดในแตละอําเภอ  ดังรายละเอียด
ตามตารางที่  2

ข้ันที่  2  สําหรับผูใหขอมูล  ในแตละโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  กําหนดผูใหขอมูล
จํานวน  2  คน  คือ  ผูบริหารโรงเรียน  และครูวิชาการโรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  420  คน                  
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่  2

                                                 
1กรมวิชาการ, รายงานการประเมินการใชหลักสูตรของสถานศึกษา ปการศึกษา 2537

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2537), 6.
2Krejcie and Morgan, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน,วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร

และสังคมศาสตร, พิมพคร้ังที่ 7 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2540), 303.
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ตารางที่ 2  จํานวนประชากร ตัวอยางและผูใหขอมูล จําแนกเปนรายอําเภอและขนาด
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ประชากร ตัวอยางโรงเรียน ผูใหขอมูล
อําเภอ เล็ก กลาง ใหญ รวม เล็ก กลาง ใหญ รวม เล็ก กลาง ใหญ รวม
เมืองฯ 24 29 7 60 11 14 3 28 22 28 6 56
ทองผาภูมิ 3 16 11 30 1 8 5 14 2 16 10 28
ทามวง 10 18 16 44 5 8 8 21 10 16 16 42
ทามะกา 15 25 12 52 7 12 6 25 14 24 12 50
ไทรโยค 21 14 4 39 10 7 2 19 20 14 4 38
บอพลอย 8 17 8 33 4 8 4 16 8 16 8 32
พนมทวน 13 12 8 33 6 6 4 16 12 12 8 32
เลาขวัญ 15 24 7 46 7 12 3 22 14 24 6 44
ศรีสวัสด์ิ 8 11 2 21 4 5 1 10 8 10 2 20
สังขละบุรี - 4 6 10 - 2 3 5 - 4 6 10
ดานมะขามเตี้ย 13 12 4 29 6 6 2 14 12 12 4 28
หนองปรือ 2 11 5 18 1 5 2 8 2 10 4 16
หวยกระเจา 10 12 4 26 5 5 2 12 10 10 4 24

รวม 142 205 94 441 67 98 45 210 134 196 90 420

ที่มา  :  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี, ขอมูลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปการศึกษา 2543 (กาญจนบุรี : ฝายแผน
และงบประมาณ, 2543), 2.

ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย  ตัวแปรพื้นฐาน  ตัวแปรตนและตัวแปรตาม  

ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   

ไดแก  เพศ  อายุ  อายุราชการ  ตําแหนงหนาที่  และระดับการศึกษา
2.ตัวแปรตน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถม

ศึกษา  ตามแนวคิดของ  แคทซ  (Katz)  ซึ่งประกอบดวยทักษะสามดาน  คือ
2.1  ทักษะดานเทคนิค  (technical  skill)  เปนความสามารถของผูบริหารในการ      

ใชความรู  กระบวนการ  ข้ันตอนวิธีการ   วิธีทํา  เทคนิคเฉพาะอยาง  และการใชเครื่องมือตาง ๆ  
ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน  โดยการเรียนรูจากประสบการณ  ฝกปฏิบัติ  การศึกษาเพิ่มเติม  
และการฝกอบรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



65

2.2 ทักษะดานมนุษย (human  skill)  เปนความสามารถของผูบริหารในการปฏิบัติ
งานวิชาการ  และใชดุลยพินิจเกี่ยวกับการทํางานรวมกับบุคคลอื่น  และการรูจักการใชคนซึ่ง
ประกอบดวย  ความเขาใจถึงวิธีการสรางแรงจูงใจคน  และมีศิลปะฝกตนเปนผูนําที่ดี  เขาใจใน
ความแตกตางระหวางบุคคลทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  สามารถสราง
ระบบความรวมมือระหวางผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานฝายตาง ๆ ไดเปนอยางดี

2.3 ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual  skill)  เปนความสามารถของผูบริหารที่เขาใจ
มองเห็นภาพความสัมพันธของสวนตาง ๆ ในองคการทั้งหมดมีความคิดที่กวางไกล  ครอบคลุม
และเชื่อมโยงองคการอื่น ๆ  ไดเปนอยางดี  ทั้งดานการเมือง  สังคมและเศรษฐกิจ  ทั้งในระดับ   
จุลภาคและมหภาค

3.ตัวแปรตาม  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียน  ซึ่งประกอบดวย
3.1  การบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร  ธรรมนูญโรงเรียน  

หรือแผนยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติ  ไดแก  แผนบริหารงานวิชาการ  กิจกรรมการบริหารงาน 
วิชาการ  ผลการบริหารงานวิชาการ

3.2  การจัดการเรียนการสอน  โดยถือผูเรียนเปนสําคัญ  หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู  
ไดแก  การจัดขอมูล  สารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนของผูเรียน  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ผลการจัดการเรียนการสอน

3.3  การนําสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  มาใชในการเรียนการสอน  ไดแก  การจัดทํา  
จัดหา  บํารุงรักษาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การสงเสริมและสนับสนุนการใชส่ือ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยี  ผลการใชส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

3.4 การจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร  แหลงการเรียนรู   เพื่อบริการ และสนับสนุน       
การเรียนการสอน  ไดแก  การดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  แหลงการเรียนรู  เพื่อบริการ
และสนับสนุนการเรียนการสอน  ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  แหลงการเรียนรู  
เพื่อบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน

3.5 การดําเนินการดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน  
ไดแก  การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  การดําเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู
ดวยวิธีการที่สอดคลองกับวัตถุประสงค  การนําผลการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูไปใช      
แกปญหา

3.6 การจัดกิจกรรมสอนซอม/เสริม  ไดแก  การวางแผนการสอนซอม/เสริม  การจัด  
กิจกรรมสอนซอม/เสริม  ผลการสอนซอม/เสริม
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3.7 การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน โดยใชแหลงการเรียนรูในชุมชน
และภูมิปญญาทองถิ่น  ไดแก  การวางแผนการใชแหลงการเรียนรูในชุมชน  การใชแหลงการเรียนรู
ในชุมชน  ผลการใชแหลงการเรียนรูในชุมชน3

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือแบบสอบถาม  1  ฉบับ  แบงออกเปน  3  ตอน         

โดยเก็บขอมูลจากโรงเรียนที่เปนตัวอยาง
ตอนที่  1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ในเรื่องของ       

เพศ  อายุ  อายุราชการ  ตําแหนงหนาที่  และระดับการศึกษา  มีลักษณะเปนการกําหนดตัวเลือก
ให  (forced  choice)  จํานวน  5  ขอ

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาซึ่ง 
สรางจากแนวคิดของ แคทซ  (Katz)  และปรับปรุงจากแบบสอบถามของ  กฤษณะ  สุพงศ   โดยมี
ขอคําถามจํานวน 30 ขอ    ดังนี้คือ

1.ทักษะดานเทคนิค  จํานวน  10  ขอ
2.ทักษะดานมนุษย  จํานวน  10  ขอ
3.ทักษะดานมโนภาพ จํานวน  10  ขอ

ตอนที่  3  สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดทําจากกรอบแนว
คิดตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑคุณภาพ  เพื่อปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงขาราชการครู  สายงานบริหารสถานศึกษา  ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู   
มี  7  ดาน  โดยมีขอคําถามจํานวน  35  ขอ  ดังนี้คือ

1.การบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร  ธรรมนูญโรงเรียน
  หรือแผนยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติการ จํานวน  5  ขอ ขอที่ 1 – 5
2.การจัดการเรียนการสอน   โดยถือผูเรียนเปนสําคัญ  หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู
  จํานวน  5  ขอ ขอที่  6 – 10

                                                 
3สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, คูมือการตรวจสอบ และประเมินสถานศึกษา

เกณฑคุณภาพสําหรับสถานศึกษาสังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและ
กรมสามัญศึกษา, (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร,2543),  17 – 24.
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3.การนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน
จํานวน  5  ขอ ขอที่  11 – 15

4.การจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร  แหลงการเรียนรู  เพื่อบริการและสนับสนุนการ
  เรียนการสอน จํานวน  5  ขอ  ขอที่  16 – 20
5.การดําเนินการดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน
  จํานวน  5  ขอ ขอที่  21 – 25
6.การจัดกิจกรรมสอนซอม/เสริม จํานวน  5  ขอ ขอที่  26 – 30
7.การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและ
  ภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน  5  ขอ ขอที่  31 – 35

แบบสอบถามตอนที่  2  และตอนที่  3  มีลักษณะเปนแบบจัดอันดับคุณภาพ  5  ระดับ  
ของไลเคริ์ท  (Likert  rating  scale)4  โดยผูวิจัยกําหนดคาระดับคะแนนของชวงน้ําหนักเปน        
5  ระดับ  ซึ่งมีความหมายดังนี้

ระดับ  1  หมายถึง  ทักษะในการบริหารหรือการปฏิบัติงานวิชาการ  อยูในระดับ
                             นอยที่สุด  ใหมีน้ําหนักคะแนน  1
ระดับ  2  หมายถึง  ทักษะในการบริหารหรือการปฏิบัติงานวิชาการ  อยูในระดับ
                             นอย ใหมีน้ําหนักคะแนน  2
ระดับ  3  หมายถึง  ทักษะในการบริหารหรือการปฏิบัติงานวิชาการ  อยูในระดับ
                             ปานกลาง ใหมีน้ําหนักคะแนน  3
ระดับ  4  หมายถึง  ทักษะในการบริหารหรือการปฏิบัติงานวิชาการ  อยูในระดับ
                             มาก ใหมีน้ําหนักคะแนน  4
ระดับ  5  หมายถึง  ทักษะในการบริหารหรือการปฏิบัติงานวิชาการ  อยูในระดับ
                             มากที่สุด ใหมีน้ําหนักคะแนน  5

                                                 
4Rensis  Likert , New  Pattern  of  Management  (New  York  :  Mc Graw – Hill  

Book  Company , 1961), 74.
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การสรางเครื่องมือ
เพื่อใหการดําเนินงานการวิจัยครั้งนี้  สามารถตรวจสอบวัดไดตรงกับกรอบแนวคิด  

ของการวิจัยและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีข้ันตอน       
ดังตอไปนี้

ข้ันที่ 1  ศึกษาจากเอกสาร  ตํารา  งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  แลวนํามา 
สรางเปนแบบสอบถาม  โดยเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อใหคาํปรึกษา  ตรวจสอบ  
ความเหมาะสมและปรับปรุงพัฒนา

ข้ันที่ 2  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (content  validity)  ของแบบสอบถาม  โดย   
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนอตอประธานผูควบคุมวิทยานิพนธ  พิจารณาตรวจสอบ   
แกไขดานเนื้อหาและภาษาที่ใช

ข้ันที่ 3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (try  out)  กับผูบริหารและ
ครูวิชาการ  ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ไมใช
โรงเรียนในกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  ฉบับ  (รายละเอียดในภาคผนวก)

ข้ันที่ 4  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน  (reliability)  ตามวิธี
ของครอนบาค  (Cronbach)5  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – coefficient)  ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ  .97

การเก็บรวบรวมขอมูล
1.ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อทําหนังสือขอ

ความรวมมือไปยังผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  โดยขอความรวมมือในการ
แจงเรื่องไปยัง  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแตละอําเภอ  เพื่อทราบและแจงเรื่องไปยังกลุม
โรงเรียนที่เปนตัวอยาง  ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้

2.ผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในแตละอําเภอ

                                                 
5 Lee  J. Cronbach , Essentials  of  Psyhological  Testing 3rd ed. (New  York  :

Harper & Row  Publisher , 1974), 161. 
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  ที่ใชโรงเรียนประถมศึกษา  ในสังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เปนหนวยวิเคราะห  (unit  of  analysis)  จํานวน  210       
โรงเรียน  นําขอมูลที่ไดรับคืนกลับมาจัดระเบียบขอมูล ลงรหัส  และวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS/PC +   (Statistical  Package  for  the  Social  Science)

สถิติที่ใชในการวิจัย
1.การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใชความถี่ (f) และ          

รอยละ  (%)
2.การวิเคราะหระดับทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและการปฏิบัติงานวิชาการ

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ใชคาเฉลี่ย ( x ) และความเบี่ยงเบน       
มาตรฐาน  (S.D.)

การวิเคราะหดังกลาวขางตนถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
ของผูใหขอมูลอยูในชวงใด  แสดงวาทักษะการบริหารและผลการปฏิบัติงานวิชาการ  เปนไปใน
ลักษณะนั้น  ทั้งนี้   ผูวิจัยใชเกณฑตามแนวคิดของเบสท  (Best)6  ดังนี้

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ทักษะการบริหารหรือการปฏิบัติงานวิชาการ
    อยูในระดับนอยที่สุด

คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ทักษะการบริหารหรือการปฏิบัติงานวิชาการ
    อยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ทักษะการบริหารหรือการปฏิบัติงานวิชาการ
                    อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ทักษะการบริหารหรือการปฏิบัติงานวิชาการ
             อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ทักษะการบริหารหรือการปฏิบัติงานวิชาการ
                 อยูในระดับมากที่สุด

                                                 
6John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey) : 

Prentice - Hall,Inc.,1970), 190.
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3.การวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการใน    
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ใชการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน  (stepwise  multiple  regression  analysis)

สรุป

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเพื่อหาคําตอบ  เกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารที่ สงผล
ตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา (descriptive  research)  โดยใชโรงเรียนเปน
หนวยวิเคราะห  กลุมตัวอยางไดแกโรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  210  โรงเรียน  ในสังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ผูใหขอมูลเปนผูบริหาร  และครูวิชาการ   จํานวน  420  
คน  ตัวแปรที่ศึกษาคือทักษะการบริหารของผูบริหารตามแนวคิดของแคทซ (Katz)  ประกอบดวย
ทักษะดานเทคนิค  ทักษะดานมนุษย  และทักษะดานมโนภาพ  สวนตัวแปรตามเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  ประกอบดวย  การบริหารงานวิชาการใหสอดคลอง
กับจุดหมายของหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใน
การเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร  การดําเนินการดานการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน  การจัดกิจกรรมการสอนซอม/เสริม  และการใหชุมชนมี  
สวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  สถิติที่ใชเปนความถี่ (f)  รอยละ (percentage)  คาเฉลี่ย 
(mean)  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน  (stepwise  multiple  regression  analysis)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71

71

บทที่ 4

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อทราบ “ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา” โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห ผูวิจัยไดสงแบบ
สอบถามไปยังโรงเรียนจํานวน 210 โรง จํานวน 420 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา 409 ฉบับ คิดเปน   
รอยละ 97.38  ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะห เปน  4  ตอน    ดังนี้

ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2  ทักษะการบริหารของผูบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษา
ตอนที่ 3  ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษา

ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตัวและสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม แยกเปนผูบริหารและครูปฏิบัติการ

สอนในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 418 ฉบับ  เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ ตําแหนง
หนาที่ และระดับการศึกษา ผูวิจัยใชความถี่ (f) และรอยละ (%) ดังรายละเอียดตาราง ที่ 3

ตารางที่ 3  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
(n = 418)

ผูบริหาร ครูวิชาการ รวม
สถานภาพ f % f % f %

เพศ
     ชาย
     หญิง

187
22

89.5
10.5

37
172

17.7
82.3

224
194

53.6
46.4

รวม 209 100.0 209 100.0 418 100.0
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ผูบริหาร ครูวิชาการ รวม

สถานภาพ f % f % f %
อายุ
     ไมเกิน 30 ป
     31-40 ป
     41-50 ป
     มากกวา 50 ป

-
34

123
52

-
16.2
58.9
24.9

16
45

138
10

7.7
21.5
66.0
4.8

16
79

261
62

3.8
18.9
62.5
14.8

รวม 209 100.0 209 100.0 418 100.0
อายุราชการ
     ไมเกิน 5 ป
     6-10 ป
     11-15 ป
     16 ปขึ้นไป

1
8
24

176

.5
3.8

11.5
84.2

17
22
27

143

8.1
10.5
12.9
68.5

18
30
51

319

4.3
7.2

12.2
76.3

รวม 209 100.0 209 100.0 418 100.0
ระดับการศึกษา
     ต่ํากวาปริญญาตรี
     ปริญญาตรี
     สูงกวาปริญญาตรี

4
188
17

1.9
90.0
8.1

2
197
10

1.0
94.2
4.8

6
385
27

1.4
92.1
6.5

รวม 209 100.0 209 100.0 418 100.0

จากตารางที่ 3 พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนชาย จํานวน 
224 คน คิดเปนรอยละ 53.6 มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 62.4 มีอายุ
ราชการมากกวา 16 ป ข้ึนไป จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 76.3  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 385 คน คิดเปนรอยละ 92.1

เมื่อจําแนกตามกลุมผูตอบ กลุมผูบริหาร สวนใหญเปนชาย จํานวน 187 คน คิดเปน
รอยละ 89.5 มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 58.9 อายุราชการมากกวา 
16 ป ข้ึนไป จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 84.2  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 188 คน 
คิดเปนรอยละ 90.0

กลุมครูวิชาการ สวนใหญเปนหญิง จํานวน 172 คน คิดเปน รอยละ 82.3  มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 60.0 มีอายุราชการมากกวา 16 ป ข้ึนไป จํานวน 
143 คน คิดเปนรอยละ 68.5  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 197 คน คิดเปน  รอยละ 94.2
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ตอนที่ 2  ทักษะการบริหารของผูบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
              ประถมศึกษา

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 “ทักษะการบริหารของผูบริหารและ
การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา อยูในระดับใด”  โดยดําเนินการดังนี้ คือ

1. การวิเคราะหระดับทักษะการบริหารของผูบริหารประถมศึกษา  ผูวิจัยใชการหา    
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4

ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา

    (N = 209)
ทักษะการบริหารของผูบริหาร X S.D. คาระดับ

1. ทักษะดานเทคนิค (X1) 3.68 .43 มาก
2. ทักษะดานมนุษย (X2) 4.00 .43 มาก
3. ทักษะดานมโนภาพ (X3) 3.76 .45 มาก

รวม (Xtot) 3.82 .40 มาก

จากตารางที่ 4  พบวาโดยภาพรวม (Xtot) ทักษะการบริหารของผูบริหารประถมศึกษา 
อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 3.82 และคา S.D. = .40 หมายความวา ความความคิดเห็นของ  
ผูบริหารและครูคอนขางไปในทางเดียวกันเสียสวนใหญ แตกตางกันบางเพียงเล็กนอย  และเมื่อ
พิจารณาทักษะการบริหารของผูบริหารประถมศึกษา ในแตละตัวแปรพบวา อยูในระดับมากทั้ง 3 
ดานโดยเรียงลําดับตาม  คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ ทักษะดานมนุษย (X2) ทักษะดาน    
มโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) โดยมีคา X  = 4.00, 3.76, 3.68 และคา S.D. = .43, 
.45, .43 ตามลําดับ ซึ่งหมายความวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูคอนขางไปในทางเดียวกัน 
ไมแตกตางกัน
 2. การวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยใชการหา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา

(N = 209)
การปฏิบัติงานวิชาการ X S.D. คาระดับ

1. การบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของ
    หลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียนและแผนปฏิบัติ (Y1)

3.65 .50 มาก

2. การจัดการเรียนการสอนโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ
    หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู (Y2)

3.59 .48 มาก

3. การนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียน
    การสอน (Y3)

3.41 .51 ปานกลาง

4. การจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร แหลงการเรียนรู
    เพื่อบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน (Y4)

3.63 .52 มาก

5. การดําเนินการดานการวัดผลและประเมินผลการ
    เรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน (Y5)

3.83 .53 มาก

6. การจัดกิจกรรมสอนซอม/ เสริม (Y6) 3.60 .54 มาก
7. การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
    โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน/ภูมิปญญาทองถิ่น (Y7)

3.62 .52 มาก

รวม (Ytot) 3.62 .46 มาก

จากตารางที่ 5 พบวา การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม 
(Ytot)  อยูในระดับมาก  โดยคาเฉลี่ยมีคา X  = 3.62  และคา  S.D. = .46  ซึ่งหมายความวา 
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาการมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ไมแตกตางกัน และเมื่อแยกพิจารณาในแตละตัวแปรพบวา อยูในระดับมาก 6 ดาน โดยเรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยมากไปนอยไดดังนี้ การดําเนินการดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพ
จริงของนักเรียน (Y5) การบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร ธรรมนูญ    
โรงเรียนและแผนปฏิบัติ (Y1) การจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร แหลงการเรียนรูเพื่อบริการ        
และสนับสนุนการเรียนการสอน  (Y4) การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน โดยใช
แหลงเรียนรูในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น (Y7)  การจัดกิจกรรมสอนซอม/เสริม  (Y6)  และการจัด
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การเรียนการสอนโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู (Y2) โดยมีคาเฉลี่ย       
X  =  3.83, 3.65, 3.63, 3.62, 3.60, 3.59 และคา S.D. = .53, .50, .52, .52, .54, .48 ตามลําดับ 
หมายความวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูวิชาการมีแนวโนมไปในทางเดียวกัน ไมแตกตาง
กัน  สวนดานการนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน (Y3) อยูในระดับปาน
กลางเพียงดานเดียว โดยคาเฉลี่ยมีคา X  = 3.41 และคา S.D. = .51 ซึ่งหมายความวา ความคิด
เห็นของผูบริหารและครูวิชาการคอนขางเห็นดวย ไปในทางเดียวกัน

ตอนที่ 3  ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
             ประถมศึกษา

การวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการใน       
โรงเรียนประถมศึกษา  ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยพิจารณาตามลําดับความ
สําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (stepwise multiple regression analysis) พบวา ทักษะการ
บริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

1.การวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการใน       
โรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม (Ytot)  ดังรายละเอียดตารางที่ 6

ตารางที่ 6  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม (Ytot)

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

30.081
13.070
43.152

1
207
208

30.081
6.314

476.407** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)  .835
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  .697
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  .696
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  .2513
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 ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

ตัวแปรที่เขา
เขาสมการตามลําดับ

สัมประสิทธิ์
การถดถอย

(B)

SE.B. β t Sig.

(คาคงที่)
ทักษะการบริหารของผู
บริหารในภาพรวม (Xtot)

-4.541
.949

.167

.043 .835
-.027

21.827**
.978
.000

**    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากขอมูลแสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือตัวแปรทักษะการ
บริหารของผูบริหาร ในภาพรวม (Xtot) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเมื่อใชตัวแปรทักษะการ
บริหารของผูบริหารนี้เปนตัวทํานายการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา (Ytot) เทากับ 
.835  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  เทากับ .697 หมายถึง ตัวแปรทักษะการบริหาร
ของผูบริหาร สามารถทํานายการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ได  รอยละ 69.7   
คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ .696  มีคาความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  เทากับ .2513 ซึ่งในลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร
ทักษะการบริหารของผูบริหารในภาพรวม (Xtot) สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถม
ศึกษา (Ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากความสัมพันธของตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหาร โรงเรียนประถมศึกษา 
สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷtot       =      -4.541 + .949Xtot
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2.การวิเคราะหการทดถอยพหุคูณของตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิเคราะหแยกตามการปฏิบัติงานวิชาการใน
โรงเรียนแตละดาน

2.1 การวิเคราะหการทดถอยพหุคูณของตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่   
สงผลตอการบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียนและ  
แผนปฏิบัติ (Y1)  ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผล
ตอการบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียน
และแผนปฏิบัติ (Y1) ในโรงเรียนประถมศึกษา

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

34.758
18.081
52.839

2
206
208

17.379
8.777

198.009** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)  .811
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  .658
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  .654
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  .2963

 ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

ตัวแปรที่เขา
เขาสมการตามลําดับ

สัมประสิทธิ์
การถดถอย

(B)

SE.B. β t Sig.

(คาคงที่)
ทักษะดานมโนภาพ (X3)
ทักษะดานเทคนิค (X1)

7.797
.714
.240

.184

.077

.081
.638
.204

.423
9.297**
2.977**

.673

.000

.003

**    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากขอมูลแสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือตัวแปรทักษะดาน
มโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเมื่อใชตัวแปรทักษะ
ดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) นี้เปนตัวทํานายการบริหารงานวิชาการให        
สอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียนและแผนปฏิบัติ (Y1) ในโรงเรียนประถม
ศึกษา เทากับ .811  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  เทากับ .658 หมายถึง ตัวแปร
ทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) สามารถทํานายการบริหารงานวิชาการให
สอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียนและแผนปฏิบัติ (Y1) ในโรงเรียนประถม
ศึกษา ไดรอยละ 65.8  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 
.654  มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  เทากับ .2963 ซึ่งใน
ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) สงผลตอการ
บริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียนและแผนปฏิบัติ (Y1)
ในโรงเรียนประถมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากความสัมพันธของตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1)  
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ1       =      7.797 + .714X3 + .240X1

2.2 การวิเคราะหการทดถอยพหุคูณของตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่   
สงผลตอการจัดการเรียนการสอนโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู (Y2)      
ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผล
ตอการจัดการเรียนการสอนโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู
(Y2) ในโรงเรียนประถมศึกษา

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

28.544
18.333
46.877

2
206
208

14.272
8.900

160.362** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)  .780
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  .609
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  .605
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  .2983

 ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

ตัวแปรที่เขา
เขาสมการตามลําดับ

สัมประสิทธิ์
การถดถอย

(B)

SE.B. β t Sig.

(คาคงที่)
ทักษะดานมโนภาพ (X3)
ทักษะดานเทคนิค (X1)

.294

.501

.382

.186

.077

.081
.475
.345

1.584
6.477**
4.711**

.115

.000

.000

**    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากขอมูลแสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือตัวแปรทักษะดาน
มโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเมื่อใชตัวแปรทักษะ
ดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) นี้เปนตัวทํานายการจัดการเรียนการสอนโดยถือ    
ผูเรียนเปนสําคัญ หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู (Y2) ในโรงเรียนประถมศึกษา เทากับ .780  คา 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  เทากับ .609 หมายถึง ตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) 
และทักษะดานเทคนิค (X1) สามารถทํานายการจัดการเรียนการสอนโดยถือ        ผูเรียนเปนสําคัญ 
หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู (Y2) ในโรงเรียนประถมศึกษา ไดรอยละ 60.9  คาประสิทธิภาพใน
การทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ .605  มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การทํานาย (Standard Error)  เทากับ .2983 ซึ่งในลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรทักษะดานมโนภาพ 
(X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) สงผลตอการจัดการเรียนการสอนโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ หรือ
เปนศูนยกลางการเรียนรู (Y2) ในโรงเรียนประถมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากความสัมพันธของตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1)  
ของผูบริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ2       =      .294 + .501X3 + .382X1
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2.3 การวิเคราะหการทดถอยพหุคูณของตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่   
สงผลตอการนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชในการเรียนการสอน (Y3)  ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ
การนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชในการเรียนการสอน (Y3) ในโรงเรียน
ประถมศึกษา

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

30.067
24.946
55.013

3
205
208

10.022
.122

82.362** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)  .739
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  .547
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  .540
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  .3488

 ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

ตัวแปรที่เขา
เขาสมการตามลําดับ

สัมประสิทธิ์
การถดถอย

(B)

SE.B. β t Sig.

(คาคงที่)
ทักษะดานมโนภาพ (X3)
ทักษะดานเทคนิค (X1)
ทักษะดานมนุษย (X2)

.245

.609

.436
-.184

.236

.097

.102

.093

.534

.364
-.153

1.039
6.261**
4.254**
-1.992*

.300

.000

.000

.048

 *    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากขอมูลแสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือตัวแปรทักษะดาน
มโนภาพ (X3) ทักษะดานเทคนิค (X1)  และทักษะดานมนุษย (X2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณเมื่อใชตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) ทักษะดานเทคนิค (X1) และทักษะดานมนุษย (X2) นี้
เปนตัวทํานายการนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชในการเรียนการสอน (Y3)  ในโรงเรียน
ประถมศึกษา เทากับ .739  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  เทากับ .547 หมายถึง  
ตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) ทักษะดานเทคนิค (X1) และทักษะดานมนุษย (X2) สามารถ
ทํานายการนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชในการเรียนการสอน (Y3) ในโรงเรียนประถม
ศึกษา ไดรอยละ 54.7  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 
.540  มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  เทากับ .3488 ซึ่งใน
ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) ทักษะดานเทคนิค (X1) และทักษะดานมนุษย 
(X2)  สงผลตอการนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชในการเรียนการสอน (Y3) ในโรงเรียน
ประถมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากความสัมพันธของตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) ทักษะดานเทคนิค (X1) และ
ทักษะดานมนุษย (X2) ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะห    
การถดถอยไดดังนี้

Ŷ3       =      .245 + .609X3 + .436X1 - .184X2

2.4 การวิเคราะหการทดถอยพหุคูณของตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่   
สงผลตอการจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร แหลงการเรียนรู เพื่อบริการ และสนับสนุนการเรียน   
การสอน (Y4)  ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผล
ตอการจัดการจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร แหลงการเรียนรู เพื่อบริการ และ
สนับสนุนการเรียนการสอน (Y4)  ในโรงเรียนประถมศึกษา

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

36.783
19.049
55.832

2
206
208

18.391
9.247

198.886** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)  .812
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  .659
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  .655
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  .3041

 ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

ตัวแปรที่เขา
เขาสมการตามลําดับ

สัมประสิทธิ์
การถดถอย

(B)

SE.B. β t Sig.

(คาคงที่)
ทักษะดานมโนภาพ (X3)
ทักษะดานเทคนิค (X1)

-9.096
.617
.381

.189

.079

.083
.536
.315

-.480
7.827**
4.605**

.631

.000

.000

**    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากขอมูลแสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือตัวแปรทักษะดาน
มโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเมื่อใชตัวแปรทักษะ
ดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) นี้เปนตัวทํานายการจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร 
แหลงการเรียนรู เพื่อบริการ และสนับสนุนการเรียนการสอน (Y4) ในโรงเรียนประถมศึกษา เทากับ 
.812  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  เทากับ .659 หมายถึง ตัวแปรทักษะดาน     
มโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) สามารถทํานายการจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร แหลง
การเรียนรู เพื่อบริการ และสนับสนุนการเรียนการสอน (Y4) ในโรงเรียนประถมศึกษา ไดรอยละ 
65.9  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ .655  มีคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  เทากับ .3041 ซึ่งในลักษณะนี้
แสดงวา ตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) สงผลตอการจัดกิจกรรม     
สงเสริมหลักสูตร แหลงการเรียนรู เพื่อบริการ และสนับสนุนการเรียนการสอน (Y4) ในโรงเรียน
ประถมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากความสัมพันธของตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1)  
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ4       =      -9.096 + .617X3 + .381X1
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2.5 การวิเคราะหการทดถอยพหุคูณของตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่    
สงผลตอการดําเนินการดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน  (Y5)        
ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผล
ตอการดําเนินการดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน
(Y5) ในโรงเรียนประถมศึกษา

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

34.874
23.246
58.120

2
206
208

17.437
.113

154.521** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)  .775
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  .600
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  .596
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  .3359

 ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

ตัวแปรที่เขา
เขาสมการตามลําดับ

สัมประสิทธิ์
การถดถอย

(B)

SE.B. β t Sig.

(คาคงที่)
ทักษะดานมโนภาพ (X3)
ทักษะดานเทคนิค (X1)

.182

.502

.478

.209

.087

.091
.428
.388

.871
5.769**
5.227**

.385

.000

.000

**    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากขอมูลแสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือตัวแปรทักษะดาน
มโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเมื่อใชตัวแปรทักษะ
ดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) นี้เปนตัวทํานายการดําเนินการดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน (Y5) ในโรงเรียนประถมศึกษา เทากับ .775  คา
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  เทากับ .600 หมายถึง ตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) 
และทักษะดานเทคนิค (X1) สามารถทํานายการดําเนินการดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริงของนักเรียน (Y5) ในโรงเรียนประถมศึกษา ไดรอยละ 60.0  คาประสิทธิภาพในการ
ทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ .596  มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ทํานาย (Standard Error)  เทากับ .3359 ซึ่งในลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) 
และทักษะดานเทคนิค (X1) สงผลตอการดําเนินการดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริงของนักเรียน (Y5) ในโรงเรียนประถมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากความสัมพันธของตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1)  
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ5       =      .182 + .502X3 + .478X1

2.6 การวิเคราะหการทดถอยพหุคูณของตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่สง
ผลตอการจัดกิจกรรมสอนซอม/เสริม (Y6)  ดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผล
ตอการจัดกิจกรรมสอนซอม/ เสริม (Y6) ในโรงเรียนประถมศึกษา

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

32.790
27.699
60.490

2
206
208

16.395
.134

121.931** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)  .736
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  .542
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  .538
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  .3667

 ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

ตัวแปรที่เขา
เขาสมการตามลําดับ

สัมประสิทธิ์
การถดถอย

(B)

SE.B. β t Sig.

(คาคงที่)
ทักษะดานมโนภาพ (X3)
ทักษะดานเทคนิค (X1)

7.740
.551
.394

.228

.095

.100
.460
.313

.339
5.801**
3.950**

.735

.000

.000

**    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากขอมูลแสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือตัวแปรทักษะดาน
มโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเมื่อใชตัวแปรทักษะ
ดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) นี้เปนตัวทํานายการจัดกิจกรรมสอนซอม/ เสริม (Y6) 
ในโรงเรียนประถมศึกษา เทากับ .736  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  เทากับ .542
หมายถึง ตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) สามารถทํานายการจัด     
กิจกรรมสอนซอม/ เสริม (Y6) ในโรงเรียนประถมศึกษา ไดรอยละ 54.2  คาประสิทธิภาพในการ
ทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ .538  มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ทํานาย (Standard Error)  เทากับ .3667 ซึ่งในลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) 
และทักษะดานเทคนิค (X1) สงผลตอการจัดกิจกรรมสอนซอม/ เสริม (Y6) ในโรงเรียนประถมศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากความสัมพันธของตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1)  
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ6       =      7.740 + .551X3 + .394X1
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2.7 การวิเคราะหการทดถอยพหุคูณของตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่   
สงผลตอการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและ      
ภูมิปญญาทองถิ่น (Y7)  ดังตารางที่ 13

ตารางที่ 13 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการให
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถิ่น (Y7) ในโรงเรียนประถมศึกษา

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

28.175
27.903
56.079

2
206
208

14.088
.135

104.003** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)  .709
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  .502
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  .498
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  .3680

 ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

ตัวแปรที่เขา
เขาสมการตามลําดับ

สัมประสิทธิ์
การถดถอย

(B)

SE.B. β t Sig.

(คาคงที่)
ทักษะดานมโนภาพ (X3)
ทักษะดานเทคนิค (X1)

.365

.542

.330

.229

.095

.100
.471
.273

1.593
5.690**
3.298**

.113

.000

.001

**    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากขอมูลแสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือตัวแปรทักษะดาน
มโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเมื่อใชตัวแปรทักษะ
ดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) นี้เปนตัวทํานายการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การเรียนการสอน โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น (Y7) ในโรงเรียนประถมศึกษา 
เทากับ .709  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)  เทากับ .502 หมายถึง ตัวแปรทักษะ
ดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) สามารถทํานายการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การเรียนการสอน โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น (Y7) ใน     โรงเรียนประถม
ศึกษา ไดรอยละ 50.2  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 
.498  มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  เทากับ .3680 ซึ่งใน
ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) สงผลตอการให 
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น 
(Y7) ในโรงเรียนประถมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากความสัมพันธของตัวแปรทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1)  
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ7       =      .365 + .542X3 + .330X1

จากการวิเคราะหตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน     
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสามารถสรุป ไดดังนี้

1. ตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา ในภาพรวม คือ ทักษะการบริหารของผูบริหาร (Xtot) สามารถทํานายไดรอยละ 66.4 
เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷtot       =      -4.541 + .949Xtot

2. ตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา ดานการบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร ธรรมนูญ
โรงเรียนและแผนปฏิบัติ (Y1) คือ ทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) สามารถ
ทํานายไดรอยละ 61.4 เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ1       =      7.797 + .714X3 + .240X1
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3. ตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู 
(Y2) คือ ทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) สามารถทํานายไดรอยละ 57.4 เขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ2       =      .294 + .501X3 + .382X1

4. ตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา ดานการนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชในการเรียนการสอน (Y3) คือ ทักษะ
ดานมโนภาพ (X3) ทักษะดานเทคนิค (X1) และทักษะดานมนุษย (X2) สามารถทํานายไดรอยละ
50.6 เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ3       =      .245 + .609X3 + .436X1 - .184X2

5. ตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร แหลงการเรียนรู เพื่อบริการ และสนับสนุน
การเรียนการสอน (Y4) คือ ทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) สามารถทํานายได
รอยละ 58.8 เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ4       =      -9.096 + .617X3 + .381X1

6. ตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา ดานการดําเนินการดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน
(Y5) คือ ทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) สามารถทํานายไดรอยละ 53.3 เขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ5       =      .182 + .502X3 + .478X1
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7. ตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา ดานการจัดกิจกรรมสอนซอม/ เสริม (Y6) คือ ทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะ
ดานเทคนิค (X1) สามารถทํานายไดรอยละ 47.2 เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ6       =      7.740 + .551X3 + .394X1

8. ตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน โดยใชแหลงเรียนรูใน    ชุม
ชนและภูมิปญญาทองถิ่น (Y7)  คือ ทักษะดานมโนภาพ (X3) และทักษะดานเทคนิค (X1) สามารถ
ทํานายไดรอยละ 47.2 เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ7       =      .365 + .542X3 + .330X1
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ทักษะการบริหารของผูบริหาร สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
สามารถสรุปโดยแผนภูมิที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้

ทักษะการบริหารของ
ผูบริหาร (Xtot)
β = .835

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
Xtot              Ytot

ทักษะ
ดานมนุษย (X2)
β  = -.153

การบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมาย
หลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียนและแผนปฏิบัติ (Y1)

X1, X3         Y1

ทักษะดานเทคนิค (X1)
β  = .204
β  = .345

การจัดการเรียนการสอนโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ
หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู (Y2)

X1, X3         Y2

ทักษะดาน
มโนภาพ(X3)
β  = .638

β  = .364
β  = .315
β  = .388

การนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชใน
การเรียนการสอน (Y3)

X1, X2, X3        Y3

β  = .475
β  = .534
β  = .536

β  = .313
β  = .273

การจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร แหลงการเรียนรู
เพื่อบริการ และสนับสนุนการเรียนการสอน (Y4)

X1, X3         Y4

β  = .428
β  = .460
β  = .471

การดําเนินการดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน (Y5)

X1, X3         Y5

การจัดกิจกรรมสอนซอม/ เสริม (Y6)
X1, X3         Y6

การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการ
สอน โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนและภูมิปญญา

ทองถิ่น (Y7)
X1, X3         Y7

หมายถึง  ตัวแปรที่สามารถทํานายการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถม-
   ศึกษา

β หมายถึง  สัมประสิทธิ์การถดถอย

แผนภูมิที่ 4  สรุปการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ
       การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา “ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา” โดยใชโรงเรียน 210 โรง เปนหนวยวิเคราะห ผูใหขอมูลเปน      
ผูบริหาร และครูวิชาการของโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 420 คน ใชแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนสถานภาพสวนตัวและสภาพทั่วไปของ
โรงเรียน ใชสถิติวิเคราะหคือคารอยละ (%)  ตอนที่ 2 ทักษะการบริหารของผูบริหารและการปฏิบัติ
งานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สถิติที่ใชคือคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และ ตอนที่ 3 ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถม
ศึกษา สถิติที่ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression 
analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัยซึ่งสามารถสรุปเปน

ประเด็นสําคัญได ดังนี้
1. ทักษะการบริหารของผูบริหารประถมศึกษา พบวา อยูในระดับมากทั้งในภาพรวม

และทุกรายดาน  สวนการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา พบวา อยูในระดับมากทั้งใน
ภาพรวมและทุกรายดาน ยกเวน ดานการนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียน       
การสอน อยูในระดับปานกลาง แตเพียงดานเดียว

2. ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถม
ศึกษา ทั้งในภาพรวม และรายดาน  เมื่อพิจารณารายดานแตละตัวแปร พบวา ตัวแปรทักษะดาน
มโนภาพ และทักษะดานเทคนิคสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติ

งานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา มีประเด็นสําคัญ ควรแกการนํามาอภิปรายผลไดพอสังเขป 
ดังตอไปนี้

1. ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน และการปฏิบัติงานวิชาการของ       
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี มี 2 ประเด็นที่นํามาอภิปรายดังนี้

1.1 ทักษะการบริหารของผูบริหารประถมศึกษา พบวา อยูในระดับมากทั้งใน    
ภาพรวมและรายดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาระบบการคัดเลือก และการแตงตั้งผูบริหารมีการ  
กลั่นกรองมาเปนอยางดี กลาวคือ เปนผูมีความรู ความสามารถในการปกครอง และการบริหาร
งานโรงเรียน  ดังขอมูลพื้นฐานที่สนับสนุนผูบริหารและครูวิชาการ พบวา เปนผูมีอายุระหวาง    
41-50 ป มากที่สุด และอายุราชการมากกวา 16 ปข้ึนไปมากที่สุด  ดังนั้น ผูบริหารเหลานี้จะมี
ประสบการณในการทํางานมาเปนอยางดีแลว ยอมรูวิธีการทํางาน การดูแลบุคลากรใหมีความ
พรอมเพรียงกันทํางาน เพราะฉะนั้น อํานาจการตัดสินใจ การสั่งการ และการใชทักษะการบริหาร
ตางๆ ยอมใชในระดับมาก  ดังที่ ธงชัย  สันติวงษ กลาวไววา ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบทําใหงาน
เสร็จตามเปาหมายโดยอาศัยคนเปนผูทํา  เชนเดียวกับที่ ปเตอร ดรักเกอร กลาววา การบริหารเปน
การทําใหงานตาง ๆ ลุลวงไปโดยอาศัยคนอื่นเปนผูทํา  ซึ่งหมายถึงการทํางานรวมกันและการ  
รวมมือรวมใจกันทํางาน

พรอมกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ไดประกาศใชอยางเปน  
ทางการ  กอใหเกิดการปฏิรูปทั้งระบบ เชน ระบบราชการ ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจและ
สังคม ระบบการศึกษา ฯลฯ ลวนแลวเปนเรื่องที่ทําใหเกิดการตื่นตัว เตรียมพรอม และปรับปรุง
หนวยงาน หรือองคกรอยางตอเนื่อง เปนเวลาหลายปที่การปฏิรูประบบราชการและระบบการ
ศึกษาไดมีบทบาทที่ทําใหทั้งประเทศปรับปรุงศักยภาพของตนเอง และในหนวยงานอยางเปน
รูปธรรม  ดังนั้น นโยบายจากสวนกลางมีบทบาทสําคัญในการกําหนดมาตรฐาน  และสาระที่    
เกี่ยวกับคุณภาพทั้งระบบ  ซึ่งทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนมากมายในเวลาตอมา  ดังนั้น เหตุผลนี้  
ทําใหผูบริหารตองปรับทักษะของตนเองใหมีระบบ  และพรอมเสมอในการปรับปรุงตนเองและผูอยู
ใตบังคับบัญชา  โดยที่ทุกดานตองมีความชัดเจน และสามารถนําสูการปฏิบัติไดอยางถูกตองตาม
ระเบียบที่กําหนดไว

พรอมกันนั้น  ความรับผิดชอบที่ ผูบริหารแตละคนได รับ  ไมใชตําแหนงหรือ              
ยศฐาบรรดาศักดิ์ภายนอก  แตเปนความตระหนัก รับรูในแกนแทของการปฏิรูปการศึกษา ที่ทุกคน
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ตองมีสวนรวมเพื่อการขับเคลื่อนความเจริญกาวหนาทางดานบุคลากร ดานนักเรียน และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ จึงเปนความรับผิดชอบในระดับสูง ที่ทุกคนตองมีจิตสํานึกรวม
กันในการทํางานเพื่อประโยชนแกสวนรวม  กลาวโดยสรุป ผูบริหารเปนบุคคลที่มีหนาที่ในการ
บริหารงานใหบรรลุปาหมาย และมีประสิทธิภาพ โดยการเอื้ออํานวยประโยชน การจูงใจ และ   
การจัดการในรูปแบบตางๆ ใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดจนสําเร็จ  ลดการใชอํานาจ     ขูเข็ญ 
บีบบังคับ และอิทธิพลที่ทําใหเกรงกลัว ซึ่งควรจะเปนมาตรการขั้นสุดทายหากมีความ   จําเปนตอง
ทําจริงๆ

สวนทักษะการบริหารของผูบริหารประถมศึกษา พบวา รายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเปนเพราะผูบริหารพยายามใชระบบคุณธรรม และการมีมนุษยสัมพันธกับผูอยูใตบังคับบัญชา  
การสั่งการในปจจุบันเปนเรื่องที่หลายๆ คน รับไมได จะเห็นไดวาผูรวมงานตองการมีความเปน
ประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น และศักดิ์ศรีในการทํางานก็ไมแตกตางกันมากนัก เพียงแตมีตําแหนงที่
แตกตางกันเทานั้น  ดังนั้น จึงเปนไปไดยากมากขึ้นในการใชคําสั่ง  ดวยเหตุนี้ ที่ผูบริหารตองใช
ความเปนกันเอง การมีมนุษยสัมพันธ และการประนีประนอมมากขึ้นในการขอความรวมมือกับ    
ผูใตบังคับบัญชา  และสืบเนื่องจาก ผูอยูใตบังคับบัญชาสวนใหญมีอายุ   ราชการมาก และอายุ
สวนตัวก็มากกวา 40 ปข้ึนไปแลว  การพูดคุยกัน การขอรองจึงทําไดงายขึ้น และเปนการใหเกียรติ
กันมากขึ้น ซึ่งทุกคนใหการยอมรับในการกระทําเชนนี้  ดังที่ สมใจ  เขียวสด มีความคิดเห็นตรงกัน
คือ ผูบริหารมีหลายระดับข้ัน ในบางกรณีผูบริหารอาจมีบทบาทเปนผูใตบังคับบัญชาของ            
ผูอํานวยการกอง จึงตองมีมนุษยสัมพันธตอบุคคลทั้งระดับบนและระดับลาง  ผูบริหารจึงเปนไดทั้ง
ผูนําและผูตาม

พะยอม  วงศสารศรี ไดกลาวถึงทักษะดานมโนภาพวาเปนทักษะที่เกี่ยวกับความ
สามารถในการทําองคการในภาพรวม เปนการพิจารณาหนาที่ตางๆ ในองคการ และผลกระทบ
จากสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกที่มีตอองคการ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพราะสิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจของฝาย
บริหารเปนอยางยิ่ง  ทักษะดานมโนภาพนี้จําเปนตองอาศัยความสามารถในการคิดวิเคราะห     
คิดวิจารณญาณ และคิดริเร่ิมสรางสรรค  ฉะนั้นการบริหารระดับสูงจําเปนตองพัฒนาทักษะนี้ใน
ระดับสูง และลดหลั่นลงมาตามลําดับ  สวนธงชัย  สันติวงษ มีความเห็นวา ทักษะดานมโนภาพ
เปนความสามารถในการเขาถึงปญหาของสวนตางๆ ขององคการไดทั้งหมด และสามารถคิดหาวิธี
การปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสมสําหรับทั้งองคการ  ความสามารถดังกลาวจะมีไดก็ตอเมื่อ          
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ผูบริหารมีขอบเขตการคิดที่กวางขวางโดยครอบคลุมไปถึงการพิจารณาจุดประสงคขององคการ
มากกวาที่จะเปนความสามารถที่นึกถึงปญหาเฉพาะภายในขอบเขตของงานในกลุมของตนเทานั้น

พรอมกันนี้ยังพบวา ทักษะดานมนุษยเปนอันดับแรก เปนเพราะวาผูบริหารเขาใจความ
ตองการของบุคลากร การใหเกียรติ การแสดงความเคารพ และการรักษาน้ําใจซึ่งกันและกัน  และ
จากประสบการณในการทํางานอันยาวนาน จนสามารถใชทักษะดานมนุษยเปนอยางดี สามารถ
บริหารบุคลากรไดดี เขาอกเขาใจกัน และการทํางานประสบความสําเร็จ ราบร่ืน และมีความเจริญ
กาวหนา

1.2 การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา พบวา อยูในระดับมากทั้งในภาพ
รวมและรายดาน ยกเวน ดานการนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน อยูใน
ระดับปานกลาง เพียงดานเดียว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารไดใชทักษะการบริหารอยางเหมาะ
สม โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะดานมนุษย (human skill) เปนการสรางบรรยากาศที่ดีใหแกโรงเรียน 
หรือหนวยงานตาง ๆ  การเขาหาและพูดคุยสนทนาระหวางผูบริหาร และผูอยูใตบังคับบัญชามี
ความเปนกันเอง สนิทสนม ไมแบงชั้นวรรณะ มีสัมมาคารวะ ฯลฯ  เปนบรรยากาศที่เอื้อตอการ
ทํางานเปนอยางยิ่ง  บุคลากรมีความไววางใจ ทํางานมีความสนุก และมีความสุขที่ไดทํางาน     
ดังนั้น การปฏิบัติงานวิชาการดานการเรียนการสอนเปนผลแหงความสําเร็จที่ตามมา อันเนื่องมา
จากความขะมักเขมน การดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  จนนักเรียนสามารถเรียนรูไดดี 
และประสบความสําเร็จได   จากผลการศึกษาของ สมิธ และคณะ ในการใชเวลาในการบริหารของ
ผูบริหาร ไดจัดลําดับใหความสําคัญของการบริหารงานวิชาการไวเปนอันดับแรก  ผูบริหารจึงตอง
ใหความสําคัญแกงานวิชาการ โดยมีการพัฒนาตนเองใหเปนผูนําทางวิชาการ สามารถอํานวย
ความสะดวกในดานการเรียนการสอนแกครู เพื่อทําใหเกิดการประสานสัมพันธทั้งการบริหาร และ
การสอนอยางเปนระบบ  จากงานวิจัยของจตุรงค  ภูอยูเย็น ไดศึกษา  พฤติกรรมความเปนผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนแตกตางกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา พบวา พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนทั้งสองกลุมใหความสําคัญกับการ     
สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนมาเปนลําดับแรก  ผูบริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนของนักเรียนสูง จะใชวิธีการจัดใหมีส่ือสงเสริมสภาพการเรียนรูเปนลําดับแรก และ
การพัฒนาสรางมาตรฐานทางวิชาการเปนอันดับตอมา
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การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริงของนักเรียนอยูในระดบมากเปนอันดับแรก อาจเปนเพราะวาในปจจุบันตาม      
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และการปฏิรูปการเรียนรู ลวนเนนนักเรียนเปนศูนย
กลางหรือเปนสําคัญ  การวัดผลและประเมินผลเนนตามสภาพจริง จึงเปนไปไดที่บุคลากรครูฝาย
วิชาการและผูสอนทุกทานมีความกระตือรือรนในภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อทําใหดีที่สุด 
และถูกตองตามระเบียบของกระทรวงที่กําหนดไว จึงไดมีการรณรงค แสวงหาความรูจากการ    
เขารวมอบรมสัมมนาอยูตลอดเวลา  อีกประการหนึ่ง บุคลากรฝายวัดผลและประเมินผลมีนอย 
และหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางดานการวัดผลและประเมินผลไดยาก  อยางไรก็ตาม บุคลากรทาง
การศึกษาและบุคลากรครูตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนเรงดวนในการปฏิบัติงาน    
วิชาการตองการใหเปนรูปธรรม และมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น เพื่อกอใหเกิดความเสมอภาคและ     
เทาเทียมกัน  จึงมีการรณรงคการวัดผลและประเมินตามสภาพจริงอยางตอเนื่อง

สวนดานการนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน อยูในระดับ
ปานกลางเพียงดานเดียว เปนปญหาที่ทางโรงเรียนพบเปนประจําคือสถานที่เก็บส่ือ อุปกรณ และ
นวัตกรรมตางๆ ที่บุคลากรครูไดผลิตพรอมกันนั้น  การผลิตสื่อยอมมีความหลากหลายและมีความ
ประสงคใหสอดคลองกับความตองการของวิชา หรือสาระที่สอน จึงเปนการยากมากที่สุดที่จะผลิต 
และจัดเก็บส่ือเหลานั้นไดครบถวนทุกรายการ  สืบเนื่องจากอาคารสถานที่มีอยูอยางจํากัดนั่นเอง  
ในที่สุดการปฏิบัติงานวิชาการดานการนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน
อยูเพียงระดับปานกลางเทานั้น  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปรีชา  ศุขคุณ ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน พบวา ครูไมมีเวลาวางผลิตสื่อ และขาดแคลนงบประมาณจัด
หาวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอน และในข้ันติดตามพบวา มีสภาพปญหาเกี่ยวกับโรงเรียน
ไมคอยติดตามการใชส่ือและประเมินผลการใชส่ือ

2. ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถม
ศึกษา ทั้งในภาพรวม และรายดาน  เมื่อพิจารณารายแตละตัวแปร พบวา ตวัแปรทักษะทักษะ
ดานเทคนิค และดานมโนภาพสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา อยาง             
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
ในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยที่พบวา ทักษะการบริหารของ  
ผูบริหารทั้งสามดานมีความสําคัญตอการบริหารงานวิชาการ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะความใกลชิด 
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สนิทสนมที่ผูบริหารมีใหแกผูอยูใตบังคับบัญชา จึงทําใหผูอยูใตบังคับบัญชายินดีใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิบัติงานวิชาการ  พรอมกันนั้น อาจเปนเพราะวา       
ผูบริหารมีอํานาจในการสั่งการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการบริหารโรงเรียน จึงเปนไปไดที่   
ผูบริหารจะใชคําสั่งตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวมในดาน
งานวิชาการ  ดังนั้น ทักษะการบริหารของผูบริหารจึงสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนได 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สวนรายดาน ตัวแปรทักษะดานมโนภาพ และทักษะดานเทคนิคสงผลตอการบริหาร
งานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียนและแผนปฏิบัติ อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้ อาจเปนเพราะความรู ความเขาใจของผูบริหาร ทราบวาหนาที่
หลัก และหนาที่สําคัญในการบริหารงานคือ การบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิด
ของ สมิธและคณะ (Smith and others) ที่ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการ ซึ่งถือไดวาเปน
หัวใจของการบริหารงานในโรงเรียน เพราะการบริหารงานวิชาการมีความสําคัญเปนอันดับแรก

พรอมกันนี้ การฝกทักษะตางๆ สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา และพระราชบัญญัติ
การศึกษา ที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนทั้งระบบกลาวคือ ในระบบการบริหารจัดการ การบริหาร
บุคคล การบริหารผูเรียน และการบริการกระบวนตางๆ ใหเขาสูยุคแหงการปฏิรูปการศึกษา  ดังนั้น 
ผูบริหารทั้งหลายไดรับอบรมสัมมนาในดานตางๆ อยางพรอมเพรียง และมีความพรอมในการ  
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ทั้งในตัวผูเรียนเปนสําคัญ  แตโดยเฉพาะอยางยิ่งในตัวผูสอนจะตองมี
การปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน วิธีการสอน และ 
รูปแบบการสอน เพื่อประโยชนแกผูเรียนโดยตรง ใหเปนคนดี คนเกง และเปนคนมีความสุขแทจริง
ในสังคมปจจุบัน

กระนั้น ความเขาใจ อยางเดียวคงไมพอ ตองมีทักษะดานเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการดําเนินงาน จนกระทั่งบรรลุความสําเร็จได นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน ยอมแสดงถึงผลงานที่ประสบความสําเร็จนั่นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง     
ในดานการบริหารงานวิชาการใหสอดคลองตามจุดหมายของหลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียน และแผน
ปฏิบัติ  จะเห็นไดจากการสงครูแผนกตางๆ เขาสูการอบรมตามศาสตร ตามสาขา และความถนัด
ของผูสอน  เมื่อไดรับการอบรม และการฝกทักษะงานวิชาการในดานตางๆ แลว ยังมีการประสาน
งาน และการใหความรวมมือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานจึงจะสามารถปฏิบัติงานวิชาการ      
ไดดีข้ึน  นอกจากนี้ โบวี่และคณะ (Bovee and others) ไดเสนอแนวคิดวา ทักษะดานเทคนิค   
เปนทักษะที่ตองใชเครื่องมือ เทคนิค และความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะดานเปน
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พิเศษ  ผูบริหารตองพัฒนาทักษะดานเทคนิคอยูตลอดเวลา โดยการศึกษาและการปฏิบัติในหนาที่
ที่รับผิดชอบ  ดังนั้น จึงเห็นไดวา ทักษะการบริหารของผูบริหารดานมโนภาพ และเทคนิค สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร ธรรมนูญ  โรงเรียน และแผนปฏิบัติ

ขอเสนอแนะ
หลังจากที่ไดวิเคราะหขอมูลสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลในการประเด็นหลัก ๆ แลว  

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เพื่อใหสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร    
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนี้

ขอเสนอแนะทั่วไป
ขอเสนอแนะทั่วไปเพื่อประโยชนในการปรับปรุงทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผล

ตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อจะไดทํางานไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น
1. ดานทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน และการปฏิบัติงานวิชาการของ

โรงเรียนประถมศึกษา ดังรายละเอียดดังนี้
1.1 ทักษะการบริหารของผูบริหารประถมศึกษา ในภาพรวมนั้น ควรใหการ

สนับสนุนการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมใหมๆ ที่กําลังเกิดขึ้น พรอมกับใหงบประมาณ
สนับสนุนโครงการตางๆ เพื่อจะไดสงเสริมงานวิชาการใหเปนรูปธรรมเพิ่มข้ึน

สวนทักษะการบริหารของผูบริหารประถมศึกษา ในรายดาน จะเห็นไดวาทักษะ      
การบริหารดานเทคนิคอยูในระดับสูงสุด ซึ่งแทที่จริงแลวควรใหทักษะดานมโนภาพเพิ่มมากขึ้น   
จึงจําเปนตองสงเสริมในการสรางความคิดรวบยอด ใหการอบรมสัมมนาเพิ่มเติม ใหการศึกษา   
สูงขึ้น กลาวคือ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสําหรับผูบริหารการศึกษา หรือสําหรับ
บุคลากรที่มีความใฝรูใฝเรียน และทุมเทใหหนวยงานเปนอันดับตนๆ หรือทําวิจัยมากขึ้น เพื่อจะได
เห็นภาพรวม และกระบวนการที่สงเสริมใหเกิดทักษะการบริหารมากขึ้นตามไปดวย

1.2 การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
ควรใหความสําคัญและสงเสริมอยูตลอดเวลา  การรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแขงขันทางดาน
วิชาการ ควรมีการประกาศใหทุกคนรับทราบ และพรอมที่เขาสูการแขงขัน เพื่อเปนการเปดโลก
ทัศนของตนเอง และที่สําคัญ เพื่อแสดงศักยภาพในพื้นที่ภูมิภาคที่มีความสามารถ และมีคุณภาพ
ทางวิชาการมากขึ้น เทียบเทากับคนในเมือง หรือเทียบเทากับสากล
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การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ในรายดาน ดานการนําสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลางเทานั้น จึงควรมีการปรับปรุงวิธีการ
ผลิตสื่อ  เมื่อผลิตแลว ควรนําไปใชใหสอดคลองกับสาระที่สอน  เมื่อใชเสร็จควรจัดหาที่เก็บส่ือ 
สวนที่เปนชิ้นใหญ ก็ควรหาหองสําหรับเก็บส่ือใหเรียบรอย เพื่อสามารถนํากลับมาใชไดอีก  
สําหรับส่ือที่เปนเทคโนโลยีใหม ควรสงเสริมและสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น อาจของบประมาณ        
เพื่อจัดซื้อหรือหากองทุนเพื่อใหสามารถซื้อส่ือเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใชในโรงเรียนตอไป

สวนดานการวัดและประเมินผลโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู 
ถือไดวาเปนเรื่องสําคัญในปจจุบัน การสงเสริมวิธีการเรียนรูก็เปนเรื่องสําคัญสําหรับผูเรียน  ดังนั้น 
ครูผูสอนควรหาวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนมีความสนใจ และสนุกกับการเรียนรู       
ในยุคปจจุบัน

2. ทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถม
ศึกษา ในภาพรวม และรายดานโดยที่ตัวแปรทักษะดานมโนภาพ และทักษะดานเทคนิคสงผลตอ
การบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับหลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียน และแผนปฏิบัติ อยางมี       
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงใหเห็นวาทักษะการบริหารมีอิทธิพลตอการบริหารงาน     
วิชาการ จึงควรใหการสนับสนุนดานเทคนิคเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียด ข้ันตอน และวิธีการที่  
ชัดเจน  ควรวางเปนระบบการทํางานที่เรียบรอย ชัดเจน มีการกํากับดูแล และควบคุม  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการกําหนดระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการตางๆ  จะเห็นไดวางานวิชาการตองมีการ  
วางแผน มีโครงการที่สนับสนุนมากมาย เพื่อรองรับงานวิชาการดานตางๆ  แทที่จริงแลวการบริหาร
งานวิชาการมีความหลากหลาย และละเอียดออน จึงตองมอบหมายใหบุคลากรที่มีความรอบคอบ 
และมีความพิถีพิถันไดปฏิบัติตองานวิชาการอยางแทจริง

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยไดพบประเด็นสําคัญจากการศึกษาวิจัยที่ผูวิจัยเห็นวายังมีขอบกพรองอยู  ดังนั้น 

เพื่อการวิจัยในครั้งตอไป  ผูวิจัยขอเสนอแนวความคิด ดังนี้
1.ควรมีการศึกษารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการการผลิตสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ของโรงเรียนที่ประสบความ
สําเร็จในดานการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม ๆ
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2.ควรศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบการบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการกับ
โรงเรียนสังกัดอื่นๆ เพื่อตรวจสอบความแตกตาง และความสําเร็จที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
ในการพัฒนากระบวนการบริหาร และการปฏิบัติงานวิชาการ

3.ควรศึกษารูปแบบและกระบวนการการบริหารงานวิชาการที่หลากหลายเพื่อประยุกต
ใชกับการบริหารการศึกษาในปจจุบัน ซึ่งเปนยุคแหงเทคโนโลยี ยุคแหงขอมูลขาวสาร และ
นวัตกรรมที่แปลกใหม ซึ่งสามารถบูรณาการเขาหากันได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



100

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

กรมวิชาการ. คูมือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533). กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2535.

               . คูมือการใชหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2533)
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2533.

               . เทคโนโลยีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2542.
               . แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียนในโครงการผูนําการใชหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนตน. ม.ป.ท.,ม.ป.ป. (อัดสําเนา)
               . รายงานการประเมินการใชหลักสูตรของสถานศึกษา ปการศึกษา 2537.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2537.
               . หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533).

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2534.
กรมสามัญศึกษา. คูมือแนะแนวตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช  2521

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533). กรุงเทพมหานคร : ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, ม.ป.ป.
กรรณิการ  กิตติศักดิ์. คูมือการสอนซอมเสริม. กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา, ม.ป.ป.
กระทรวงมหาดไทย. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพสวนทองถิ่น  กรมการปกครอง, 2540 .
กฤษณะ  สุพงศ. ”ทักษะการบริารที่สงผลตอผลการปฏิบัติตามาตรฐานการบริหารโรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ในเขตการศึกษา 5.”
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.

กิติมา  ปรีดีดิลก. การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต,
2532 .
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จตุรงค  ภูอยูเย็น. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตกตางกัน :
กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา   สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา.”
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541.

จันทรานี  สงวนนาม. “คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร  บรรยากาศโรงเรียนและความ
พึงพอใจในงานที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา.” วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2533.

จันโททัย  กลีบเมฆ. “การบริหารงานวิเคราะห.” มิตรครู 34, 16 (สิงหาคม  2535) : 9.
ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ  และคณะ. “การจัดการภายในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน

มัธยมศึกษา.” วารสรการศึกษาแหงชาติ 24, 4 (เมษายน – พฤษภาคม 2533) :
5 – 7.

ทิศนา  แขมมณี  และคนอื่น ๆ. ”การเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด” ครุศาสตร  26,
1 (กรกฎาคม – ตุลาคม 2540) : 45 – 47.

ทัศนีย  เอี่ยมผอง.”ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ,” วิทยานิพนธปริญญาคุรุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535.

ธงชัย  สันติวงษ. องคการและการบริหาร. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,
2533.

ธเนศ  คิดรุงเรือง. “การประกันคุณภาพในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน  ประเภท
สามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.

นพพงษ  บุญจิตราดุลย. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, 2534.
นวลศรี  ดาลิน. ”ทักษะทางการนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ตามการรับรูของตนเอง.”
วิทยานิพนธปริญญาคุรุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2533.
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ปรีชา  ศุขคุณ. ”การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543.

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซ็ท, 2535.
พยอม  วงศสารศรี. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ,2534.
“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542.” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116,

ตอนที่ 74 ก (19  สิงหาคม  2542) : 3 – 26.
พวงรัตน  ทวีรัตน. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพคร้ังที่ 7.

กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท , 2540.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.
รังสรรค  ฤกษขํา.”ตัวแบบความสัมพันธในสภาพแวดลอมจริงของพฤติกรรมการบริหาร

งานวิชาการ  สภาพการบริหารในโรงเรียนกระบวนการบริหารหลักสูตร  สภาพการรับรู
ในจุดหมายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 ของผูบริหารโรงเรียน
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.

เริงชัย  จงพิพัฒนาสุข. คูมือผูปกครองและครู : การเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 2542.

วิชัย  บุญบันดาล. ”พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538.

วินัย  เกษมเศรษฐ. การบริหารงานวิชาการ : นโยบายและหลักการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร :
หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา, 2532.

ศรัณย  กนิษฐานุพงศ. “การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการที่ปฏิบัติจริงและที่ควรปฏิบัติของ
ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
จังหวัดพังงา.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา, 2533.

สมใจ  เขียวสด. มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร. กรุงเทพมหานคร : พิศิษฐการพิมพ, 2536.
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สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี. “ขอมูลทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สปจ.กาญจนบุรี 10  มิถุนายน  2543.” ฝายแผนงานและงบประมาณ, 2543.
(อัดสําเนา)

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. การบริหารงานวิชาการ : ชุดฝกอบรมผูบริหาร
สถานศึกษาระดับสูง.  เลม 5. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอลีฟวิ่ง จํากัด, 2541.

               . การบริหารโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว,2540.

               . การบริหารโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว,2540.

               . คูมือการนิเทศ กํากับ ดูแล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2535.
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ประถมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2534.

               . รวมคิดรวมเขียนปฏิรูปการเรียนรู  ผูเรียนสําคัญที่สุด. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
พริกหวานกราฟฟค, 2543.

               . ศูนยวิชาการกับการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา.  เลมที่ 1. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2530.

               . สปช. 20 ป. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2543.
               .สํานักพัฒนาระบบบริหาร. เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร   ฝกอบรมผูบริหาร

สถานศึกษา  คูมือปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2540.

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู. คูมือการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาเกณฑคุณภาพ
สําหรับสถานศึกษาสังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   และ
กรมสามัญศึกษา. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร, 2543.

สํานักนายกรัฐมนตรี. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. ระบบการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, 2540.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104

สิโรตม มูยรภักดิ์. ”การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปตตานี.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2531.

สุมน อมรวิวัฒน. หลักสูตรและการสอนในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , ม.ป.ป.
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ทางการเรียนของนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  ในโรงเรียนขนาดใหญ สังกัด
กรมสามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
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ภาคผนวก ก
หนังสือราชการขอทดลองเครื่องมือ

และขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
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(สําเนา)

ที่ ศธ 0520.203.2/034                   ภาควิชาการบริหารการศึกษา
                  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
                  นครปฐม  73000

           8  มกราคม  2547

เร่ือง  ขอทดลองเครื่องมือ

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม จํานวน 30 ฉบับ

ดวย นายวินัย  ธรรมเกื้อกูล  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมติใหทําวิทยานิพนธ  
เร่ือง ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ใ นก า รนี้  ภาควิ ช า ก า รบ ริ ห า ร ก า รศึ กษา  ใ ค ร ข อความอนุ เ ค ร า ะห ใ ห                         
นายวินัย  ธรรมเกื้อกูล ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน  เพื่อนํา
ไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะห
จากทานเปนอยางดี

          ขอแสดงความนับถือ
           ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร

                (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวนชม  ชินะตังกูร)
                 หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ฝายธุรการ
โทร. 0 - 3421 - 9136
โทรสาร. 0 – 3421 – 9136
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(สําเนา)

ที่ ศธ 0520.107/0085                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
                  พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000

          19  มกราคม  2547

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ส่ิงที่สงมาดวย  รายชื่อโรงเรียนที่จะเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ชุด

ดวย นายวินัย  ธรรมเกื้อกูล นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง 
“ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี” มีความประสงคจะของเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูบริหารและครูวิชาการในโรงเรียนสังกัดหนวยงานของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ 
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียน
ทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง

                         ขอแสดงความนับถือ
                         ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร

                            (รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร)
                           รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน

                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0 – 3424 – 3435, 0 – 3421 – 8788
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(สําเนา)

ที่ ศธ 0520.107/0086                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
               พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000

        19  มกราคม  2547

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ส่ิงที่สงมาดวย  รายชื่อโรงเรียนที่จะเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ชุด

ดวย นายวินัย  ธรรมเกื้อกูล นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง 
“ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี” มีความประสงคจะของเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูบริหารและครูวิชาการในโรงเรียนสังกัดหนวยงานของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ 
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียน
ทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง

                         ขอแสดงความนับถือ
                         ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร

                            (รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร)
                           รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน

                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0 – 3424 – 3435, 0 – 3421 – 8788
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(สําเนา)

ที่ ศธ 0520.107/0087                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
                  พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000

        19  มกราคม  2547

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ส่ิงที่สงมาดวย  รายชื่อโรงเรียนที่จะเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ชุด

ดวย นายวินัย  ธรรมเกื้อกูล นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง 
“ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี” มีความประสงคจะของเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูบริหารและครูวิชาการในโรงเรียนสังกัดหนวยงานของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ 
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียน
ทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง

                         ขอแสดงความนับถือ
                         ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร

                            (รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร)
                           รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน

                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0 – 3424 – 3435, 0 – 3421 – 8788
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รายชื่อโรงเรียนที่ใชทดลองเครื่องมือ (Try out)

ทองผาภูมิ ไทรโยค ศรีสวัสดิ์

ลํา
ดับ

ช่ือโรงเรียน ใหญ กลาง เล็ก ลํา
ดับ ่

ช่ือโรงเรียน ใหญ กลาง เล็ก ลํา
ดับ ี่

ช่ือโรงเรียน ใหญ กลาง เล็ก
1. สมาคมปาไมแหง

ประเทศไทยอุทิศ
11. บานหาดงิ้ว 21. บานทุงนา

2. บานเหมืองสองทอ 12. บานพุเตย 22. บานดานแมแฉลบ
3. บานหวยเสือ 13. บานเขาชาง 23. บานองหลุ
4. บานจันเดย 14. สมาคมไทย –

ออสเตรเลียน
24. บานหมองกระแทะ

5. บานหวยเขยง 15. ไทรโยคใหญ 25. บานปากนาสวน
6. บานหินดาด 16. บานชองแคบ 26. วัดถ้ําองจุ
7. บานนามกุย 17. บานพุปลู 27. บานตนมะพราว
8. บานดงโครง 18. บานสารวัตร 28. อนุบาลศรีสวัสดิ์
9. บานทามะเดื่อ 19. บานทุงกางยาง 29. บานองสิต

10. บานปากลําปล็อก 20. บานหนองปรือ 30. ชุมชนบาน
ทากระดาน
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองกาญจนบุรี

1.  โรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 15. โรงเรียนบานแกงหลวง
2.  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 16. โรงเรียนบานทาทุม
3.  โรงเรียนบานหวยน้ําขาว 17. โรงเรียนบานวังลาน
4.  โรงเรียนวัดบานยาง 18. โรงเรียนทาพะเนียดกุญชร
5.  โรงเรียนบานหนองบัว 19. โรงเรียนบานชองกระทิง
6.  โรงเรียนบานหนองสองตอน 20. โรงเรียนบานหัวนา
7.  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 21. โรงเรียนบานหัวเขาพุประดู
8.  โรงเรียนบานเขาปูน 22. โรงเรียนบานวังดง
9.  โรงเรียนบานทาหวี 23. โรงเรียนวัดถ้ํามังกรทอง
10. โรงเรียนบานจันอุย 24. โรงเรียนวัดทาโปะ
11. โรงเรียนบานหัวหิน 25. โรงเรียนพัฒนพงศ
12. โรงเรียนวัดทามะขาม 26. โรงเรียนบานนากาญจน
13. โรงเรียนบานทุงศาลา 27. โรงเรียนบานทาออ
14. โรงเรียนบานวังเย็น 28. โรงเรียนบานหนองหอย
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทองผาภูมิ

1.  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
2.  โรงเรียนบานกุยแหย
3.  โรงเรียนบานลิ่นถิ่น
4.  โรงเรียนบานไร
5.  โรงเรียนบานเกริงกระเวีย
6.  โรงเรียนบานหนองเจริญ
7.  โรงเรียนบานวังผาตาด
8.  โรงเรียนบานปาไมสะพานลาว
9.  โรงเรียนบานหินแหลม
10. โรงเรียนบานเสาหงส
11. โรงเรียนคุรุสภา
12. โรงเรียนบานอูลอง
13. โรงเรียนบานเหมืองแรอีตอง
14. โรงเรียนบานไรปา
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทามวง

1.  โรงเรียนวัดวังศาลา
2.  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
3.  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎรบํารุง
4.  โรงเรียนตลาดสํารอง
5.  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
6.  โรงเรียนวัดทาลอ
7.  โรงเรียนวัดอินทราราม “โกวิทอินทราทร”
8.  โรงเรียนดิศกุล
9.  โรงเรียนบานหวยน้ําโจน
10. โรงเรียนวัดมวงชุม
11. โรงเรียนศรีสุวรรณาราม
12. โรงเรียนบานสระเศรษฐี
13. โรงเรียนบานหวยนาคราช
14. โรงเรียนวัดชุกพี้
15. โรงเรียนบานรางจิก
16. โรงเรียนบานหนองเปด
17. โรงเรียนบานดอนคราม
18. โรงเรียนบานหนองน้ําขุน
19. โรงเรียนบานรางสะเดา
20. โรงเรียนวัดหนองตะครอง
21. โรงเรียนบานหวยตลุง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



119

รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทามะกา

1.  โรงเรียนวัดทาเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” 13. โรงเรียนวัดสนามแย
2.  โรงเรียนวัดเขาสะพายแรง 14. โรงเรียนบานทาพะเนียง
3.  โรงเรียนวัดสํานักครอ 15. โรงเรียนวัดเขาใหญ
4.  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 16. โรงเรียนบานดอนเขวา
5.  โรงเรียนวัดตะคร้ําเอน 17. โรงเรียนวัดหนองพลับ
6.  โรงเรียนบานทามะกา 18. โรงเรียนประชาวิทยาคาร
7.  โรงเรียนบานหนองลาน 19. โรงเรียนบานหนองตาแพง
8.  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 20. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
9.  โรงเรียนวัดหวยตะเคียน 21. โรงเรียนบานหนองตาคง
10. โรงเรียนวัดดงสัก “หมั่นวิทยาคาร” 22. โรงเรียนบานชายธูป
11. โรงเรียนวัดทุงมะกรูด 23. โรงเรียนวัดหนองไมแกน
12. โรงเรียนบานทุงประทุน 24. โรงเรียนบานหนองหิน

25. โรงเรียนบานแจงงาม
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอไทรโยค

1.  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 11. โรงเรียนบานวังใหญ
2.  โรงเรียนบานวังโพธิ์ 12. โรงเรียนบานวังกระแจะ
3.  โรงเรียนบานบองตี้ 13. โรงเรียนหวยกะทะทอง
4.  โรงเรียนบานวังสิงห 14. โรงเรียนบานพุมวง – พุพง
5.  โรงเรียนบานแกงจอ 15. โรงเรียนบานแกงระเบิด
6.  โรงเรียนบานแกงประลอม 16. โรงเรียนวัดใหมดงสัก
7.  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 17. โรงเรียนหลุงกัง
8.  โรงเรียนบานพุองกะ 18. โรงเรียนบานเขาพัง
9.  โรงเรียนบานหินดาด 19. โรงเรียนบานทาทุงนา
10. โรงเรียนวัดปากกิเลน
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบอพลอย

1.  โรงเรียนบานยางสูง
2.  โรงเรียนอนุบาลบอพลอย
3.  โรงเรียนบานหนองกระทุม
4.  โรงเรียนชุมชนบานหลุมรัง
5.  โรงเรียนบานหนองหวา
6.  โรงเรียนบานหนองแกใน
7.  โรงเรียนบานหนองโพธิ์
8.  โรงเรียนบานหนองกราง
9.  โรงเรียนบานสามยอด
10. โรงเรียนบานไรเจริญ
11. โรงเรียนบานวังใหญ
12. โรงเรียนบานหนองเตียน
13. โรงเรียนบานเขาแดง
14. โรงเรียนบานทาวา
15. โรงเรียนบานหนองหมู
16. โรงเรียนบานหนองเข
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนมทวน

1.  โรงเรียนวัดสาลวนาราม
2.  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
3.  โรงเรียนวัดดอนเจดีย
4.  โรงเรียนบานตลาดเขต มิตรภาพ 105
5.  โรงเรียนบานบอระแหง
6.  โรงเรียนบานกระเจา
7.  โรงเรียนวัดพังตรุ
8.  โรงเรียนวัดหวยสะพาน
9.  โรงเรียนบานโปงกูป
10. โรงเรียนบานหนองโพธิ์
11. โรงเรียนบานดอนสระ
12. โรงเรียนวัดนาพระยา
13. โรงเรียนบานโคราช
14. โรงเรียนวัดบานนอย
15. โรงเรียนบานรางยอม
16. โรงเรียนบานหนองระหง
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเลาขวัญ

1.  โรงเรียนบานหนองปลิง
2.  โรงเรียนบานหนองแสลบ
3.  โรงเรียนชุมชนบานหนองฝาย
4.  โรงเรียนบานโปงไหม
5.  โรงเรียนเขาวงพระจันทร
6.  โรงเรียนบานหนองมะสัง
7.  โรงเรียนบานหนองอําเภอจีน
8.  โรงเรียนบานกรับใหญ
9.  โรงเรียนบานบะลังกา
10. โรงเรียนราษฎรบํารุงธรรม
11. โรงเรียนวัดใหมภูมิเจริญ
12. โรงเรียนบานหนองกะหนาก
13. โรงเรียนบานหนองไกตอ
14. โรงเรียนบานหนองมวง
15. โรงเรียนบานทุงกระบ่ํา
16. โรงเรียนบานหนองใหญ
17. โรงเรียนบานพรหมณี
18. โรงเรียนบานหนองผือ
19. โรงเรียนบานหนองงูเหา
20. โรงเรียนประชาพัฒนา
21. โรงเรียนบานน้ําลาด
22. โรงเรียนบานชุมนุมพระ
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอศรีสวัสด์ิ

1.  โรงเรียนบานน้ํามุด
2.  โรงเรียนบานสามหลัง
3.  โรงเรียนบานนาสวน
4.  โรงเรียนบานเจาเณร
5.  โรงเรียนบานดงเสลา
6.  โรงเรียนบนเขาแกงเรียง
7.  โรงเรียนบานแกงแคบ
8.  โรงเรียนบานโปงหวาย
9.  โรงเรียนบานทาสนุน
10. โรงเรียนบานพุน้ําเปรี้ยว
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรี

1.  โรงเรียนบานใหมพัฒนา
2.  โรงเรียนบานหวยมาลัย
3.  โรงเรียนวัดวังกวิเวการาม
4.  โรงเรียนบานยางขาว
5.  โรงเรียนบานหวยกบ
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดานมะขามเตี้ย

1.  โรงเรียนบานไทรทอง
2.  โรงเรียนวัดจรเขเผือก
3.  โรงเรียนบานหนองผูเฒา
4.  โรงเรียนบานทาพุ
5.  โรงเรียนบานทามะเฟอง
6.  โรงเรียนบานหนองปลอง
7.  โรงเรียนบานแหลมทอง
8.  โรงเรียนบานโปงโก
9.  โรงเรียนวัดถ้ําอางหิน
10. โรงเรียนบานทาแย
11. โรงเรียนบานทุงยาว
12. โรงเรียนบานทามะไฟ
13. โรงเรียนบานกลอนโด
14. โรงเรียนบานเนินไพร
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองปรือ

1.  โรงเรียนปาไมอุทิศ 15 (บานมวงเฒา)
2.  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
3.  โรงเรียนวัดหนองไมเอื้อย
4.  โรงเรียนบานพยอมงาม
5.  โรงเรียนบานหนองขอนเทพพนม
6.  โรงเรียนบานหวยหวาย
7.  โรงเรียนบานหนองผักแวน
8.  โรงเรียนบานหนองสาหราย 
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางการวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหวยกระเจา

1.  โรงเรียนวัดดอนแสลบ
2.  โรงเรียนอนุบาลหวยกระเจา
3.  โรงเรียนบานตลุง
4.  โรงเรียนบานหวยยาง
5.  โรงเรียนบานนาใหม
6.  โรงเรียนบานไผสี
7.  โรงเรียนบานวังไผ
8.  โรงเรียนบานเขาศาลา
9.  โรงเรียนบานพนมนาง
10. โรงเรียนบานอางหิน
11. โรงเรียนบานหนองเจริญสุข
12. โรงเรียนบานทุงมังกะหรา
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษา

……………………………………………………………………………………………………

ตอนที่  1    ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวและสภาพทั่วไปของโรงเรียน  จํานวน  4  ขอ
คําชี้แจง     โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน          ขอความที่ตรงกับสภาพ
                  ของผูตอบแบบสอบถาม

ขอ สถานภาพ สําหรับผูวิจัย
1. เพศ

         (1) ชาย                 (2) หญิง
2. อายุ

        (1) ไมเกิน  30  ป                   (2)   31 – 40  ป
        (3)  41 – 50  ป                       (4)  มากกวา  50  ป

3. อายุราชการ
        (1) ไมเกิน  5  ป                     (2)  6 – 10  ป
        (3) 11 – 15  ป               (4) 16  ปข้ึนไป

4. ตําแหนงหนาที่
        (1) ผูบริหาร                   (2)   ครูวิชาการ

5. ระดับการศึกษา
         ต่ํากวาปริญญาตรี
         ปริญญาตรี
         สูงกวาปริญญาตรี
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ตอนที่ 2    ทักษะการบริหารของผูบริหาร

ระดับการปฏิบัติ
ขอ รายการ นอย

ที่สุด
นอย ปาน

กลาง
มาก มาก

ที่สุด

สําหรับ
ผู
วิจัย

ทักษะดานเทคนิค  (technical  skills)
1 มีวิธีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศใช

ประกอบการบริหารงานไดอยางเหมาะสม
2 มีการนําขอมูลที่จําเปนมาใชในการวางแผน

งานเพื่อการบริหารงานของโรงเรียน
3 มีการบริหารงานโดยใชแผนเปนเครื่องมือ

ในการปฏิบัติงาน
4 จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมเพื่อลด

ปญหาขอพิพาทใหลดลงได
5 จัดเอกสารหลักสูตร  คูมือ  และสื่อ

การเรียนการสอน  ใหกับครูผูสอนได
ตรงตามความตองการ

6 กําหนดหลักเกณฑการนิเทศ ควบคุม
กํากับ  ติดตามการเรียนการสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

7 ใชเครื่องมือเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูรวมงานไดอยางถูกตอง

8 บริหารจัดการระบบงานธุรการ การเงินและ
พัสดุ ใหสามารถดําเนินไปไดตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ

9 จัดระบบบริหารกิจกรรมพิเศษเสริมใหกับนัก
เรียน  เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนตาม
สาระของหลักสูตร

10 จัดระบบงานเพื่อใหบริการแกชุมชนไดสอค
คลองกับความตองการของทองถิ่น
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ รายการ นอย

ที่สุด
นอย ปาน

กลาง
มาก มาก

ที่สุด

สําหรับ
ผู
วิจัย

ทักษะดานมนุษย  (human  skills)
11 ใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อความกาวหนาแกผู

รวมงานไดอยางเหมาะสม
12 ยกยองแสดงความยินดีใหกับผูรวมงานที่

ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
13 สามารถแกไขปญหาความขัดแยงกับบุคคล

ที่เกี่ยวของใหสําเร็จลงไดดวยดี
14 ปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการรักษาระเบียบ

วินัย ขอบังคับและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครูไดอยางเหมาะสม

15 มีลักษณะนิสัยสุภาพเรียบรอย  ออนโยน
สรางอารมณขันเพื่อลดความตึงเครียดได
เหมาะสมกับโอกาส

16 ควบคุมการทํางานของตนเองที่อาจสงผล
กระทบตอผูรวมงานและหนวยงานอื่น

17 เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน
และตัดสินใจรวมกับผูบริหาร

18 วิเคราะหความสามารถของผูรวมงานและ
มอบหมายงานใหปฏิบัติไดเหมาะสม

19 สามารถติดตอประสานงานและ
ขอความรวมมือกับหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของเพื่อใหการสนับสนุน
การบริหารงานของโรงเรียน

20 เขารวมกิจกรรมกับชุมชนและเปดโอกาสให
ชุมชนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ รายการ นอย

ที่สุด นอย ปาน
กลาง มาก มาก

ที่สุด

สําหรับ
ผู
วิจัย

ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skills)
21 มีการกําหนดนโยบายของโรงเรียน

ใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
บังคับบัญชาทุกระดับ

22 วิเคราะหและกําหนดขอบขายงาน
โดยบริหารงานตามภารกิจ  ทั้ง 6 งาน
ของโรงเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม

23 วางแผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนไดอยางครอบคลุม

24 วิเคราะหและวางแผนงานการจัดการศึกษา
ไดเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น

25 แตงตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ
ในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม

26 นําความรูและวิธีการที่หลากหลาย
มาชวยในการวางแผนปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

27 วางแผนการใชทรัพยากรไดอยาง
เหมาะสมกับศักยภาพของโรงเรียน

28 มีการนําผลงานวิจัยทางการศึกษาไปใชปรับ
ปรุงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

29 วิเคราะหผลที่ไดจากการประเมิน นําไปใชใน
การปรับปรุงแผนบริหารการศึกษา
ไดอยางเหมาะสมในโอกาสตอไป

30 เขาใจถึงความสามารถของบุคลากรและ
จัดเตรียมทีมงานเพื่อรองรับภารกิจใหม
ของโรงเรียนไดอยางเหมาะสม
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ตอนที่ 3    การปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหาร  รวม  35  ขอ
คําชี้แจง    โปรดพิจารณาขอความที่แสดงถึงการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารที่ปรากฏ
                 และเขียนเครื่องหมาย    ลงในชองระดับการปฏิบัติ

ระดับการปฏิบัติ
ขอ รายการ นอย

ที่สุด นอย ปาน
กลาง มาก มาก

ที่สุด

สําหรับ
ผู
วิจัย

การบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับ
จุดหมายของหลักสูตร  ธรรมนูญโรง
เรียนหรือแผนยุทธศาสตรและแผน
ปฏิบัติการ

1 ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
รวมกันจัดทําแผนและดําเนินการบริหารงาน
วิชาการที่สอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตรของโรงเรียน

2 มีแผนการใชทรัพยากรในทองถิ่นที่
เอื้อประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากร
ในทองถิ่นมาสนับสนุนงานวิชาการ

4 จัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร
ดานงานวิชาการ

5 ผลของการดําเนินงานวิชาการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคและเกิดความพึงพอใจ
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ รายการ นอย

ที่สุด นอย ปาน
กลาง มาก มาก

ที่สุด

สําหรับ
ผู
วิจัย

การจัดการเรียนการสอนโดยถือผูเรียน
เปนสําคัญ หรือเปนศูนยกลางการเรียน
รู

6 มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนอยางเปนระบบ

7 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดพัฒนา
กระบวนการคิด สามารถสรางความรู
ไดดวยตนเองโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ

8 นําขอมูลดานผลการเรียนของนักเรียน
มาใชประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผนงานวิชาการ

9 มีการนําภูมิปญญาและแหลงการเรียนรู
ในทองถิ่นมาใชประกอบการจัด
การเรียนรู

10 นักเรียนมีคุณภาพอันพึงประสงคตาม
หลักสูตรสามารถนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตได
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ รายการ นอย

ที่สุด นอย ปาน
กลาง มาก มาก

ที่สุด

สําหรับ
ผู
วิจัย

การนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใชในการเรียนการสอน

11 มีแผนงาน โครงการ  การผลิตสื่อ
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร

12 จัดหาสื่อการเรียนการสอนตรงกับ
ความตองการในแตละกลุมวิชา

13 ครูและผูเกี่ยวของมีสวนรวมคิด จัดทํา
จัดหาสื่อการเรียนรูโดยนําวัสดุทองถิ่น
หรือวัสดุเหลือใชมาผลิตสื่อ นวัตกรรม
ไดอยางเหมาะสม

14 จัดทําทะเบียนเก็บบํารุงรักษาและ
รายงานการใช ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เปนระบบ

15 ผูเรียนมีสวนรวมและมีความพึงพอใจ
ในผลของการใชส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ รายการ นอย

ที่สุด นอย ปาน
กลาง มาก มาก

ที่สุด

สําหรับ
ผู
วิจัย

การจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร แหลง
การเรียนรูเพื่อบริการและสนับสนุนการ
เรียนการสอน

16 มีแผนงาน โครงการ ของโรงเรียนที่
สงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร แหลง
การเรียนรูเพื่อบริการและสนับสนุนการเรียน
การสอน

17 มีการมอบหมายใหผูเกี่ยวของจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและการใชแหลงการเรียนรู

18 ครู นักเรียน ชุมชน และผูเกี่ยวของ
มีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเหมาะสมกับ
จุดมุงหมายที่โรงเรียนกําหนดไว

19 มีการนําผลการประเมินการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและแหลงการเรียนรูมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน

20 รายงานผลสําเร็จของผูเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคบรรลุผล
ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ รายการ นอย

ที่สุด นอย ปาน
กลาง มาก มาก

ที่สุด

สําหรับ
ผู
วิจัย

การดําเนินการดานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง
ของนักเรียน

21 โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ และบุคลากรในดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรู

22 ดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ตามระเบียบและหลักการวัดผล

23 มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับ
ระบบการใหคะแนน ระดับคุณภาพตาม
ความสามารถของผูเรียน

24 ใชเครื่องมือการวัดและวิธีการประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตร

25 นําผลของการวัดและประเมินผล
การเรียนรูที่ได ไปใชในการแกปญหา
และพัฒนานักเรียน
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ รายการ นอย

ที่สุด นอย ปาน
กลาง มาก มาก

ที่สุด

สําหรับ
ผู
วิจัย

การจัดกิจกรรมสอนซอม/เสริม
26 นําผลของการวัดและประเมินผล

การเรียนรูมาใชในการพัฒนาระบบ
การสอนซอม/เสริม

27 จัดกิจกรรมการสอนซอม/เสริม
ที่หลากหลาย สอดคลองกับปญหา
ความตองการของผูเรียน

28 กิจกรรมการสอนซอม/เสริมที่จัดให
ผูเรียนสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
หลักสูตร

29 มีการนําผลการสอนซอม/เสริม  มาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอน

30 ผลจากการจัดกิจกรรมการสอนซอม/เสริม
ทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ รายการ นอย

ที่สุด นอย ปาน
กลาง มาก มาก

ที่สุด

สําหรับ
ผู
วิจัย

การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การเรียนการสอนโดยใชแหลงการเรียน
รูในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น

31 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และชุมชน
รวมกันวางแผนการใชแหลงการเรียนรู
ในชุมชน

32 มีการกําหนดแผน/โครงการ  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น

33 มีการประสานงานระหวางชุมชนกับ
สถานศึกษาในการจัดแหลงการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง

34 มีการพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา
นอกสถานศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น

35 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู
ของแหลงเรียนรูในชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
หลักสูตร
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ภาคผนวก ค
การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
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การวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(Reliability Analysis – Scale Alpha)

Item-total Statistics
Scale Mean

if Item
Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

X1 229.8333 517.7299 .5812 .9644
X2 229.5667 522.5299 .3981 .9649
X3 229.6667 515.8851 .5620 .9644
X4 229.7333 513.3402 .4646 .9648
X5 229.7000 508.7402 .6639 .9641
X6 229.8667 511.1138 .7261 .9639
X7 229.9333 508.7402 .5692 .9644
X8 229.5000 513.3621 .6108 .9643
X9 229.7333 517.9264 .5261 .9645
X10 229.7667 522.1161 .3735 .9650
X11 229.7667 515.9782 .5433 .9645
X12 229.5000 527.0172 .1773 .9656
X13 229.7333 523.5126 .2989 .9652
X14 229.3667 515.6195 .5229 .9646
X15 229.5667 516.5989 .4548 .9648
X16 229.6000 517.0759 .4974 .9646
X17 229.3000 516.7000 .4893 .9647
X18 229.5333 517.0161 .5696 .9644
X19 229.3333 512.0230 .6134 .9643
X20 229.2667 514.8920 .5680 .9644
X21 229.5333 521.0851 .4695 .9647
X22 229.6333 510.2402 .6612 .9641
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Scale Mean
if Item

Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

X23 229.5667 514.2540 .7223 .9641
X24 229.7000 518.7000 .5601 .9645
X25 229.5333 507.9126 .7693 .9638
X26 229.6333 516.0506 .6729 .9642
X27 229.2000 518.7230 .5200 .9646
X28 230.2000 529.2000 .1126 .9658
X29 229.0333 517.3437 .5716 .9644
X30 229.7667 517.6333 .5325 .9645
Y1 229.8000 513.9586 .6608 .9642
Y2 229.7000 518.9759 .5491 .9645
Y3 229.6333 517.9644 .4995 .9646
Y4 229.8000 521.8207 .3504 .9651
Y5 229.8000 519.5448 .5790 .9645
Y6 229.9333 513.4437 .5860 .9644
Y7 229.8000 518.5103 .5518 .9645
Y8 229.9333 515.7885 .5532 .9645
Y9 229.8000 528.2345 .2017 .9653
Y10 229.9333 518.1333 .6531 .9643
Y11 229.0667 520.8920 .4493 .9647
Y12 229.7667 522.8747 .4367 .9648
Y13 229.9000 515.1966 .6195 .9643
Y14 230.0333 514.2402 .5409 .9645
Y15 229.8667 521.8437 .4786 .9647
Y16 229.9333 513.2368 .6951 .9641
Y17 229.7667 515.2885 .6162 .9643
Y18 229.0667 519.0989 .5825 .9644
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Scale Mean
if Item

Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

Y19 230.0000 516.2069 .6031 .9643
Y20 230.0333 512.2402 .6965 .9641
Y21 229.6000 514.1793 .5506 .9645
Y22 229.3667 506.1713 .7682 .9638
Y23 229.8000 511.1138 .7156 .9640
Y24 229.7000 515.0621 .5712 .9644
Y25 229.8333 517.9368 .5185 .9640
Y26 229.8000 522.2345 .3676 .9650
Y27 229.7333 519.7885 .5097 .9646
Y28 229.7667 521.1506 .4517 .9647
Y29 229.7333 521.0295 .4608 .9647
Y30 229.8667 520.1195 .4892 .9646
Y31 229.7333 520.7540 .4250 .9648
Y32 229.8667 513.6368 .6723 .9641
Y33 229.8333 514.3506 .6459 .9642
Y34 229.9667 519.9644 .5096 .9646
Y35 229.7667 514.2540 .6553 .9642

Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0 N of Items = 65
Alpha = .9650
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
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ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ตอนที่ 2    ทักษะการบริหารของผูบริหาร

ขอ รายการ ระดับการปฏิบัติ

X S.D. คาระดับ

ทักษะดานเทคนิค  (technical  skills) 3.68 .51 มาก
1 มีวิธีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อใช

ประกอบการบริหารงานไดอยางเหมาะสม 3.51 .65 มาก

2 มีการนําขอมูลที่จําเปนมาใชในการวางแผน
งานเพื่อการบริหารงานของโรงเรียน

3.75 .64 มาก

3 มีการบริหารงานโดยใชแผนเปนเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน 3.82 .68 มาก

4 จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมเพื่อลด
ปญหาขอพิพาทใหลดลงได

3.71 .68 มาก

5 จัดเอกสารหลักสูตร  คูมือ  และสื่อ
การเรียนการสอน  ใหกับครูผูสอนได
ตรงตามความตองการ

3.71 .70 มาก

6 กําหนดหลักเกณฑการนิเทศควบคุมกํากับ
ติดตามการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.46 .77 ปานกลาง

7 ใชเครื่องมือเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูรวมงานไดอยางถูกตอง 3.49 .73 มาก

8 บริหารจัดการระบบงานธุรการ การเงินและ
พัสดุ ใหสามารถดําเนินไปไดตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ

4.04 .72 มาก

9 จัดระบบบริหารกิจกรรมพิเศษเสริมใหกับ
นักเรียน  เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนตาม
สาระของหลักสูตร

3.70 .70 มาก

10 จัดระบบงานเพื่อใหบริการแกชุมชนไดสอค
คลองกับความตองการของทองถิ่น

3.64 .78 มาก
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ขอ รายการ ระดับการปฏิบัติ

X S.D. คาระดับ

ทักษะดานมนุษย  (human  skills) 4.00 .54 มาก
11 ใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อความกาวหนาแก

ผูรวมงานไดอยางเหมาะสม 3.84 .72 มาก

12 ยกยองแสดงความยินดีใหกับผูรวมงาน
ที่ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน

4.11 .76 มาก

13 สามารถแกไขปญหาความขัดแยงกับบุคคล
ที่เกี่ยวของใหสําเร็จลงไดดวยดี 3.76 .71 มาก

14 ปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการรักษาระเบียบ
วินัย ขอบังคับและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครูไดอยางเหมาะสม

4.15 .69 มาก

15 มีลักษณะนิสัยสุภาพเรียบรอย  ออนโยน
สรางอารมณขันเพื่อลดความตึงเครียดได
เหมาะสมกับโอกาส

3.96 .72 มาก

16 ควบคุมการทํางานของตนเองที่อาจสงผล
กระทบตอผูรวมงานและหนวยงานอื่น

3.95 .68 มาก

17 เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน
และตัดสินใจรวมกับผูบริหาร

4.16 .72 มาก

18 วิเคราะหความสามารถของผูรวมงานและ
มอบหมายงานใหปฏิบัติไดเหมาะสม 3.96 .71 มาก

19 สามารถติดตอประสานงานและขอความ
รวมมือกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อให
การสนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียน

3.99 .71 มาก

20 เขารวมกิจกรรมกับชุมชนและเปดโอกาสให
ชุมชนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน 4.15 .78 มาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



161

ขอ รายการ ระดับการปฏิบัติ

X S.D. คาระดับ

ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skills) 3.76 .55 มาก
21 มีการกําหนดนโยบายของโรงเรียน

ใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
บังคับบัญชาทุกระดับ

3.99 .65 มาก

22 วิเคราะหและกําหนดขอบขายงาน
โดยบริหารงานตามภารกิจ  ทั้ง 6 งาน
ของโรงเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม

3.95 .71 มาก

23 วางแผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนไดอยางครอบคลุม

3.77 .67 มาก

24 วิเคราะหและวางแผนงานการจัดการศึกษา
ไดเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น

3.67 .71 มาก

25 แตงตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ
ในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 3.99 .73 มาก

26 นําความรูและวิธีการที่หลากหลาย
มาชวยในการวางแผนปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

3.83 .68 มาก

27 วางแผนการใชทรัพยากรไดอยาง
เหมาะสมกับศักยภาพของโรงเรียน

3.88 .70 มาก

28 มีการนําผลงานวิจัยทางการศึกษาไปใช
ปรับปรุงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.28 .74 ปานกลาง

29 วิเคราะหผลที่ไดจากการประเมิน นําไปใช
ในการปรับปรุงแผนบริหารการศึกษา
ไดอยางเหมาะสมในโอกาสตอไป

3.52 .67 มาก

30 เขาใจถึงความสามารถของบุคลากรและ
จัดเตรียมทีมงานเพื่อรองรับภารกิจใหม
ของโรงเรียนไดอยางเหมาะสม

3.76 .74 มาก
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ตอนที่ 3    การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

ขอ รายการ ระดับการปฏิบัติ

X S.D. คาระดับ

การบริหารงานวิชาการใหสอดคลอง
กับจุดหมายของหลักสูตร  ธรรมนูญ
โรงเรียนหรือแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ

3.65 .61 มาก

1 ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
รวมกันจัดทําแผนและดําเนินการบริหารงาน
วิชาการที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของ
หลักสูตรของโรงเรียน

3.78 .72 มาก

2 มีแผนการใชทรัพยากรในทองถิ่นที่
เอื้อประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน

3.66 .74 มาก

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากร
ในทองถิ่นมาสนับสนุนงานวิชาการ

3.61 .77 มาก

4 จัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร
ดานงานวิชาการ 3.64 .73 มาก

5 ผลของการดําเนินงานวิชาการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคและเกิดความพึงพอใจ

3.53 .70 มาก

การจัดการเรียนการสอนโดยถือผูเรียน
เปนสําคัญ หรือเปนศูนยกลางการ
เรียนรู

3.59 .58 มาก

6 มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนอยางเปนระบบ 3.49 .72 มาก

7 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดพัฒนา
กระบวนการคิด สามารถสรางความรู
ไดดวยตนเองโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ

3.62 .68 มาก
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ขอ รายการ ระดับการปฏิบัติ

X S.D. คาระดับ

8 นําขอมูลดานผลการเรียนของนักเรียน
มาใชประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผนงานวิชาการ

3.63 .73 มาก

9 มีการนําภูมิปญญาและแหลงการเรียนรู
ในทองถิ่นมาใชประกอบการจัดการเรียนรู 3.58 .76 มาก

10 นักเรียนมีคุณภาพอันพึงประสงคตาม
หลักสูตรสามารถนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตได

3.61 .66 มาก

การนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใชในการเรียนการสอน 3.41 .62 ปานกลาง

11 มีแผนงาน โครงการ การผลิตสื่อการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร

3.39 .74 ปานกลาง

12 จัดหาสื่อการเรียนการสอนตรงกับ
ความตองการในแตละกลุมวิชา 3.53 .70 มาก

13 ครูและผูเกี่ยวของมีสวนรวมคิด จัดทํา
จัดหาสื่อการเรียนรูโดยนําวัสดุทองถิ่น
หรือวัสดุเหลือใชมาผลิตสื่อ นวัตกรรม
ไดอยางเหมาะสม

3.34 .76 ปานกลาง

14 จัดทําทะเบียนเก็บบํารุงรักษาและ
รายงานการใช ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  ที่เปนระบบ

3.36 .79 ปานกลาง

15 ผูเรียนมีสวนรวมและมีความพึงพอใจ
ในผลของการใชส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน

3.41 .73 ปานกลาง
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ขอ รายการ ระดับการปฏิบัติ

X S.D. คาระดับ

การจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร
แหลงการเรียนรูเพื่อบริการและ
สนับสนุนการเรียนการสอน

3.63 .62 มาก

16 มีแผนงาน โครงการ ของโรงเรียนที่
สงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แหลงการเรียนรูเพื่อบริการและสนับสนุน
การเรียนการสอน

3.67 .71 มาก

17 มีการมอบหมายใหผูเกี่ยวของจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและการใชแหลงการเรียนรู 3.77 .69 มาก

18 ครู นักเรียน ชุมชน และผูเกี่ยวของ
มีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเหมาะสมกับ
จุดมุงหมายที่โรงเรียนกําหนดไว

3.61 .74 มาก

19 มีการนําผลการประเมินการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและแหลงการเรียนรูมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอน

3.53 .72 มาก

20 รายงานผลสําเร็จของผูเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคบรรลุผล
ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว

3.57 .73 มาก
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ขอ รายการ ระดับการปฏิบัติ

X S.D. คาระดับ

การดําเนินการดานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง
ของนักเรียน

3.83 .62 มาก

21 โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ และบุคลากรในดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรู

3.92 .77 มาก

22 ดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ตามระเบียบและหลักการวัดผล 4.01 .70 มาก

23 มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับ
ระบบการใหคะแนน ระดับคุณภาพตาม
ความสามารถของผูเรียน

3.76 .71 มาก

24 ใชเครื่องมือการวัดและวิธีการประเมินผล
ที่หลากหลายเหมาะสมสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตร

3.73 .72 มาก

25 นําผลของการวัดและประเมินผล
การเรียนรูที่ได ไปใชในการแกปญหา
และพัฒนานักเรียน

3.74 .70 มาก

การจัดกิจกรรมสอนซอม/เสริม 3.60 .66 มาก
26 นําผลของการวัดและประเมินผล

การเรียนรูมาใชในการพัฒนาระบบ
การสอนซอม/เสริม

3.64 .72 มาก

27 จัดกิจกรรมการสอนซอม/เสริม
ที่หลากหลาย สอดคลองกับปญหา
ความตองการของผูเรียน

3.56 .71 มาก

28 กิจกรรมการสอนซอม/เสริมที่จัดใหผูเรียน
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 3.61 .70 มาก
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ขอ รายการ ระดับการปฏิบัติ

X S.D. คาระดับ

29 มีการนําผลการสอนซอม/เสริม  มาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 3.60 .72 มาก

30 ผลจากการจัดกิจกรรมการสอนซอม/
เสริม ทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร

3.61 .71 มาก

การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การเรียนการสอนโดยใชแหลงการ
เรียนรูในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น

3.62 .63 มาก

31 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และชุมชน
รวมกันวางแผนการใชแหลงการเรียนรู
ในชุมชน

3.68 .75 มาก

32 มีการกําหนดแผน/โครงการ  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
ความตองการของชุมชนและภูมิปญญา
ทองถิ่น

3.66 .72 มาก

33 มีการประสานงานระหวางชุมชนกับ
สถานศึกษาในการจัดแหลงการเรียนรู
อยางตอเนื่อง

3.60 .75 มาก

34 มีการพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา
นอกสถานศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น 3.58 .73 มาก

35 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู
ของแหลงเรียนรูในชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
หลักสูตร

3.60 .69 มาก
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ภาคผนวก จ
รายละเอียดของผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือ
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รายละเอียดของผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือ

1.นายสมเกียรติ  ธงศรี - ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
- เคยดํารงตําแหนง  ศึกษาธิการอําเภอทามวง
  จังหวัดกาญจนบุรี
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
  เพื่อการกําหนดตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี

- คุณวุฒิ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา)

2.นางสาวกัลยา  ปานสวัสด์ิ -ศึกษานิเทศก 8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
- เคยดํารงตําแหนง  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
  จังหวัดกาญจนบุรี
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
   เพื่อการกําหนดตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี

- คุณวุฒิ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา)

3.นางเอมอร  รสเครือ -ศึกษานิเทศก 8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
- เคยดํารงตําแหนง ศึกษานิเทศก 8 สํานักงานการประถมศึกษา
  จังหวัดกาญจนบุรี
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
   เพื่อการกําหนดตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี

- คุณวุฒิ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ปฐมวัยศึกษา)
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ นายวินัย  ธรรมเกื้อกูล
ที่อยู 60  หมู 8  ตําบลหนองบัว  อําเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี  71190
ที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1

อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2528 ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2542 ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2530 อาจารย 1  ระดับ 3  โรงเรียนบานทุงเสือโทน  อําเภอทองผาภูมิ

จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ.2538 ศึกษานิเทศก 5  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทองผาภูมิ

จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ.2542 ศึกษานิเทศก 6  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ.2542 ศึกษานิเทศก 7  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ.2546-ปจจุบัน ศึกษานิเทศก 7  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
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