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53252337 :สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
คําสําคญั :  พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน / การปฏิบตัิงานของครู 
 อรุณโรจน์ ทองงาม :พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการทีสง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานของครู
สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั. อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.นชุนรา รัตนศิระประภา และ ผศ. 
วา่ทีพ.ต. ดร.นพดล  เจนอกัษร. 174  หน้า. 
 
     การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือทราบ ) พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศูนย์
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 2)การปฏิบตัิงานของครูสงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอําเภอ  3) พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการทีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกลุ่มตัวอย่างคือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จํานวน 103 อําเภอ ผู้ ให้ข้อมลู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้ อํานวยการ หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และครูศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัตําบล สงักัด
ศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ  รวมผู้ ให้ข้อมลูทงัสินจํานวน 309 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับพฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์ 
และเมอร์ฟีและการปฏิบัติงานของครู  ตามคู่มือการดําเนินงานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน
พทุธศกัราช  2551 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือความถี  ค่าร้อยละ  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอน 
       ผลการวิจยัพบวา่ 

1. พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอําเภอ โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก เรียงลําดบัตามค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้  ดงันี การสือสาร
เป้าหมายของสถานศกึษา การสง่เสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ การพฒันาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการการกําหนดเป้าหมาย
ของสถานศกึษา การประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร  การจดัให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ การนิเทศและประเมินผลด้านการ
สอน   การจัดให้มีสิงจูงใจให้กับครู  การดูแลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน  การควบคุมการใช้เวลาในการสอน และการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของผู้ เรียน 

2. การปฏิบตัิงานของครู สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ ทงัโดยภาพรวมและราย
ด้านอยูใ่นระดบัมาก เรียงลําดบัตามคา่มชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ได้แก่  การปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้   การรับ
สมคัรผู้ เรียนและการตรวจสอบหลกัฐานการศกึษา  การแนะแนว  และการวดัและประเมินผล 

3. พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานของครู  สังกัด            
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ พบดังนี พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาและสร้าง
มาตรฐานด้านวิชาการ  ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน  ด้านการส่งเส ริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ  และ                        
พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ โดยภาพรวม  ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของครูสงักัดศนูย์การศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภออยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  
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 ARUNROJ THONGNGAM : THE INSTRUCTIONALMANAGEMENT BEHAVIOR OF 

DIRECTOR  AFFECTING THE PERFORMANCE OF TEACHERS UNDER THE  DISTRICT NON – 

FORMAL AND INFORMAL EDUCATION CENTRE. THESIS ADVISORS :NUCHNARA  

RATANASIRAPRAPHA ,Ph.D.,  AND  ASST.PROF.MAJ.NOPADOL CHENAKSARA ,RTAR.Ph.D. 174  pp. 
 
 The purposes of this research were to identify 1) The instructional management behavior of director of 

the district non-formal and informal education centre. 2) The performance of teachers under the district non - formal 

and Informal education centre 3) The instructional management behavior of director affecting the performance of 

teachers under the district non - formal and informal education centre. Samples were 103 district non- formal 

education and informal education centers. Three informants in each centre were the director, head of the 

department of promoting non-formal education, and teacher of sub - district non-formal and informal education 

centre. Included a total of 309 informants. The research tool used in this study was questionnaire about the 

instructional management behavior of director. According to the concept of the Hallinger & Murphy and 

operational directions of teachers which according to the Basic Non- formal Education Curriculum B.E. 2551. The 

data were analyzed by using frequency, percentage,  arithmetic mean, standard deviation, and stepwise multiple 

regression analysis. 

 The results showed that 

 1. The instructional management behavior of director of the district non-formal and informal education centre 

as a whole aspect was at a high level. The high level behaviors which were ranking with arithmetic mean from high to low  

were; communicating school goals, promoting professional development, developing and enforcing academic 

standards, framing school goals, coordinating curriculum, providing incentives for learning, supervising and 

evaluation instruction, providing incentives for teachers, maintaining high visibility, protecting instructional time 

and monitoring student progress  

 2. The performance of teachers under the district non-formal education and informal education centre in a whole 

aspect was at a high level. The high level performances which were ranking with arithmetic mean from high to low were; 

orientation and planning education, recruiting students and monitoring transcript, guidance, measurement and evaluation  

3. The instructional management behavior of director affecting the performance of teachers under the 

district non - formal and informal education centre. To consider in each aspect it was found that, developing and 

enforcing academic standards, supervising and evaluation instruction, promoting professional development, 
instructional management behavior of director affected the performance of teachers under the district non - 

formal and informal education centre at the .01 level of statistical significance.  
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