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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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บทท ี1 

 

บทนํา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าทีจัดการศึกษาให้กับประชาชน โดยเฉพาะการศึกษาขันพืนฐาน 
ซึงกําหนดไว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  มาตรา 49 ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษา ทีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทัวถึงและมีคุณภาพ และมาตรา 80 ได้กําหนด 
เป็นนโยบายด้านการศกึษา ว่าต้องดําเนินการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษาในทกุระดบั
และทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม กําหนดให้มีการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัย
ชุมชน หรือรูปแบบอืน รวมทังปรับปรุงกฎหมายเพือกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษา  
ทีเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการศึกษาทุกระดบัของการศึกษาขนัพืนฐาน 1 และพระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2 ) พ.ศ. 2545  มาตรา 15 ทีได้กําหนดนิยาม
การศึกษานอกระบบว่า เป็นการศกึษาทียืดหยุ่น ในการกําหนดจดุมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศกึษา 
ระยะเวลา การวดัผลประเมินผล ซงึเป็นเงือนไขของการสําเร็จการศกึษา โดยทีเนือหาและหลกัสตูรจะต้อง
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม การศึกษา  
นอกระบบ  มีการแบ่งระดบัไว้ในมาตรา 16 วรรคท้าย ว่าให้เป็นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ทงันี 
กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดบัและการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  
มีการแบง่ระดบัเช่นเดียวกนักบั การแบง่ระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน และกําหนดให้การศกึษาแตล่ะระดบั
ทังในระบบและนอกระบบมีมาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกัน 2 โดยมีความมุ่งหมายและหลักการ 
 

                                                        
 

1สํานกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ,คู่มือปฏิบัตงิานครู  กศน. 
ตาํบล(กรุงเทพฯ: สํานกังาน กศน., 2553, . 

2สํานกันายกรัฐมนตรี ,พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ .ศ . 2542 และแก้ไขเพมิเตมิ
(ฉบับที 2)พ .ศ . 2545(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค ,2545), 2- 6. 
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การจดัการศกึษาเพือพฒันาคน ให้เป็นมนษุย์ทีสมบูรณ์ทงัร่างกายจิตใจ  สติปัญญา ความรู้ มีคณุธรรม
จริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อืนได้อยา่งมีความสขุ3และการจดัการศกึษา
ขนัพืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการที “เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้”4ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทกุภาคสว่นในการบริหารจดัการ เพือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต   ทงัการศกึษาในระบบ การศกึษา 
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัอย่างมีคณุภาพ5ปัจจุบนัมีประชากรทีขาดโอกาสทางการศึกษา 
เป็นจํานวนมาก เนืองมาจากสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านสขุภาพ เศรษฐกิจ สงัคมและ
ความไม่พร้อมของครอบครัว ทําให้ประชากรอายุตงัแต่ 13 – 80 ปี  ขาดโอกาสทางการเรียนรู้เป็น  
จํานวนมากถึง ร้อยละ 35 ของประชากรทงัหมด ผู้ ทีขาดโอกาสทางการศกึษาเหล่านี  ส่วนใหญ่อยูใ่นวยั
แรงงาน เป็นผู้ ทีออกจากการศึกษาในระบบ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ทําให้ 
ด้อยทักษะในการทํางาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการทํางาน และคุณภาพชีวิต ซึงมีผลสะท้อนกลับ 
ต่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ดังนนัเพือให้ประชากรเหล่านีได้รับการดูแล  
และได้รับการศึกษาทีสูงขึน กระทรวงศึกษาธิการ จึงพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
ทีด้อยโอกาส ขาดโอกาสและพลาดโอกาส ในการเข้าสู่ระบบการศกึษาด้วยรูปแบบและวิธีการทีเหมาะสม 
สอดคล้องกับวิถีชีวิต เพือยกมาตรฐานคณุภาพชีวิตของประชากรของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยการ
สร้างหลักสูตร แนวทางการศึกษา การวดัผลประเมินผล ให้เหมาะกับยุคปัจจุบนั6และมีนโยบายในการ
จดัตงัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัตําบล เพือให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ระดบัตําบล  
เป็นแหล่งเรียนรู้ สําหรับใช้ในการแสวงหาความรู้ของประชาชน ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  ดงันนั 
ศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัตําบล  จึงมีบทบาทสําคญัในการจัดและส่งเสริม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน  โดยมีหัวหน้า 

                                                        
3สํานกันายกรัฐมนตรี ,พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ .ศ . 2542และแก้ไขเพมิเตมิ

(ฉบับที )พ.ศ. (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค ,2545), 6. 
4กระทรวงศกึษาธิการ, วารสารกรมวิชาการ (กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2543), 41. 
5สํานกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, คู่มือปฏิบัติงานครู กศน. 

ตาํบล(กรุงเทพฯ: สํานกังาน กศน.,2553), . 

 6สํานกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, คู่มือดาํเนินงานการเทียบ
ระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขันพืนฐานเข้าถึงเมือวนัที  23 พฤษภาคม 2556 เข้าถึง
ได้จาก www.pattanadownload.com 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  เ ป็นกลไกหลักในการขับเคลือน 
ศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัตําบล ๆ เป็นหน่วยงานทีขึนตรงต่อศนูย์การศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ โดยทีศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
อําเภอ จะทําหน้าทีส่งเสริมและสนับสนุน การดําเนินงานของศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศยัตําบล7 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา   
 ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบการเมืองเศรษฐกิจสงัคมและการศึกษาของประเทศอย่างชดัเจน
นับตงัแต่ปีพุทธศักราช 2540 โดยทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช 2550 และ
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2 ) พ.ศ. 2545 ได้มีการ
จดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศกึษา ให้มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทาง 
ปฏิบตัิ มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพืนทีการศึกษา  ตามมาตรา39 ทีกําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ 
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา   ทังด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคล    
และการบริหารงานทวัไปให้แก่สถานศึกษา  ซึงเป็นนิติบคุคลโดยมีผู้ อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บริหาร
และคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน  เป็นผู้ กํากับ สนับสนุนและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ     
บริหารจดัการ 
 ดังจะเห็นได้ว่าผู้ อํานวยการสถานศึกษา มีบทบาทสําคัญในฐานะผู้ รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด 
ตอ่การจดัการศกึษา ซงึเป็นพืนฐานการศกึษาทกุระดบั แตก่ารจดัการศกึษานนัจะประสบผลสําเร็จได้มาก
หรือน้อย จําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นผู้ อํานวยการ
สถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา เครือข่าย   เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ปฏิบตัิงานการจัดการศึกษา  ดงันนัผู้ อํานวยการสถานศึกษา ในฐานะทีเป็นผู้บงัคบับญัชาและผู้ ริเริม 
งานต่าง ๆ ของสถานศึกษา จึงต้องเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษาขนัพืนฐาน   พร้อมทงัพฒันาให้มีประสิทธิภาพยิงขึน   ซึงนอกจากผู้ อํานวยการแล้ว ครูก็เป็น
ส่วนสําคญั  ทีมีส่วนทําให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จ ในการจดัการเรียนการสอน ดงันนัครูจะต้อง

                                                        
7อญัชลี ธรรมะวิธีกลุ, “วิชาความรู้เกียวกับ กศน. กศน.ตาํบล: แหล่งเรียนรู้ของชุมชน”

(เอกสารชดุเตรียมความพร้อมในการสอบข้าราชการครู กศน.,2553), 11. 
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เป็นผู้ ทีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ในด้านการจัดการเรียน 
การสอน การวางแผน การพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน 

 เมือผู้ อํานวยการ มีพฤติกรรมทีจะส่งเสริมให้มีการยกระดับคุณภาพ  การจัดเรียนการสอน   
จนก่อให้เกิดสภาพทีเอือตอ่การทํางานของครู   ทําให้จดัการศกึษาสามารถบรรลเุป้าหมายทีตงัไว้และช่วย
ให้คณุภาพการสอนของครูดีขึน  เพราะการทีครูมีความใส่ใจและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน  
ก็จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการ เ รียนของผู้ เ รียนดีขึน ด้วย   ดังนันผู้ อํ านวยการจึ ง ต้อง เ ป็น 
ผู้ ประสานสัมพันธ์กับบุคคลต่าง  ๆ ทังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพือให้กิจกรรมต่าง  ๆ  
ของสถานศึกษา  สามารถดําเนินการไปได้ด้วยความราบรืน เกิดประสิทธิผล ซึงการประสานสมัพนัธ์นนั
จะต้องเริมจากการประสานสัมพันธ์กับครู  เพราะครูเป็นส่วนสําคญัในการปฏิบตัิงาน ด้านการจดัการ
เรียนการสอน  ทีเกียวข้องกับผู้ เรียน  ทําให้ผู้ เรียนสามารถปรับตวัได้ทนักับการเปลียนแปลงของสังคม 
วฒันธรรม และเทคโนโลยีทีเกิดขนึอย่างรวดเร็ว  ให้เป็นผู้ ทีมีคณุธรรม จริยธรรม รู้จกัพึงตนเอง สามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข  รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง  ดงันนัเมือครูมีความสําคญัเช่นนีแล้ว ผู้ อํานวยการ
สถานศกึษา จงึต้องใช้พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนในการบริหารสถานศกึษา เพือให้การ
บริหารงานประสบความสําเร็จ  พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนนนั มีองค์ประกอบสําคญั
หลายๆ องค์ประกอบด้วยกนัซึงองค์ประกอบนนัได้มีนกัวิชาการหลายท่าน ได้กําหนดองค์ประกอบๆ ดงันี 
เริมจากฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี(Hallinger and Murphy) ทีได้กําหนดองค์ประกอบ พฤติกรรมการบริหาร
การจดัการเรียนการสอน ไว้ 11 ด้าน ดงันี 1.การกําหนดเป้าหมายของสถานศกึษา 2.การสือสารเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 3.การนิเทศและประเมินผลด้านการสอน  4.การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร   
5.การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน 6.การควบคมุการใช้เวลาในการสอน 7.การเอาใจใส่ดแูลครูและ
ผู้ เรียน  8.การจัดให้มีสิงจูงใจให้กับครู  9.การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 10.การพัฒนาและสร้าง
มาตรฐานด้านวิชาการและ 11.การจดัให้มีสิงสง่เสริมสภาพการเรียนรู้8 เป็นต้น 

 

ปัญหาของการวิจัย 

พฤติกรรมการบริหารงานการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการมีส่วนสําคัญในการ 
จดัการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษา ซึงผลจะมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกัน ขึนอยู่กับ 

                                                        
8Phillip Hallinger and Joseph Murphy,”Assessing the Instructional Management 

Behavior of Principals,” The Elementary School  Journal 86 ,2 (November 1985), 221-224. 
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การบริหารของผู้ อํานวยการสถานศึกษา สําหรับพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จากการติดตามและนําผล 
มาวิเคราะห์ ของสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พบว่าสถานศึกษา 
ในสงักดัสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ยงัไม่สามารถบริหารจดัการ
องค์กรให้ไปสู่องค์กรคณุภาพได้  เนืองจากมีปัญหาอุปสรรคหลายด้าน ทงัด้านบุคลากร  งบประมาณ  
ทรัพยากร  และการบริหารจัดการ ซึงแต่ละด้านจะมีปัญหาแตกต่างกัน สําหรับปัญหาด้านการบริหาร 
การจดัการเรียนการสอน จะมีปัญหาในเรืองการสือสารระหว่างผู้ อํานวยการสถานศกึษากับผู้ปฏิบตัิงาน
บางครังสือสารไมต่รงกนั  สือสารไมช่ดัเจน หรือสือสารไมเ่ป็นระบบ ไม่ครอบคลมุทกุเรืองบางสถานศกึษา
ผู้ อํานวยการ ไม่นําผลการประชุมจากส่วนกลาง มาชีแจง หรือแจ้งให้กับผู้ปฏิบตัิงานได้ทราบ ทําให้การ
ปฏิบตัิงานไม่ตรงกับนโยบาย หรือผู้ปฏิบตัิงานทราบล่าช้า ทําให้การนําไปปฏิบตัิงานไม่สามารถปฏิบตัิ 
ได้ทนัเวลา บางสถานศึกษาผู้ อํานวยการ ส่งคนเข้ารับการอบรมหรือส่งคนเข้าร่วมประชุมไม่ตรงกับงาน 
ทีรับผิดชอบ  หรือบางครังไมส่ง่ให้ผู้ปฏิบตังิานได้ไปเรียนรู้หรือเข้าร่วมประชมุกบัหน่วยงานตา่ง ๆ เพือเป็น
การเปิดวิสยัทศัน์ของผู้ปฏิบตัิ   บางสถานศึกษาไม่สร้างแรงจงูใจและขวญักําลงัใจ ในการทํางานให้กับ
ผู้ปฏิบตัิงาน  ไม่เปิดรับฟังความคิดของผู้ปฏิบตัิงาน แต่จะใช้แนวความคิดของตนเอง ทําให้ผู้ปฏิบตัิงาน
ไม่มีความกระตือรือร้นในการทํางาน  สําหรับด้านการกํากับ ดูแล นิเทศ ติดตามการปฏิบตัิงานของครู 
บางสถานศึกษาไม่ทําอย่างต่อเนืองและไม่เป็นระบบ ไม่มีแผนการนิเทศติดตาม ไม่มีเครืองมือในการ
ตดิตามผลหรือเก็บข้อมลูในรูปแบบเดิม ๆ ซึงนอกจากปัญหาข้างต้นแล้วยงัมีปัญหาทีหน่วยศกึษานิเทศก์
สังกัดสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั  พบหลังจากการนิเทศ สรุปได้ดงันี  
การปฏิบตังิานของครู พบว่าครูไม่มีการบนัทึกข้อมลูในการจดัการเรียนการสอนทีเป็นปัจจบุนั  ครูไม่มีการ
จัดทําแผนการเรียนรู้  ครูขาดขวัญกําลังใจและความต่อเนืองในการปฏิบัติงาน  ครูไม่สามารถ 
จัดกระบวนการเรียนการสอน เพือพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนได้อย่างแท้จริง เนืองจากขาดทักษะ  
ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเอือต่อวิธีเรียน ครูได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอืนมาก   
ครูรับผิดชอบผู้ เรียนมากเกินไป9นอกจากนี ธีระ  รุญเจริญ ยังพบปัญหาทีเกิดจากครู สรุปได้ดังนี  
ครูบางคนไม่ยอมปรับเปลียนพฤติกรรมการสอน   ครูละทิงหน้าทีสอนเพือทําผลงานทางวิชาการ   

                                                        
9สํานกับริหารงานการศกึษานอกโรงเรียน,สรุปรายงานผลการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตํารวจ, 2553), 56. 
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จํานวนครูไม่เพียงพอ10และจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของบุคลากร สํานักงานการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั จงัหวดัสระบุรี  ซึงฝึกภาคสนามในพืนทีจงัหวดัปทุมธานี  พ.ศ.
2553 พบว่า บุคลากรทีทําหน้าทีจดัการเรียนการสอนเกือบครึง ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ทําให้ขาดทกัษะ
และประสบการณ์ในการจดักระบวนการเรียนรู้   ขาดครูผู้สอนทีจบในสาขาวิชาหลกั  ได้แก่  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ภาษาองักฤษ และภาษาไทย การดําเนินงานวิชาการทีสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน 
ยงัดําเนินการไม่ได้เต็มที  ครูส่วนใหญ่ยงัใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้แบบเดิม ๆ และจากรายงาน 
ของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัพบว่า  ผลสัมฤทธิของผู้ เรียน 
ทีสอบรายวิชาบงัคบัมีผลการสอบอยูใ่นระดบัตํา11 ดงัตารางที 1 

 

ตารางที 1 จํานวนผู้ เข้าสอบจํานวนและร้อยละของผู้สอบผ่านของภาคกลางจําแนกตามรายวิชา  
  บงัคบัของหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

  ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

รหสัรายวิชา รายวชิา คะแนนเตม็ 

 

จํานวนผู้ 
เข้าสอบ 

 

จํานวน 

ผู้สอบผ่าน 

 

ร้อยละของผู้สอบ 

ผา่น 50% 

ของคะแนนเต็ม 

ทร21001  ทกัษะการเรียนรู้ 60 1,684 564 33.49 

พท21001  ภาษาไทย 60 210 101 48.10 

พต21001  ภาษาองักฤษในชีวติประจําวนั 60 20,038 4,979 24.85 

พค21001  คณิตศาสตร์ 60 90 22 24.44 

พว21001  วิทยาศาสตร์ 60 219 81 36.99 

อช21001  ช่องทางการพฒันาอาชีพ 30 999 830 83.08 

อช21002  ทกัษะการพฒันาอาชีพ 60 237 121 51.05 

อช21003  พฒันาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 30 21,451 7,341 34.22 

ทช21001  เศรษฐกิจพอเพียง 30 601 408 67.89 

                                                        
10ธีระ รุญเจริญ, สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขันพืนฐานของ

สถานศึกษาในประเทศไทย ,พิมพ์ครังที  (กรุงเทพฯ:วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชนั), 132. 
11สํานกังาน กศน. จงัหวดัสระบรีุ,สภาพปัญหา, เข้าถึงเมือวนัที 14 สิงหาคม   2555,เข้าถึงได้จาก 

202.143.154.20/e_office/photo2/1506.doc 
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ตารางที 1 จํานวนผู้ เข้าสอบจํานวนและร้อยละของผู้สอบผ่านของภาคกลางจําแนกตามรายวิชา  
  บงัคบัของหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

  ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น(ตอ่) 
 

รหสัรายวิชา รายวชิา คะแนนเตม็ 

 

จํานวนผู้ 
เข้าสอบ 

 

จํานวน 

ผู้สอบผ่าน 

 

ร้อยละของผู้สอบ 

ผา่น 50% 

ของคะแนนเต็ม 

ทช21001  เศรษฐกิจพอเพียง 30 601 408 67.89 

ทช21002  สขุศกึษาพลศกึษา 30 346 245 70.81 

ทช21003  ศิลปศกึษา 30 12,705 5,522 54.19 

สค21001  สงัคมศกึษา 30 349 145 41.55 

สค21002  ศาสนาและหน้าทีพลเมือง 30 18,162 13,965 76.89 

สค21003  การพฒันาตนเองชมุชนสงัคม 30 16,275 12,210 75.02 
 

ทีมา : สํานกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ,รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิปลายภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ:สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั, 2554), 49 – 50. 

 

จากตารางที 1 พบว่าร้อยละของผู้สอบผ่านมากทีสุดในรายวิชา  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ของภาคกลาง คือ รายวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ  สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 83.08 ของจํานวน 
ผู้ เข้าสอบรองลงมา คือ รายวิชาศาสนาและหน้าทีพลเมือง มีผู้สอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ 76.89 ของจํานวน 
ผู้ เข้าสอบและรายวิชาทีมีผู้สอบผ่านจํานวนมาก ในระหว่างร้อยละ 51.05 – 75.02  มีจํานวน 5 รายวิชา
ได้แก่ พฒันาตนเองชมุชนสงัคม, สขุศกึษาพลศกึษา, เศรษฐกิจพอเพียง, ศลิปศกึษาและทกัษะการพฒันา
อาชีพ ส่วนรายวิชาทีมีร้อยละของผู้สอบผ่านน้อยทีสุด  คือ รายวิชาคณิตศาสตร์ มีผู้ สอบผ่านคิดเป็น 
ร้อยละ 24.44 ของจํานวนผู้ เข้าสอบ 
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ตารางที   จํานวนผู้ เข้าสอบจํานวนและร้อยละของผู้สอบผ่านของภาคกลางจําแนกตามรายวิชา  
  บงัคบัของหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

รหสัรายวิชา รายวชิา คะแนน
เต็ม 

 

จํานวนผู้ 
เข้าสอบ 

 

จํานวน 

ผู้สอบผ่าน 

ร้อยละของผู้สอบ 

ผา่น 50% 

ของคะแนนเต็ม 

ทร31001  ทกัษะการเรียนรู้ 60 2,356 1,395 59.21 

พท31001  ภาษาไทย 60 413 272 65.86 

พต31001  ภาษาองักฤษเพือชีวติและสงัคม 60 34,793 7,064 20.30 

พค31001  คณิตศาสตร์ 60 112 31 27.68 

พว31001  วิทยาศาสตร์ 60 416 140 33.65 

อช31001  ช่องทางการขยายอาชีพ 30 1,742 1,023 58.73 

อช31002  ทกัษะการขยายอาชีพ 60 98 43 43.88 

อช31003  พฒันาอาชีพให้มีความมนัคง 30 34,593 7,978 23.06 

ทช31001  เศรษฐกิจพอเพียง 30 483 429 88.82 

ทช31002  สขุศกึษาพลศกึษา 30 7 6 85.71 

ทช31003  ศิลปศกึษา 30 1,668 491 29.44 

สค31001  สงัคมศกึษา 30 577 202 35.01 

สค31002  ศาสนาและหน้าทีพลเมือง 30 31,237 19,915 63.75 

สค31003  การพฒันาตนเองชมุชนสงัคม 30 27,137 12,945 47.70 
 

ทีมา : สํานกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ,รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิปลายภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ:สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั, 2554), 49 – 50. 

 

จากตารางพบว่า ร้อยละของผู้ สอบผ่านมากทีสุด  ในรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ของภาคกลาง คือ รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 88.82 ของจํานวนผู้ เข้าสอบ
รองลงมา คือ รายวิชาสุขศึกษาพลศึกษา  สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจํานวนผู้ เข้าสอบและ
รายวิชา ทีมีผู้สอบผา่นจํานวนมากในระหวา่งร้อยละ 58.73 – 65.86 มีจํานวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย
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ศาสนาและหน้าทีพลเมือง ทกัษะการเรียนรู้และชอ่งทางการขยายอาชีพ สว่นรายวิชาทีมีร้อยละของผู้สอบ
ผ่านน้อยทีสุด คือ รายวิชาภาษาอังกฤษเพือชีวิตและสังคม  มีผู้ สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ  20.30  
ของจํานวนผู้ เข้าสอบ12 

 จากข้อมูลสภาพปัญหาและสาเหตุต่างๆ ดงักล่าวในเบืองต้นผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษา 
ในเรือง พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของอํานวยการทีส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของครู
สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 จากปัญหาและความสําคญัของการวิจยั  ผู้วิจยัได้กําหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยัไว้ดงันี 

 1. เพือทราบพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 

 2. เพือทราบการปฏิบตัิงานของครูสงักัดศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อําเภอ 

 3. เพือทราบพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการทีส่งผลต่อ 
การปฏิบตังิานของครู สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 

 

ข้อคาํถามของการวิจัย 

  1.พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศนูย์การศึกษานอกระบบและ 
การศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ อยูใ่นระดบัใด 

  2.การปฏิบตัิงานของครู สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภออยู่ใน
ระดบัใด 
 3.พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ส่งผลตอ่การปฏิบตัิงานของครู 
สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอหรือไม ่

 

                                                        
12สํานกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั,รายงานผลการสอบวัดผล

สัมฤทธิปลายภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน
พืนฐานพุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ:สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั, 2554), 49 – 50. 
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สมมตฐิานการวิจัย 

 เพือให้การตรวจสอบข้อคําถามของการวิจัยเป็นไปตามความมุ่งหมายทีวางไว้  ผู้ วิจัยได้
ตงัสมมตฐิานทางการวิจยั  ดงันี 

  1.พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ศนูย์การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2.การปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3.พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ส่งผลตอ่การปฏิบตัิงานของครู 
สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 

 

ขอบข่ายของการวิจัย 
สถานศึกษา เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ 

พ.ศ. 2542  มีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการสถานศกึษา ภายใต้กรอบนโยบายทีกําหนดด้วยตนเอง 
รวมทังการบริหารงานของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ ในการจัด
การศกึษาและเป็นระบบเปิด ตามแนวคดิของแคทซ์และคาน (Katz and Kahn) ประกอบด้วยปัจจยันําเข้า 

(input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) ซึงมีปฏิสมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อม (context) และ
ข้อมูลย้อนกลบั (feedback)13แตล่ะส่วนมีความสมัพนัธ์และมีผลกระทบซึงกันและกันในการดําเนินงาน 
สําหรับการจดัการศึกษาข้อมูลนําเข้า ได้แก่ นโยบายการจดัการศึกษา บุคลากร งบประมาณ และวสัดุ
อุปกรณ์ กระบวนการ ได้แก่ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามประเมินผล 
ผลผลิต ได้แก่ คณุภาพผู้ เรียน สําหรับสภาวะแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ 
โดยมีข้อมลูย้อนกลบั เพือเป็นการปรับปรุงและพฒันา14ซึงได้มีผู้แสดงความเห็นเกียวกบัองค์ประกอบของ
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนไว้ เช่น ดีเบวอส์ (DeBevoise) ได้กําหนดองค์ประกอบ      

                                                        
13Danial Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organization, 2 nd (New 

York : John Wiley & Son, 1978), 20. 
14ทองอินทร์  วงศ์โสธร, ทฤษฎีนอกระบบ ในประมวลสาระชุมวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัตใิน

การบริหารการศึกษา หน่วยที 3 (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2536),     

156 - 163 
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ไว้ดงันี 1) เป็นผู้ มีความคิดหรือความตงัใจอย่างแน่วแน่ในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ  2) เป็น
ผู้ อํานวยการของสถานศึกษา 3) มุ่งเน้นกิจกรรมด้านการเรียนการสอนและผลการปฏิบตัิงานของครู 
ในสถานศึกษา 15สําหรับลิเคริท์ (Likert) เสนอแนวคิดว่าผู้ อํานวยการ ควรมีองค์ประกอบของพฤติกรรม 
ดงันี 1) การเป็นผู้ นํา 2) การจงูใจ  3) การติดตอ่สือสาร 4) การปฏิสมัพนัธ์และการมีอิทธิพลตอ่กนั 5) การ
ตดัสินใจ  6)การกําหนดเป้าหมาย 7)การควบคมุการปฏิบตัิงาน 8) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
การฝึกอบรม 16 เช่นเดียวกับเดวิสและโธมสั (Davis and Thomas) ทีได้สรุปว่าผู้ อํานวยการควรมี
พฤติกรรม ดงัต่อไปนี คือ 1) การเพิมความตระหนักในการปรับปรุงสถานศึกษาและมีความคาดหวัง 
ในผลสมัฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียนสงู 2) มีความกระตือรือร้นในการใช้กลยทุธ์เพือปรับปรุงสถานศกึษา 

3) การให้แรงจูงใจและให้รางวลักับบุคคลหรือกลุ่มคนทีทํางานด้านวิชาการ 4)การตรวจสอบความ 

ก้าวหน้าด้านวิชาการ  5) การใช้ทรัพยากรและบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ 6) การจดัการสภาพแวดล้อม 
ในสถานศึกษาให้น่าอยู่เป็นระเบียบและมีความปลอดภัย 7) การตรวจสอบการปฏิบตัิงานของครู 
8) การสงัเกตการสอนของครูและการให้ข้อมลูย้อนกลบั17โดยทีเฮคและคณะ (Heck and others) ได้เสนอ
แนวคิดว่า พฤติกรรมสําหรับผู้ อํานวยการ ควรเป็นดงันี 1) การกําหนดเป้าประสงค์ของสถานศึกษา        
2) การสือสารให้ทุกคนทราบว่าสถานศึกษามีความคาดหวังในผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียนสูง      
3) การจดัห้องเรียนให้เอือต่อการสอนของครู 4) การจดัแหล่งทรัพยากรทีจําเป็นสําหรับครูและผู้ เรียน 
5) การนิเทศผลการปฏิบตัิงานของครู 6) การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน ) การจดัสภาพ 
แวดล้อมให้เอือตอ่การเรียนรู้และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย18และแนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี 

(Hallinger and Murphy) ทีได้เสนอถึงองค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียน             
การสอนของผู้ อํานวยการ ไว้ดงันี 1) การกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา(framing school goals)       

                                                        
15 W. DeBevoise, Synthesis of Research on the Principal as Instructional Leader, 

Quoted  in Gray A. Davis and Margaret A. Thomas, Effective Schools and Effective 

Teacher(Boston : Allyn and Bacon, 1989),  21. 
 

16 Rensis Likert, The Human  Organization (New York: Mc Graw- Hill, 1987), 197-211 
17Gray A. Davis and Margarct A. Thomas, Effective Schools and Effective Teachers      

( Boston : Allyn and Bacon, 1989), 82-83. 
18Ronald H. Heck and others, “Instructional Leadership and School Achievement 

:Validation of a Causal Model,” Educational Administration Ouarterly 26, 2 (May 1990), 95. 
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2) การสือสารเป้าหมายของสถานศึกษา  (communicating school goals)  3) การนิเทศและการ
ประเมินผลด้านการสอน(supervising and evaluation instruction) 4) การประสานงานด้านการใช้
หลกัสตูร(coordinating curriculum)  5) การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน(monitoring student 

progress) 6) การควบคมุการใช้เวลาในการสอน(protecting instructional time) 7) การดแูลเอาใจใส่ครู
และผู้ เรียน(maintaining high visibility) 8) การจดัให้มีสิงจงูใจให้กบัครู (providing incentives for 

teachers) 9) การส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ(promoting professional development) 10) การ  
พฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ(developing and enforcing academic standards) 11) การจดั 

ให้มีสิงสง่เสริมสภาพการเรียนรู้ (providing incentives for learning)19 ดงัแผนภมูิที 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 19 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, ”Assessing the Instructional Management 

Behavior of Principals,” The Elementary School  Journal 86 ,2 (November 1985), 221-224. 
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-  สภาพเศรษฐกิจ 

-   สภาพสงัคมการเมือง 
-  สภาพทางภมูิศาสตร์  -ฯลฯ 

ปัจจัยนําเข้า (input)   

-  บคุลากร 
-  งบประมาณ 

-  วสัดอุปุกรณ์ 

-  การจดัการ 
 -  นโยบายการจดัการศกึษา 

-  จดุมุง่หมายของการศกึษา 

กระบวนการ (process) ผลผลติ (output) 
 
คณุภาพผู้ เรียน 

ข้อมลูย้อนกลบั  ( feedback ) 

สภาพแวดล้อม(context) 

การบริหารจดัการ 
 

 

 

การจดัการเรียนการสอน 
 
 
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

พฤติกรรมการบริหารการจดัการ
เรียนการสอน 

การปฏิบตัิงานของครู  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจยัครังนีผู้วิจยัมีความสนใจศึกษากรอบแนวคิดในการศกึษา เกียวกบัพฤติกรรมการบริหาร
การจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการทีสง่ผลตอ่การปฏิบตังิานของครู สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ซึงพฤติกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  
ตามทีทีฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี (Hallinger and Murphy)  ได้กําหนดองค์ประกอบไว้ คือ 1.การกําหนด
เป้าหมายของสถานศึกษา (framing school goals) 2.การสือสารเป้าหมายของสถานศึกษา
(communicating school goals) 3.การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน (supervising and 

evaluation instruction 4.การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร (coordinating curriculum) 

5.การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน(monitoring student progress) .การควบคมุการใช้เวลา 
ในการสอน(protecting instructional time) .การดแูลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน (maintaining high 

visibility) 8.การจดัให้มีสิงจูงใจให้กบัครู (providing incentives for teachers) .การส่งเสริมให้มีการ
พฒันาวิชาชีพ(promoting professional development) 10.การพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ
(developing and enforcing academic standards) 11.การจดัให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้
(providing incentives for learning)20ส่วนการปฏิบตัิงานของครู ผู้วิจยัได้ใช้ของ สํานกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  แนวทางปฏิบัติงานของครู  คู่มือการดําเนินงาน 
ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึงครูจะต้องมีหน้าที 
ในการจัดกิจกรรมซึงเป็นกิจกรรมหลักของครู โดยจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ในเรืองของการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน   ดังนี  1) การแนะแนว  
2) การรับสมคัรผู้ เรียนและการตรวจสอบหลกัฐานการศกึษา  3) การปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้ 
4) การวดัและประเมินผล21 

 

 

                                                        
 20 Phillip Hallinger and Joseph Murphy,”Assessing the Instructional Management 

Behavior of Principals,” The Elementary School  Journal 86 ,2 (November 1985), 221-224. 
21สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ,แนวทางปฏิบัติงานของ

ค รู  คู่ มื อ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า มห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บบ ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า 
ขันพืนฐานพุทธศักราช 2551(กรุงเทพฯ:สํานกังาน กศน. 2553), 59. 
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แผนภมูิที  2 ขอบเขตเชิงมโนทศัน์สรุปของการวิจยั 

ทีมา  :Phillip Hallinger and Joseph Murphy,”Assessing the Instructional Management 

Behavior of Principals,” The Elementary School  Journal 86 ,2 (November 1985), 221-224. 

:สํานกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั,แนวทางปฏิบัติงานของครู 
คู่มือการดําเนินงานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 
2551(กรุงเทพฯ: สํานกังาน ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั. 2553), 59. 

 

 

 

 

 

พฤตกิรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 

(Xtot) 

1.การกําหนดเป้าหมายของสถานศกึษา( X1) 
2.การสือสารเป้าหมายของสถานศกึษา (X2) 

3.การนิเทศและประเมินผลด้านการสอน ( X3) 
4. การประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร( X4) 
5.การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (X5) 
6.การควบคมุการใช้เวลาในการสอน( X6) 
7.การดแูลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน( X7) 
8.การจดัให้มีสิงจงูใจให้กบัครู( X8) 
9.การสง่เสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ( X9) 
10.การพฒันาและการสร้างมาตรฐานด้าน 

วิชาการ( X10) 
11.การจดัให้มีสิงสง่เสริมสภาพการเรียนรู้( X11) 

การปฏิบัตงิานของครู  (ytot) 

1. การแนะแนว (y1) 

2. การรับสมคัรผู้ เรียนและการ
ตรวจสอบหลกัฐาน
การศกึษา(y2) 

3. การปฐมนิเทศและการวาง
แผนการเรียนรู้(y3) 

4. การวดัและประเมินผล(y4) 

     ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกนัผู้วิจยัจงึกําหนดนิยาม  ขอบเขตของศพัท์เฉพาะไว้ดงันี 

 พฤตกิรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การกระทําทีผู้ อํานวยการแสดงออก
ถึงความสามารถในการนํากลุ่มซึงผู้ ร่วมงานสงัเกตเห็นได้ในการบริหารกิจกรรมทกุชนิดของสถานศกึษา  
ทีเกียวข้องกบัการปรับปรุงพฒันา และสง่เสริมการเรียนการสอนให้ได้ผลดี โดยมีองค์ประกอบอยู่ 11 ด้าน 
ดงัตอ่ไปนี   1.การกําหนดเป้าหมายของสถานศกึษา  2.การสือสารเป้าหมายของสถานศกึษา  3.การนิเทศ
และประเมินผลด้านการสอน  4. การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร  5.การตรวจสอบความก้าวหน้า
ของผู้ เรียน  6. การควบคุมการใช้เวลาในการสอน  7.การดูแลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน  8.การจัดให้มี
สิงจูงใจให้กับครู  9. การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ  10.การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้าน
วิชาการ และ 11.การจดัให้มีสิงสง่เสริมสภาพการเรียนรู้ 
 การปฏิ บัติงานของครู  หมายถึงการจัดการเ รียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา 
นอกระบบระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551  ให้กบัผู้ เรียนทีอยู่นอกระบบโดยมีกระบวนการ
ในการทํางานดังนี  1.การแนะแนว  2. การรับสมัครผู้ เ รียนและการตรวจสอบหลักฐานการศึกษา    
3. การปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้  4. การวดัและประเมินผล 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ หมายถึง สถานศกึษาทีหน้าที
รับผิดชอบจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551  

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท ี2 

 

วรรณกรรมทเีกียวข้อง 
 

การศกึษาวรรณกรรม ทีเกียวข้องกบังานวิจยัครังนี  ผู้วิจยัได้ศกึษาสาระสําคญัตา่ง ๆ ค้นคว้า
เอกสาร  ทฤษฎี  แนวคิดของนักวิชาการการศึกษา ทีเ กียวกับพฤติกรรมการบริหารการจัด 
การเรียนการสอนของผู้ อํานวยการและการปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ โดยผู้ วิจัย  ได้กําหนดสาระสําคัญ  ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  
1) พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ 2) การปฏิบัติงานของครู 
3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอและ 4) งานวิจยัทีเกียวข้อง โดยมี 
มีรายละเอียด ดงันี 

 

พฤตกิรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน 

 ในการบริหารสถานศกึษาสิงสําคญัทีจะขาดไมไ่ด้คือ  ผู้ อํานวยการ ทีเป็นผู้ นําของสถานศกึษา
นัน ๆ และการแสดงออกถึงการเป็นผู้ นําของผู้ อํานวยการ  ก็คือ พฤติกรรมทีแสดงให้เห็นว่า 
สถานศึกษานันมีลักษณะและการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร  มีประสิทธิภาพและข้อบกพร่องเพียงใด  
ผู้ อํานวยการเป็นผู้ นําทีเข้มแข็งหรือไม่ ดงันนัผู้ อํานวยการจึงต้องแสดงให้ผู้ตามได้เห็นถึงการเป็นผู้ นํา 
ทีเข้มแข็ง ด้วยการแสดงพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างให้ผู้ตามได้เห็นและเกิดความเชือถือ เชือมนั ซึงหนึง
ในพฤติกรรมทีผู้ อํานวยการ ต้องแสดงให้ผู้ ตามเห็นก็คือ  พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียน 
การสอน  เพราะการจดัการเรียนการสอน เป็นหวัใจสําคญัของสถานศึกษา เนืองจากเป็นหน้าทีหลกั
ของสถานศกึษา เมือเป็นเช่นนี การจดัการเรียนการสอนจําเป็นจะต้องมีการวางแผนระบบการทํางาน
การกํากบัตดิตาม การประเมินผล เพือให้การจดัการเรียนการสอนบรรลเุป้าหมายทีวางไว้   นอกจากนี
ผู้ อํานวยการสถานศึกษา จะต้องรับผิดชอบเป็นผู้ นําของค รู ในด้านการจัดการเรียนการสอน   
การให้ความรู้แก่ผู้ เรียน การติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน การให้คําแนะนํา การพฒันาและสร้าง
มาตรฐานงานวิชาการ การดแูลเอาใจใส่ผู้ เรียน ซึงในการทีจะทําสิงตา่ง ๆ ดงักล่าวข้างต้นให้ประสบ
ผลสําเร็จได้นัน ผู้ อํานวยการจะต้องมีการวางแผนการทํางานร่วมกับครู  โดยเป็นทังผู้ กระตุ้ น   
ผู้ประสานงาน เป็นผู้ ให้คําปรึกษาแนะนํา ให้กําลังใจ  ส่งเสริมสนับสนุน เพือให้ครูทุกคนสามารถ
ทํางานร่วมกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ความหมายของผู้อาํนวยการ 
 ผู้ อํานวยการสถานศึกษา เป็นบุคคลหนึงทีมีความสําคญัต่อสถานศึกษาเป็นอย่างยิง เพราะ
เป็นผู้ ทีจะทําให้สถานศึกษา  สามารถเจริญก้าวหน้าหรือถดถอย  ก่อให้เกิดความน่าเชือถือ  
ความไว้วางใจสําหรับผู้ปกครองและผู้ เรียน  เป็นผู้ ทีทําให้สถานศึกษาเกิดการเปลียนแปลง เกิดการ
พฒันา  สร้างแรงจงูใจให้ครู เพือให้ครูผู้ปฏิบตังิาน เตม็ใจร่วมมือในการพฒันาสถานศกึษา จนประสบ
ความสําเร็จ   ซึงได้มีนักวิชาการหลาย  ๆ ท่านได้ให้ความหมายของผู้ อํานวยการไว้ ในหลาย
ความหมายด้วยกัน ดงันี เริมทีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้ให้ความหมายของผู้ อํานวยการสถานศึกษา ว่าหมายถึง บุคลากรวิชาชีพทีรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาแต่ละแห่ง  ทังของรัฐและเอกชน22ส่วนสํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขนัพืนฐาน ได้ให้ความหมายของ ผู้ อํานวยการสถานศึกษา ว่าเป็นผู้ นําการเปลียนแปลง และผู้ นํา 
ทางวิชาการ ต้องเป็นบุคคลทีมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา มีความรอบรู้เกียวกับกฎหมาย 
ทีเกียวข้องกบัการศกึษา รับรู้ ตระหนกั และสามารถนํานโยบาย ไปสู่การปฏิบตัิในสถานศกึษาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม23 รวมถึงสนัติ  บุญภิรมย์ ทีได้ให้ความหมายของผู้ อํานวยการสถานศึกษา ว่าหมายถึง
บุคลากรวิชาชีพ ทีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐและเอกชน ซึงบุคคลทีจะมา
ดํารงตําแหนง่ผู้บริหาร จะต้องผา่นการศกึษาอบรมในด้านการบริหารการศกึษา ซึงเป็นความรู้เกียวกบั
วิชาชีพในสาขานัน ๆ24นอกจากนีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ให้คําอธิบายความหมายของ
ผู้ อํานวยการว่า หมายถึง บุคคลซึงปฏิบตัิงานในตําแหน่งผู้ อํานวยการสถานศึกษา ภายในเขตพืนที
การศึกษาและสถานศึกษาอืน ทีจัดการศึกษา ตงัแต่ปฐมวัย ขันพืนฐาน และอุดมศึกษาทีตํากว่า

                                                        
 22สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,รวมกฎหมาย 
กฎระเบียบการบริหารงานบุคลากรด้านกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2549), 94. 
 23สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขันพืนฐาน,หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาทวัประเทศ(กรุงเทพฯ:ทองกมล,2552), ก. 
 24สนัติ  บุญภิรมย์,หลักการบริหารการศึกษา(กรุงเทพฯ:บริษัทไทยร่มเกล้า จํากัด,2552), 
31. 
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ปริญญา ทงัของภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะต้องมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ  ตามพระราชบญัญัติ
สภาครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.254625 

 สรุป  ผู้ อํานวยการสถานศึกษา  หมายถึง ผู้ ทีผ่านการศึกษาอบรม  ในด้านการบริหาร
การศกึษาเป็นบคุคลทีมีคณุธรรม จริยธรรมและจิตอาสา มีความรอบรู้เกียวกบักฎหมาย ทีเกียวข้องกบั
การศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2546 และสามารถนํานโยบายไปสูก่ารปฏิบตั ิได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
 

ความหมายของพฤตกิรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน 

 การบริหารการจัดการเรียนการสอน นับว่ามีความสําคัญเป็นลําดับต้น ๆ ในการบริหาร
สถานศึกษา  เพราะการจัดการเรียนการสอน  สามารถพัฒนาคนในด้านสติ ปัญญา  ความรู้
ความสามารถ เป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิต การทีสถานศกึษาจะจดัการเรียนการสอน เพือให้ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้ตามทีกําหนดไว้ในจดุมุ่งหมายของหลกัสูตรนนั ผู้ อํานวยการสถานศกึษา จะต้องเป็นบคุคล 
ทีมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกียวกับหลักสูตร เพราะจะส่งผลให้ การจัดการเรียนการสอน 
สามารถบรรลุผลสําเร็จ ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ดงันนัผู้ อํานวยการ จะต้องให้ความสนใจ 
การบริหารจัดการเรียนการสอนเป็นลําดบัแรก สําหรับความหมายของการบริหารการจัดการเรียน 
การสอน ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี เริมจากซิมบาร์โดและเกอร์ริก 
(Zimbardo and Gerring) ได้ให้คําอธิบาย ความหมายของพฤติกรรมว่า เป็นการกระทําของบุคคล
เพือปรับตัวต่อสิงแวดล้อม เป็นพฤติกรรมทีสังเกตได้ 26ในส่วนของอรทัย และสุวิทย์ มูลคํา ได้ให้
ความหมายของการเรียนการสอน ว่าหมายถึง การจดักิจกรรมประสบการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ที
มีความหมายกับผู้ เ รียน ให้ผู้ เ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ และปฏิสมัพนัธ์ก ับสิงเหล่านันด้วยตนเอง       
โดยวิธีการสงัเกต วิเคราะห์ ปฏิบตัิ สรุป เพือสร้างนิยามความหมายและผลิตองค์ความรู้ด้วยตนเอง27 

                                                        
 25 สํานกัเลขาธิการครุุสภา,รวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับประกาศสําหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(กรุงเทพฯ:บริษัท แอล.เพรสที จํากดั,2554),41-42. 

26Zimbardo   and   Gerring,พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน(กรุงเทพฯ:เธิร์ดเวฟ  
เอ็ดดเูคชนั1999 ), 3. 

 27อรทยั และสวุิทย์ มลูคํา,childcentred: storyline method: การบูรณาการหลักสูตรและ
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ(กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์,2554), 11. 
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สําหรับรุจิร์ ภู่สาระ  ให้ความหมายของการบริหารการจดัการเรียนการสอน ไว้ว่าหมายถึง  การบริหาร
กิจกรรมทีเกียวข้องกบัการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน ให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลกัสตูร       
อย่างมีประสิทธิภาพ28  อีกทงัในส่วนของ สมยศ   นาวีการ  ให้ความหมายของ พฤติกรรมความเป็น
ผู้ นําว่าเป็นกิจกรรมของการสร้างอิทธิพลต่อผู้ ใต้บงัคบับัญชา เพือก่อให้เกิดความพยายามในการ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมความเป็นผู้ นําจะขึนอยู่กับผู้ นํา (leader) ผู้ตาม(follower) 

และสถานการณ์ (situation)29 นอกจากนียงัมีปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์ ทีได้ให้ความหมายของการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนไว้  2 ด้าน คือ การบริหารการจัดการเรียนการสอน มองในด้าน
กระบวนการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทกุอยา่งทีเกียวข้องกบัการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขนึ 
ตงัแตกํ่าหนดนโยบาย วางแผน ตลอดจนการประเมินผลการสอน หรือมองในด้านการบริหารงานการ
จดัการเรียนการสอน ได้แก่ การควบคมุหลักสูตร อุปกรณ์ การจดัแบบเรียน คู่มือครู การจดัชนัเรียน 
การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู  การนิเทศการศึกษา การวัดผลประเมินผล  การ
ศกึษาวิจยั30 และกลุ่มงานวิจยัและพฒันา สํานกังานวิชาการ ได้ให้ความหมายพฤติกรรมว่าคือ การ
กระทําของบุคคลในทุกลักษณะ ทงัทีเป็นโดยธรรมชาติทางสรีระและทีจงใจกระทํา ซึงอาจจะรู้ตัว
หรือไม่รู้ตวั และเป็นการกระทําทีสังเกตได้  โดยอาจใช้ประสาทสัมผัสหรือใช้เครืองมือช่วยในการ
สงัเกต31 

สรุปได้ว่า พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน หมายถึง การกระทําทีผู้ อํานวยการ
แสดงออกถึงความสามารถในการนํากลุ่มซึงผู้ ร่วมงานสามารถสงัเกตเห็นได้จากการบริหารกิจกรรม 

ทุกชนิดของสถานศึกษา ทีเกียวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน 

 

                                                        
28รุจิร์  ภู่สาระ, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา, (กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์, 2545),56. 
29สมยศ   นาวีการ,การบริหารและพฤตกิรรมองค์การ,พิมพ์ครังที3 (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 

,2546), 435. 
30ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ(กรุงเทพฯ: ศนูย์สือเสริมกรุงเทพ, 

2553), 16. 
31กลุม่งานวิจยัและพฒันา สํานกัวิชาการ สํานกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสาร 

ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที 13,141 (พฤษภาคม 2557): 22. 
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ความหมายของการจัดการเรียนการสอน  
การจดัการเรียนการสอนนันเกียวข้องกับผู้ อํานวยการ ครู ผู้ เรียน และผู้ปกครอง รวมทัง

ชุมชน ซึงการจดัการเรียนการสอนนนั อาจมีวิธีการทีหลากหลาย แต่ละวิธีการจะให้ผลการปฏิบตัิ  
ทีแตกต่างกัน หรือเหมือนกัน ทงันีขึนอยู่กับผู้ ทีนําไปใช้ การจดัการเรียนการสอนนีได้มีนกัวิชาการ
ได้ให้ความหมายไว้ หลายท่านด้วยกัน ดงันี เริมจากฮแูละดนัแคน (Hough & Duncan อ้างถึงใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,2553:2) ให้ความหมายของการจัด 
การเรียนรู้ว่า หมายถึง กิจกรรมทีบุคคลซึงมีหลักและเหตุผล เป็นกิจกรรมทีบุคคลได้ใช้ความรู้  
ของตนเองอยา่งสร้างสรรค์ เพือสนบัสนนุให้ผู้ อืนเกิดการเรียนรู้ ซงึการเรียนรู้เป็นกิจกรรมตา่ง ๆ  ด้าน 
คือ  ด้านหลักสูตร   ด้านการจัดการเรียนรู้   ด้านการวัดผล   ด้านการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ สําหรับกู๊ ด(Good) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอนว่า หมายถึง การกระทํา 
ของครูในการอบรมสังสอนผู้ เรียน ในสถาบันการศึกษา32นอกจากนี ฮิลล์(Hills)ได้ให้ความหมาย 
ของการจดัการเรียนการสอนว่า หมายถึง  กระบวนการให้การศึกษาแก่ผู้ เรียน โดยอาศยัปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างผู้สอนกบัผู้ เรียน33ในส่วนของมอร์(Moore) ได้ให้ความหมายของ การจดัการเรียนการสอนว่า 
หมายถึง พฤติกรรมของคน ๆ หนึงทีพยายามช่วยให้คนอืน ๆ เกิดการพัฒนาตนเองในทุกด้านอย่าง
เต็มศกัยภาพ34 สําหรับวิชัย  ประสิทธิวุฒิเวช์  ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอน ว่า
หมายถึง กระบวนการทีมีระบบครอบคลุม การดําเนินงานตงัแต่การวางแผน การจดัการเรียนรู้ จนถึง
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 35 รวมทังชวลิต  ชูกําแพง ทีได้ให้ความหมายของการสอนว่า 
หมายถึง การดําเนินการของผู้ สอน เพือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยผู้ เรียนจะทํากิจกรรม ทีอาศัย
กระบวนการโยงความสัมพันธ์เปรียบเทียบเพือให้เกิดการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้อาจอยู่ในรูปความ

                                                        
 32 Good, Carter V. Dictionary  of education(New  York: McGraw-Hill BooK,1973), 

588.  
 33 Hills, P.J. A . Dictionary of education. (London: Routledge & Kegan Payi,1982), 

266. 

 34 Moore, A.   Classroom  Teaching skills.,7th edn,( Boston,MA: McGraw-Hill,2006), 

4. 

 35 วิชยั  ประสิทธิวฒุิเวชช์, การพัฒนาหลักสูตรสานต่อทีท้องถิน(กรุงเทพฯ: เลิฟแอนด์ลิพ 
เพรส, 2542), 255. 
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เข้าใจ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล  ซึงการจัดกิจกรรมการสอน อาจอยู่ในรูปแบบที
ตา่งกนั36 นอกจากนีสุราษฎร์  พรมจนัทร์ ได้ให้ความหมายของ การจดัการเรียนการสอนว่า หมายถึง 
การมุง่หวงัให้ผู้ เรียน เรียนรู้เพือให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมทีถาวรให้แก่ผู้ เรียน การเรียนรู้เกิดขนึ
โดยตวัผู้ เรียนเอง ครูเป็นเพียงผู้ช่วย ทีจะทําให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขนึ การเรียนการสอนจึง
เป็นกิจกรรมสว่นหนงึในกระบวนการทางการศกึษา ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน37

นอกจากนีมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม ได้ให้ความหมายของการจดัการเรียนการ
สอนว่า หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ เรียน เพือทีจะทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ตามวตัถุประสงค์ 38 รวมถึงปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  ได้ให้ความหมายของ การจดัการเรียนการสอน
วา่ หมายถึงการจดักิจกรรมในการเรียนรู้  ไม่ว่าจะเป็น การจดักิจกรรมระหว่างสอน การใช้สือการสอน 
การทดสอบ   รวมทงัความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู  ในการให้ความช่วยเหลือ แนะแนว 
แก่ผู้ เรียนในด้านตา่ง ๆ อีกทงัการให้กําลงัใจ ให้ความรัก และความเอาใจใส่ 39 และอาภรณ์  ใจเทียง 
ได้ให้ความหมายของการจดัการเรียนการสอนว่า หมายถึง กระบวนการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกับ 
ผู้ เรียน เพือทําให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม ตามจุดประสงค์ทีกําหนด โดยต้องอาศยัทงัศาสตร์
และศลิป์ของผู้สอน40  
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจดัการเรียนการสอนเพือให้ผู้ เรียน 
เกิดการเรียนรู้ เป็นไปตามหลกัการ จดุหมาย และโครงสร้างของหลกัสูตรตามศกัยภาพของแต่ละ
บคุคล เพือทําให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม ตามจดุประสงค์ทีกําหนด 

                                                        
 36 ชวลิต  ชกํูาแพง,การประเมินการเรียนรู้(มหาสารคาม:สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม,2550), 87. 
 37 สรุาษฎร์   พรมจนัทร์,ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค,ฉบบัปรับปรุง (กรุงเทพฯ : 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550),15. 

38 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์,คู่มือการจัดระบบการเรียน    
การสอนทียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้, พิมพ์ครังที  (พระนครศรีอยธุยา : เทียนวฒันา   
พรินตงิ, 2553), 3. 
 39 ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์,การบริหารงานวิชาการ,(กรุงเทพฯ:  พิมพ์ดี ,2553), 53. 
 40 อาภรณ์   ใจเทียง,หลักการสอน (ฉบบัปรับปรุง),พิมพ์ครังที 5,(กรุงเทพฯ: โอเอสพรินตงิ
เฮ้าส์, 2553), 2.  
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บทบาทของผู้อาํนวยการกับการจัดการเรียนการสอน 

การบริหารการจัดการเรียนการสอน เป็นหัวใจในการจัดการศึกษาทุกระดบั เพราะการจัด 
การเรียนการสอน สามารถพฒันาคน พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านสติปัญญาและความนึกคิด
เพือประโยชน์ในการดํารงชีวิตในสังคม   ดังนันอํานวยการสถานศึกษา จึงต้องเป็นผู้ ทีมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรืองการจดัการเรียนการสอน และต้องให้ความสนใจ ในการบริหารจดัการเรียนการสอน
เป็นลําดบัแรก  เพราะถือวา่เป็นบทบาทหนึงของผู้ อํานวยการทีจะต้องเรียนรู้และดําเนินการ ดงัจะเห็น
ได้จากการทีมีนกัวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้ อํานวยการ กบัการจดัการเรียนการสอน 
ไว้ดงันี เริมจากสํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ กล่าวถึงภาระงานของผู้ อํานวยการ
เกียวกับงานด้านการเรียนการสอนไว้พอสรุปได้ ดงันี  ) จดัให้มีแผนการสอนให้ครบถ้วนทกุชนัและ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยผู้ อํานวยการต้องเป็นผู้ นําและกระตุ้ นให้ผู้ สอนเป็นผู้ จัดทําแผน 
การสอนเองและติดตามการนําไปใช้  2) จดัทีพบกลุ่มให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจํานวนผู้ เรียน
รวมถึงจัดวัสดุ ครุภัณฑ์และสิงอํานวยความสะดวกให้เพียงพอตามความจําเป็น  3) จัดสถานที 
อุปกรณ์ เครืองมือ เพือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  4)ตรวจสอบจัดตารางสอน 
ให้เหมาะสมกับเวลาและสอดคล้องกับเวลาเรียน 5) จัดทําหรือจัดเอกสารประกอบหลักสูตรและ 
แบบพิมพ์ตา่ง ๆ ทีสนบัสนนุการสอน  6) จดัครู หรือครูประจําวิชาให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความถนดั 7) ติดตามการจดัการเรียนการสอนของครู โดยการตรวจ
แผนการสอนหรือบนัทึกการสอนของครู อย่างสมําเสมอ  8) สงัเกตการสอน โดยกําหนดเป็นปฏิทิน 
การปฏิบตัิงาน  9) จดัครูเข้าสอนแทนครูทีขาดหรือครูทีไม่มาปฏิบตัิงาน โดยมีการบนัทึกมอบหมาย
งานและบนัทึกผลการปฏิบตัิงานเป็นลายลักษณ์อักษร  10) ติดตามช่วยเหลือแก้ปัญหา ในส่วนที
เกียวข้องกับการเรียนการสอนให้แก่ครู เพือเป็นขวัญและกําลังใจแก่ครู 11) เป็นผู้ นําให้ครูปรับปรุง 
การสอนให้รู้จกัใช้เทคนิคและวิธีการสอนแบบตา่ง ๆ และเลือกกิจกรรมการสอน เพือให้ผู้ เรียนมีความรู้
ทกัษะและเจตคติทีดี41 ในส่วนของอุษณีย์  โพธิสุข ได้กล่าวถึง บทบาทของผู้ อํานวยการสถานศึกษา 
ไว้วา่   ผู้ อํานวยการสถานศกึษา ถือเป็นผู้กมุบงัเหียนแหง่ความสําเร็จในการเปลียนแปลง ผู้ อํานวยการ 

                                                        
41สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ,เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาคู่มือปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน(กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว,2540), 38-39. 
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จึงต้องเข้าใจถึงหวัใจของการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยอาจมีแนวปฏิบตัิดงันี 1) วางนโยบายทีชดัเจน
เกียวกับการปฏิรูปการเรียนรู้  2) วางแนวปฏิบตัิทีชดัเจนให้สอดคล้องกับนโยบายหลกัทีวางไว้   
3) สร้างกลไกในการจดัระบบการเรียนการสอนทีครบวงจร  4) วางระบบมาตรฐานการจดัการศกึษา 
ให้ได้มาตรฐาน เป็นทียอมรับของระบบการศกึษา 5) วางระบบการตรวจสอบคณุภาพการจดัการเรียน
การสอน ทีชัดเจน เพือตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาของผู้ เรียน ทังจากภายนอกและภายใน
สถานศกึษา42 สําหรับอรทยั และสวุิทย์   มลูคํา กล่าวว่า ผู้ อํานวยการ เป็นผู้ นําการปฏิรูปการเรียนรู้ 
นําสถานศกึษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทงัจะต้องส่งเสริมสนบัสนนุให้ครูสามารถปฏิบตัิภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงอํานวยการสถานศึกษา จะต้องมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน  ดงันี  

)ศึกษาและทําความเข้าใจหลักการของการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญ    
)ให้ความสําคญัตอ่การจดัระบบการเรียนการสอน   )สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลียนประสบการณ์ในการจัดการเรียน 
การสอน  )ส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สือการเรียนการสอนให้มีปริมาณเพียงพอ  ) นิเทศ 
กํากับ  ติดตามประเมินผล  ความก้าวหน้าของผู้ เ รียนและการปฏิบัติงานของครู  ทังรูปแบบ 
ทีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  และรายงานผลไปยงัผู้ ทีเกียวข้อง  ) สร้างความเข้าใจกบัผู้ปกครอง
ผู้ เรียนและชุมชน เกียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
ผลงานทีเกิดขึนอย่างกว้างขวาง43ในส่วนของพนม  พงษ์ไพบูลย์  กล่าวถึงผู้ อํานวยการยุคใหม่ว่า 
จะต้องเป็นผู้ ทีเอาใจใส ่พฒันาตนเอง สถานศกึษา และบคุลากรในความรับผิดชอบ ให้มีศกัยภาพและ
เกิดความพร้อมมากทีสุด ผู้ อํานวยการ มีหน้าทีรับผิดชอบภายในสถานศึกษา จึงจําเป็นต้องอยู่ใน
สถานศกึษาให้มากทีสดุ เพือเป็นกําลงัใจความอบอุน่แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพือให้มนัใจว่าทกุอย่าง
ในสถานศึกษาเป็นไปได้ด้วยดี มีผลเกิดขึนกับผู้ เรียนสมตามเจตนาของหลักสูตรอย่างครบถ้วนทุก
ด้าน44สําหรับจันทรานี   สงวนนาม  กล่าวถึง มโนทัศน์ของงาน  ทีอยู่ในหน้าทีของอํานวยการ
สถานศึกษา ตามแนวคิดของบาร์นาร์ด(Barnard) ทีกล่าวไว้ว่า 1) มโนทศัน์เกียวกับการบริหารงาน

                                                        
42อุษณีย์  โพธิสุข,กลยุทธ์ทางการศึกษาผู้เรียนเป็นสําคัญทีสุด สํานักงานกรรมการ

การศึกษาแห่งชาต(ิกรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค,2543), 42. 
 43อรทัย มูลคํา และสุวิทย์ มูลคํา,child centred: storyline method: การบูรณาการ
หลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2544), 200. 
 44พนม  พงษ์ไพบลูย์ ,คิดเป็นการศึกษา  (กรุงเทพฯ:วฒันาพานิช,2548), 162. 
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ตามโครงสร้าง (Structural Concept) 2) มโนทศัน์การบริหารงานทีเป็นพลวตั(Dinamic Concept) 

เป็นการบริหารทีมุ่งเน้นคณุลกัษณะด้านภาวะผู้ นําของผู้ อํานวยการ ในเรืองการเป็นผู้ นําทางวิชาการ  
การตดัสินใจ การแก้ปัญหาการติดต่อสือสาร บรรยากาศของสถานศึกษาและความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานของครู ซึงคุณลักษณะและพฤติกรรมเหล่านีของผู้ อํานวยการ จะเป็นส่วนสนับสนุนให้
สถานศึกษาประสบความสําเร็จ45 นอกจากนีสนัติ  บุญภิรมย์  ยงัได้กล่าวถึง บทบาทและหน้าทีของ
ผู้ อํานวยการสถานศกึษา ว่ามีบทบาทหน้าที ดงันี  1) หน้าทีตอ่สถานศกึษา หมายถึง บรูณะซ่อมแซม 
ให้สถานศึกษาเป็นทีน่าอยู่ น่าอาศยั  2) หน้าทีต่อผู้ ครูผู้สอน หมายถึง ต้องดูแลเอาใจใส่ เพือให้ครู
สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีความสุข 3) หน้าทีต่อผู้ เรียน ซึงถือว่าเป็นหน้าทีหลกัของสถานศึกษา 
หมายถึง การดแูลผู้ เรียนให้ได้รับการบริการทีดีทีสดุ  4) หน้าทีตอ่ผู้ปกครองของผู้ เรียน หมายถึงการ 
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ ปกครองของผู้ เ รียน  เพือให้เชือมันและไว้วางใจในสถานศึกษา  
5) หน้าทีตอ่ชมุชน หมายถึง ผู้ อํานวยการสถานศึกษา ต้องสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับชมุชน เพราะ
ชมุชนสามารถเป็นกระจกเงาให้แก่สถานศกึษาได้เป็นอยา่งดี46 

สรุปได้ว่า ผู้ อํานวยการมีบทบาทและหน้าทีในการบริหารงานจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัการบริหาร ซึงอาจมีระบบ ขนัตอนและรายละเอียดของการบริหารงานแตกตา่งกนัตามสภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา โดยผู้ อํานวยการจะต้องส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรทีเกียวข้องในการจัด
กิจกรรมของครูในการพฒันาผู้ เรียน ต้องนิเทศ ติดตามการดําเนินกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนอย่างต่อเนือง 
ช่วยครูแก้ปัญหาในสว่นทีเกียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอน 

 

ขอบข่ายการจัดการเรียนการสอน 

 สําหรับพฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ นนั ได้มีนกัวิชาการ
หลายทา่นได้เสนอแนวคดิ องค์ประกอบเกียวกบัพฤตกิรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน สําหรับ
ผู้ อํานวยการสถานศึกษา  ไว้ ดงันี เริมจากลิเคิร์ท (Likert) เสนอว่าองค์ประกอบของพฤติกรรม 
การบริหารการจดัการเรียนการสอน ทีจะส่งเสริมให้การปฏิบตัิงานบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีคณุภาพ

                                                        
 45 จันทรานี  สงวนนาม,ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา  พิมพ์ครังที 2  
(กรุงเทพฯ:บุ๊คพอยท์, 2551), 128-131. 
 46สนัติ  บุญภิรมย์,หลักการบริหารการศึกษา(กรุงเทพฯ:บริษัทไทยร่มเกล้า จํากัด,2552), 
234-244. 
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ต้องประกอบไปด้วย 1) การเป็นผู้ นํา (leadership)  2) การจงูใจ (motivation) 3) การติดตอ่สือสาร 
(communication) 4) การปฏิสมัพนัธ์และการมีอิทธิพลตอ่กนั (interaction-influence) 5)การตดัสินใจ 

(decision making) 6) การกําหนดเป้าหมาย (goal setting) 7) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (control) 
8) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานการฝึกบรม (performance goals and training)47 ในส่วนของ
อบัเบนและฮิวส์ (Ubben and Hughes) เสนอว่า ผู้ อํานวยการจะต้องมีองค์ประกอบของพฤติกรรม 
ดงันี 1) การทํางานตามเวลาทีกําหนด 2) การจดับรรยากาศทีดีภายในสถานศกึษา  3) การมุ่งเน้นด้าน
วิชาการ  4) มีความคาดหวงัต่อคณะครูและผลการปฏิบตัิงานของครู  5) การทํางานด้านหลกัสูตร      
6) การเป็นผู้ นําทีมีประสิทธิภาพ 7) การประเมินผลและการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน 48

สําหรับคเนเซวิค(Knezevick) ได้เสนอไว้ดงันี 1) ต้องเป็นผู้ กําหนดทิศทาง 2) ต้องเป็นผู้กระตุ้นความ 
เป็นผู้ นํา 3) ต้องเป็นนกัวางแผน 4) ต้องเป็นผู้ตดัสินใจ 5) ต้องเป็นนกัจดัองค์การ  6) ต้องเป็นผู้จดัให้มี
การเปลียนแปลง 7) ต้องเป็นผู้ประสานงาน  8) ต้องเป็นนักสือสาร  9)ต้องเป็นผู้ แก้ไขความขดัแย้ง 
10) ต้องเป็นผู้ แก้ปัญหา  11) ต้องเป็นผู้ จัดระบบ  12) ต้องเป็นผู้ บริหารการจัดการเรียนการสอน   
13)ต้องเป็นผู้บริหารบคุลากร  14) ต้องเป็นผู้บริหารทรัพยากร 15) ต้องเป็นผู้ประเมินผล 16) ต้องเป็น
ประธานในพิธี  17) ต้องเป็นผู้สร้างความสมัพนัธ์ในชมุชน49ทางด้านเฮคและคณะ (Heck and others) 

ได้เสนอแนะว่าพฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนสําหรับผู้ อํานวยการ ต้องมี  1)การ
กําหนดเป้าประสงค์ของสถานศกึษา  2) การสือสารให้ทกุคนทราบว่า สถานศกึษามีความคาดหวงัใน
ผลสมัฤทธิทางการเรียน ของผู้ เรียนสงู 3) การจดัห้องเรียนให้เอือตอ่การสอนของครู 4) การจดัแหล่ง
ทรัพยากรทีจําเป็นให้สําหรับครูและผู้ เรียน 5) การนิเทศผลการปฏิบตัิงานของครู 6) การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของผู้ เรียน 7) การจัดสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการเรียนรู้ และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย50 สําหรับเดวิสและโธมสั (Davis and Thomas) เสนอแนวคิดว่า ผู้ อํานวยการ ควรมี        

                                                        
47Rensis Likert, The Human Organization(New York: McGraw-Hill, 1987), 197-211. 
48Gerald C. Ubben and Larry W. Hughes, The Principal : Creative Leadership 

forEffective Schools (Boston: Allyn and Bacon, 1987), 97-99. 
49Stephen J. Knezevick,Administration of public Education 4th ed.(New York: Harper 

&Row Publishers, 1984), 17 – 18. 
50Ronald  H. Heck and others, Instructional Leadership School Achievement: 

Validation of Causal Model, Educational Administration Quarterly 26, 2 (May 1990 ), 95. 
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พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน  ดงันี  1) การเพิมความตระหนกัในการปรับปรุง
สถานศกึษาและมีความคาดหวงัในผลสมัฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียนสงู 2) มีความกระตือรือร้น ใน
การใช้กลยทุธ์เพือปรับปรุงสถานศกึษา  3) การให้แรงจงูใจและให้รางวลักบับคุคลหรือกลุ่มทีทํางาน
ด้านวิชาการ  4) การตรวจสอบความก้าวหน้าด้านวิชาการ  5) การใช้ทรัพยากรและบคุลากรอย่าง
สร้างสรรค์  6) การจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้น่าอยู่เป็นระเบียบและมีความปลอดภัย         
7) การตรวจสอบการปฏิบตัิงานของครู  8) การสงัเกตการสอนของครูและการให้ข้อมลูย้อนกลบั51และ
สดุท้ายแนวความคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี (Hallinger and Murphy) ให้แนวความคิดว่าพฤติ
กรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการสถานศกึษา ต้องมีองค์ประกอบ 11 ด้านคือ 
1)การกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา(framing school goals) 2) การสือสารเป้าหมายของ
สถานศกึษา (communicating school goals) 3) การนิเทศและประเมินผลด้านการสอน(supervising 

and evaluation instruction) 4) การประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร(coordinating curriculum)     

5) การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (monitoring student progress) 6)การควบคมุการใช้เวลา
ในการสอน(protecting instructional time) 7) การดแูลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน(maintaining high 

visibility) 8)การจดัให้มีสิงจงูใจให้กบัครู(providing incentives for teachers) 9) การส่งเสริมให้มีการ
พฒันาวิชาชีพ(promoting professional development) 10)การพฒันาและสร้างมาตรฐานด้าน
วิชาการ(developing and enforcing academic standards) 11) การจดัให้มีสิงทีส่งเสริมสภาพการ
เรียนรู้(providing incentives for learning)52  ซงึมีรายละเอียดดงันี 

 1. การกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา (Framing school goals) การทีผู้ อํานวยการจะ 
กําหนดเป้าหมายของสถานศึกษาได้นัน  ผู้ อํานวยการจะต้องเข้าใจในเป้าหมายและทิศทาง 
ทีสถานศกึษา จะมุง่ไปอยา่งชดัเจน  ซงึพงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ กลา่ววา่ การกําหนดเป้าหมายจะต้องเริม
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศกึษา  (SWOT Analysis)ให้ชดัเจนและการทีจะกําหนด
เป้าหมายของสถานศึกษานนั จะต้องให้ผู้ ร่วมงาน เครือข่าย และผู้ มีส่วนเกียวข้อง มีส่วนร่วมในการ
กําหนดเป้าหมายด้วย ซึงในทางจิตวิทยา ถือเป็นการให้เกียรติ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

                                                        
 51 Davis, Gary A. and  Margaret  A Thomas.  Effective Schools and Effective 

Teachers. (Boston : Allyn and Bacon, 1989), 82-83. 
52 Phillip Hallinger and Joseph Murphy,”Assessing the Instructional Management 

Behavior of Principals,” The Elementary School  Journal 86 ,2 (November 1985): 221-224 
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ข้อโต้แย้งของทีมงาน  ถือเป็นการบริหารแบบเปิดกว้าง (Open Management) เพราะการรับฟัง
ความเห็นจะชว่ยลดข้อขดัแย้งในเบืองต้น สิงทีสําคญั ก็คือ ทําให้ทีมงานรู้สึกได้ถึงการมีส่วนร่วมตงัแต่
เริมต้นซึงนําไปสู่การทําให้เป้าหมายบรรลผุล53 ส่วนสมชยั ตงัพร้อมพันธ์ กล่าวว่าเป้าหมาย (GOAL) 

คือ สิงทีเราต้องการไปให้ถึง มาจากความหวัง ความใฝ่ฝัน ทีผู้ อํานวยการสถานศึกษาสร้างขึน  
โดยจะต้องอยู่ในกรอบและสามารถทําให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วย กระบวนการจดัการ54หรือ หมายถึง
การกําหนดสิงทีต้องการในอนาคต  ซึงสถานศึกษาจะต้องพยายามทําให้เกิดขึน  หรือหมายถึง 
การกําหนดภารกิจในรูปของผลลพัธ์ทีต้องการ สามารถวัดได้และมีระยะเวลาทีแน่นอน การกําหนด
เป้าหมายจะต้องสมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์และภารกิจหลกัของสถานศกึษา 

 สรุป การกําหนดเป้าหมายของสถานศกึษา  หมายถึง การกําหนดสิงทีต้องการในอนาคต ต้อง
สามารถวดัได้และมีระยะเวลาทีแน่นอนการกําหนดเป้าหมายจะสมัพนัธ์กับวตัถุประสงค์และภารกิจ
หลักของสถานศึกษา มีความชัดเจน และต้องมีลักษณะทีง่ายต่อครูในการนําไปปฏิบัติการจัด 
การเรียนการสอน 

2.การสือสารเป้าหมายของสถานศกึษา (communicating school goals) การติดตอ่สือสาร
เป็นกระบวนการทีจําเป็นและสําคญั  ในการช่วยให้บุคคลประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีตงัไว้  
เพราะการสือสารเป็นการถ่ายทอดความคิดอารมณ์และทักษะ ให้ผู้ ฟังเข้าใจ อย่างทีผู้พูดต้องการ 
ให้เข้าใจ การติดตอ่สือสารจะมีประสิทธิภาพ ก็ตอ่เมือผู้ รับข่าวสาร ได้รับข่าวสารและเข้าใจเหมือนกนั
กับทีผู้ส่งข่าวสารตงัใจจะส่งข่าวนนั   ในเรืองของการติดต่อสือสาร ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้
ความหมายของการติดตอ่สือสาร ไว้ดงันี ท่านแรกวีเวอร์ (Weaver) ให้ความหมาย การติดตอ่สือสาร
ว่าหมายถึง วิธีการทังหมดของบุคคลคนหนึง ทีมีอิทธิพลต่อจิตใจของอีกบุคคลหนึงตงัแต่การพูด  
จน ถึงการเขียน55 สําหรับทีบาร์นาร์ด (Barnard)ให้ความหมายของระบบการติดต่อสือสารว่า คือ 
ศนูย์กลางของการติดต่อสือสาร (Communication Centers)เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูข่าวสารจากที

                                                        
53พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ,การกาํหนดเป้าหมายขององค์กร, เข้าถึงเมือ 12 ตลุาคม 2555,  

เข้าถึงได้จาก http://phongzahrun.wordpress.com/2011/12/13 
54สมชยั ตงัพร้อมพนัธ์ ,บทความท ี16 การสร้างเป้าหมาย (goal setting), เข้าถึงเมือ 22 

ตลุาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.business.ksbrhospital.com  
55Weaver, Warren,The Mathematic of Communication In Communication and 

Culture.P 2. Alfred G. Smith, ed. (NewYork : Holt Rinchart and Winston, 1966), 2. 
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ต่าง ๆ แล้วผ่านข้อมูลข่าวสารเหล่านนัไปยังผู้ ทีเกียวข้อง56ในส่วนของฮอยและมิสเกล (Hoy and  

Miskel) ได้ให้ความหมายของการติดต่อสือสารว่า หมายถึง การแลกเปลียนข่าวสารความคิดหรือ
ทศันคติเพือให้เกิดความเข้าใจกนัระหว่างผู้ส่งและผู้ รับข่าวสาร57โดยทีเรย์ (Ray) ให้ความหมายของ
การติดต่อสือสารว่าเป็นการติดต่อสือสารในกลุ่มคนทีมีความรู้พิเศษและมีศพัท์เฉพาะต้องอาศยัการ
พดู การฟัง  การอ่านและการเขียน58และมหาวิทยาลยัรามคําแหง ได้ให้ความหมายของ กระบวนการ
ติดตอ่สือสารว่า หมายถึง การแลกเปลียนความคิดหรือข่าวสารข้อมูล เพือทีจะก่อให้เกิดความเข้าใจ
และเชือใจระหวา่งกนั หรือเพือให้มีมนษุยสมัพนัธ์ทีดี 59 

สรุป การสือสารเป้าหมายของสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการของการติดต่อส่งข่าวสาร 
จากบุคคลหนึงไปยงัอีกบุคคลหนึง เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกันหรือเพือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร
ระหวา่งผู้ อํานวยการกบัผู้ อํานวยการ ผู้ปฏิบตักิบัผู้ปฏิบตั ิหรือเป็นการให้ข้อมลูย้อนกลบัจากผู้ ปฏิบตัิสู่
ผู้ อํานวยการ ซึงก่อให้เกิดความเข้าใจทีตรงกันทําให้การดําเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทางเดียวกนั 

3.การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน(supervising and evaluation instruction)  
การบริหารและการจดัการในเรืองใด ๆ จะเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสงูสดุ จําเป็นต้องมีการ
ดแูลตรวจสอบ แนะนํา ช่วยเหลือโดยยึดเกณฑ์มาตรฐานเป็นหลกั การนิเทศและประเมินผลด้านการ
สอน มีจุดหมายเพือพฒันาครูให้มีความรู้ มีความเชือมนั เพือเป็นการช่วยเหลือครูให้รู้จักเลือกและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ทีจะนําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน ให้บรรลผุลตามจดุหมาย
ของหลกัสตูร  โดยทวัไปคนมกัจะคดิวา่การนิเทศการศกึษา เป็นงานของศกึษานิเทศก์ แตใ่นทางปฏิบตัิ 
การนิเทศเป็นหน้าทีของผู้ อํานวยการทีจะต้องทําการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  ทังนีเพราะ

                                                        
56Chester I Barnard, The Function of the Executive (Cambridge: Harvard University 

Press, 1966), 124. 
57Hoy W. K. andMiskel, C.G. Educational Administration: Theory- Research-  

Practice,2nd ed(New York: Random House, 1982),97. 
58Ray, B.S, Introduction to Professional Communication (New Jersey: Englewood, 

Cliffs,: Prentice Hall, 1989), 223. 
59มหาวิทยาลยัรามคําแหง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครังที 3  

(กรุงเทพ: สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2542),113. 
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ผู้ อํานวยการเป็นผู้ ทีทราบดีว่า สถานศึกษาทีตนเองเป็นผู้ อํานวยการนนัมีปัญหาและความต้องการ
อย่างไร ควรจะดําเนินการช่วยเหลือในลักษณะใด  อีกทังยังเป็นผู้ ทีมีความใกล้ชิดกับครู ดังนัน
ผู้ อํานวยการสถานศึกษา นอกจากจะต้องมีความรู้ด้านการบริหารสถานศึกษาแล้ว ยงัต้องมีความรู้
เรืองการนิเทศด้วย ในฐานะผู้ นําทางวิชาการ ซึงโลเวลล์และไวลล์ (Lovell and Wiles) ได้กล่าวถึง
บทบาทของผู้ อํานวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้ นิเทศไว้ ดังนี 1) บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์   

2) บทบาทในฐานะผู้ นํา  3) บทบาทในด้านการจดัและการดําเนินงานในหน่วยงาน 4) บทบาทในการ
คัดเลือกและใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์   5) บทบาทในการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับครู   
6) บทบาทในการพฒันาบคุลากร60สําหรับกลิคแมน ( Glickman) ให้ความเห็นเกียวกบัการนิเทศว่า
เป็นหน้าทีทีเกียวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน  การจัดสือการสอน การจัดสิงอํานวย 
ความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครู รวมทังการประเมินผลการเรียนการสอน 61ซึงนอกจาก
ความหมายในด้านการนิเทศแล้ว การประเมินผลด้านการสอนก็มีส่วนเกียวข้องด้วย  เพราะจะทําให้
ทราบว่า แผนปฏิบัติการต่าง  ๆ ทีกําหนดไว้บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด    มีปัญหาหรือไม ่
มีปัญหาอะไร   เนืองจากการประเมินผลจะทําเพือปรับปรุงและส่งเสริมให้การจดัการเรียนการสอน 
ดีขึน ซึงกรมวิชาการ ได้กล่าวถึงกิจกรรมการประเมินผลว่า 1) เป็นกิจกรรมทีตรวจสอบเพือดูว่า 
การปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนหรือไม่  2) เป็นกิจกรรมทีปฏิบตัิตอ่เนืองในระหว่างดําเนินงานหรือไม ่ 
3) เป็นกิจกรรมทีเน้นการเก็บข้อมูลระหว่างการดําเนินงานว่าเป็นอย่างไร  แตกต่างจากทีกําหนดไว้
หรือไม ่มีปัญหาอยา่งไร62นอกจากนีโลเวลล์และไวลล์ (Lovell and Wiles) ยงักล่าวถึง การประเมินผล
ว่าผู้ประเมินควรประเมินการตามลกัษณะดงัต่อไปนี 1)  ประเมินผลตามกระบวนการในการทํางาน   
2) เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  3) ประเมินตามจุดประสงค์ 4) ช่วยให้
ผู้ปฏิบตังิานประเมินผลการทํางานของกลุม่ได้  5) ชว่ยสนบัสนนุ ให้กําลงัใจแก่ผู้ปฏิบตัิในการปรับปรุง

                                                        
 60John T. Lovell and Kimball Wiles, Supervision for Better School, 5th ed.  
(New Jersey : Prentice-Hall, 1983), 24 – 26. 

61G.D. Glickman, Devenlopmental Supervision : Alternative Practive Practice  

for Helping Teachers Improve Instruction( Washington D.C : Association for Supervision and 

Curriculum Development , 1981), 6 . 
62กรมวิชาการ,สาระสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2543), 56. 
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กระบวนการทํางานของกลุม่ให้ดีขนึ  6)  ช่วยสนบัสนนุให้กําลงัใจแก่ผู้ปฏิบตัิในการนําผลการประเมิน
ทีได้มาปรับปรุงการทํางานของตน  7) สง่เสริมการประเมินตนเอง  8) ประเมินผลความสามารถของคน
ในกลุ่ม เพือปรับปรุงวิธีการทํางานให้ดีขึน63นอกจากความหมายของการประเมินผลแล้ว ยังมีผู้ ให้
ความหมายเกียวกับการนิเทศการศึกษา ไว้หลายท่านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาวิดาธาราศรีสุทธิได้ให้
ความหมายของการนิเทศการศกึษาวา่คือกิจกรรมหรือความพยายามตา่งๆของบคุลากรทางการศกึษา
ทีจะพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ ร่วมวิชาชีพให้ปฏิบตัิภารกิจทางด้านการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ64ซึงในส่วนของปรียาพร  วงศอนุตรโรจน์   กล่าวว่าการนิเทศการศึกษา  หมายถึง
กระบวนการบริหารการศึกษา เพือชีแนะให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครู  บุคลากรทีเกียวข้อง 
กับการจัดการศึกษา ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของครู65 การประเมินผลทีดี ควรตงัอยู่บน
พืนฐานของความเป็นจริง ตรงกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา ต้องมีการประเมินหลาย ๆ ครัง โดยใช้
เครืองมือและวิธีการทีเหมาะสม ทีสําคญัจะต้องสามารถสือความหมายผลการประเมินได้อย่างชดัเจน
เข้าใจง่าย  ซงึการนิเทศและการประเมินผลด้านการจดัการเรียนการสอนนนั ผู้ อํานวยการสถานศกึษา
จะต้องทํางานร่วมกบัครู 

สรุป การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน  หมายถึง กระบวนการชีแนะเพือให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนํา ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมของครู เพือทีจะปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
เป็นความร่วมมือ  ร่วมใจและประสานงานระหว่างครู  ผู้ อํานวยการสถานศึกษาและผู้ นิ เทศ 
ในการพฒันาปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอนปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
เพือให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสตูร 

4.การประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร(coordinating curriculum) พระราชบญัญัติการศกึษา
แห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบบัที 2) พทุธศกัราช 2545  มาตรา 27 วรรค 2  

กําหนดให้สถานศกึษา มีหน้าทีในการจดัทําสาระของหลกัสตูรในส่วนทีเกียวกบัสภาพปัญหาในชมุชน

                                                        
 63John T. Lovell and Kimball Wiles, Supervision for Better School, 5th ed. 

(New Jersey : Prentice-Hall, 1983), 25 – 27. 
64ภาวิดา    ธาราศรีสทุธิ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขันพืนฐาน (กรุงเทพฯ: 

สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2550), 174. 
65ปรียาพร      วงศอนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ(กรุงเทพฯ : ศนูย์สือเสริมกรุงเทพ ฯ, 

2553), 3-4. 
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และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิน มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ โดยจัดให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากชีวิตจริง 
ของตนเอง เป็นการเรียนรู้ทีเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ทําให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเอง เป็นสมาชิก 
ทีดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ66ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนดี องค์ประกอบทีสําคญัอย่างหนึงก็คือ หลกัสตูร ซึงใน
ด้านความหมายของหลกัสตูรนนั ได้มีนกัวิชาการหลายท่าน ให้ความหมายไว้หลายประการ  ไม่ว่าจะ
เป็นบรรพต  สวุรรณประเสริฐ  ทีให้ความหมายของหลกัสตูรไว้  4 ลกัษณะ คือ 1) หลกัสตูร หมายถึง
รายวิชาหรือเนือหาทีใช้สอน ซึงจะเน้นทีการกําหนดเค้าโครงหรือหัวข้อและรายละเอียดของเนือหา 
ทีจะสอนเพือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  2) หลกัสตูร หมายถึง มวลประสบการณ์ทีสถานศกึษาจดัให้แก่
ผู้ เรียน 3) หลกัสตูร หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน 4) หลกัสตูร หมายถึง สิงทีสงัคมคาดหมาย
หรือมุง่หวงัทีจะให้ผู้ เรียนได้รับ67ทางด้านกู้ด (Good)ให้ความหมาย ของหลกัสตูร วา่  หมายถึง  เนือหา
วิชาการต่าง ๆ ทีรวมทุกวิชาเข้าด้วยกัน  เพือให้ผู้ เรียนได้เรียน ภายใต้การแนะนําของสถานศึกษา68

สําหรับแฮลส์ (Hass)  กล่าวว่า หลักสูตร  คือ  ประสบการณ์ทังมวล  ทีผู้ เ รียนแต่ละคนได้รับ 
จากการศกึษา  เพือบรรลเุป้าประสงค์อย่างกว้าง ๆ69ในส่วนของกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ ได้
ให้ความหมายของหลกัสูตรว่า หลกัสูตรการศึกษาระดบัตา่ง ๆ ต้องมีลกัษณะ หลากหลายมุ่งพฒันา
คณุภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมกับวัย และศกัยภาพ สาระของหลักสูตร ทงัทีเป็นวิชาการและ
วิชาชีพ ต้องส่งเสริมให้ครูสามารถวิจยั เพือพัฒนาการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับผู้ เรียนได้70เช่นเดียวกับ 
ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ ได้กล่าวว่า หลักสูตรเป็นเครืองมือสําคญัทีสุดในการพัฒนาประเทศ เพราะ 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ เพือแก้ปัญหาและพฒันาคน ชุมชน สงัคม เป็นการถ่ายทอดความรู้เรืองราว

                                                        
66กระทรวงศกึษาธิการ, พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไข 

เพมิเตมิ (ฉบับที 2 )พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2545), 13. 
67บรรพต    สวุรรณประเสริฐ, การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ ,  

พิมพ์ครังที 2(เชียงใหม ่: แสงศลิป์, 2544), 14 – 15. 
68Good V.Carter, Dictionary of education(New York : McGraw-Hill Book ,1973), 5. 
69Clem C. Hass, Curriculum Planning : A New Approach (Borton : Allyn& 

Bacon, 1977), 5. 
70กรมวิชาการกระทรวงศกึษาธิการ, แนวทางการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา 

(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2545), 2-3. 
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ต่าง ๆ ครูจึงเป็นบุคคลสําคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์71 ทางด้านสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช  กล่าวว่า ในการจัดทําหลักสูตร ผู้ จัดทําหลักสูตร ต้องคํานึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร ได้แก่จุดมุ่งหมาย เนือหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล  โดยจดัทําให้องค์ประกอบเหล่านนัมีความสอดคล้องสมดลุได้สดัส่วนกนั  แต่ทงันีจะต้อง
คํานึงถึงสภาพสังคม ปรัชญาการศึกษาของชาติในปัจจุบนั เพราะเมือระยะเวลาผ่านไปสภาพของ
สังคมย่อมเปลียนไป หลักสูตรจึงจําเป็นจะต้องเปลียนแปลง  ให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลง
เหล่านนั72 ในขณะทีปรียาพร   วงศ์อนตุรโรจน์   ได้กล่าวถึงความสําคญัของหลกัสตูรและการสอนว่า
หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจของการจัดการเรียนการสอน  ในการนําไปสู่เป้าหมายของการศึกษา 
ความเข้าใจในเรืองของหลกัสตูรและการเรียนการสอน ช่วยให้ครูมีทิศทางและสิงทีกําหนดในการสอน
ทําให้การศึกษาดําเนินไปด้วยดี ทงัตวัผู้ เรียนและครู73เมือสถานศึกษาได้จดัทําหลกัสูตรสถานศึกษา
แล้วขนัตอนตอ่ไป คือ การตรวจสอบเพือประเมินวา่หลกัสตูรสถานศกึษาทีได้จดัทํานนั มีความสมบรูณ์
มากน้อยเพียงใด สามารถนําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้หรือไม่ และการนําหลกัสตูรไปใช้นนั
ผู้ อํานวยการสถานศกึษา ซึงมีบทบาทสําคญัในการบริหารหลกัสูตร จําเป็นทีจะต้องศกึษาโครงสร้าง
ของหลักสูตรอย่างละเอียด รอบคอบ เพือสามารถให้คําแนะนําหรือเป็นทีปรึกษาแก่ครูในเรืองของ
หลกัสตูรได้ นอกจากนีผู้ อํานวยการ จะต้องจดัให้มีการประสานงานและกํากบัดแูลให้ครู จดัการเรียน
การสอนและประเมินผลได้ตรงตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร   

สรุป การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร หมายถึง การประสานงานของผู้ อํานวยการ
สถานศึกษากับครูในการนําหลักสูตรไปใช้ให้เกิดผล ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยที
ผู้ อํานวยการจะต้องทําหน้าทีสร้างความเข้าใจกับครูในการนําหลักสูตรไปใช้  ด้วยการประชุมชีแจง  
ให้ครูร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร  หาความสัมพันธ์ของเนือหาทีสอน จุดมุ่งหมายและเนือหาสาระ 

                                                        
71ภาวิดา    ธาราศรีสทุธิ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขันพืนฐาน(กรุงเทพฯ:

สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2550), 20. 
72สาขาวิชาศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา

วิทยาการการสอน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2551), 235. 
73ปรียาพร    วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศนูย์สือเสริมกรุงเทพฯ, 

2553), 23. 
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ร่วมกันจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ และจดักระบวนการเรียนรู้ทีหลากหลาย และร่วมกันประเมินผล
การใช้หลกัสตูร  

5.การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (monitoring student progress) การตรวจสอบ
ตดิตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน จะทําให้ครูทราบข้อมลู ทราบความต้องการของผู้ เรียน และสามารถ
พฒันาผู้ เรียนได้ตรงตามศกัยภาพ และการทีครูจะทราบความก้าวหน้าของผู้ เรียน ได้นนั เดวิสและ
โทมัส (Davis and Thomas) กล่าวว่า ครูสามารถทราบความก้าวหน้าของผู้ เรียนได้จากการจัด
กระบวนการเรียนการสอน ดงันี 1)ให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมาย 2) กํากบัดแูล  

การเรียนของผู้ เรียน  3) การสํารวจผู้ เรียนทีเรียนอ่อน ทงัรายบคุคลและเป็นกลุ่ม โดยดจูากข้อมลูและ
คะแนน รวมทงัระดบัผลการเรียน 4) ให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนของ
ผู้ เ รียน74 นอกจากครูจะตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เ รียนได้แล้ว ผู้ อํานวยการสถานศึกษา   
ยังสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เ รียนได้ด้วย โดยดูผลคะแนนจากแบบทดสอบหรือ 
จากรายงานของครูผู้ ปฏิบัติหน้าทีสอน ซึงการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เ รียน ช่วยทําให้
ผู้ อํานวยการ ทราบข้อมลูตา่ง ๆ  และนําข้อมลูเหล่านนัไปใช้ในการพฒันาหรือช่วยเหลือผู้ เรียนได้ตรง
กบัปัญหาหรือตรงกบัความต้องการ  นอกจากนี ยงัสามารถนําข้อมลูของผู้ เรียนทีได้จาการตรวจสอบ
ความก้าวหน้า นําไปพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนในเรืองผลสมัฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียนแต่ละคน 
สง่ผลให้ผู้ อํานวยการสามารถบริหารการจดัการเรียนการสอนได้ดียิงขนึ 

สรุป  การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เ รียน  หมายถึง  การประสานงานการดูแล
ความก้าวหน้าของผู้ เรียน นําผลจากการประเมินความก้าวหน้าและข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ เรียน ไปใช้  
ในการพฒันาหรือช่วยเหลือผู้ เรียน ได้ตรงกับปัญหาหรือตรงกับความต้องการ และพฒันาศกัยภาพ
ของผู้ เรียน  นําไปสู่ผลสมัฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียนแตล่ะคน ส่งผลให้ผู้ อํานวยการ สามารถบริหาร
การจดัการเรียนการสอนได้ดียิงขนึ 

6.การควบคมุการใช้เวลาในการสอน(protecting instructional time) มีนกัวิชาการหลายท่าน
ได้ให้ข้อเสนอแนะเกียวกับการควบคุม  ว่ามีความหมายว่าอย่างไรเริมจาก แกรแฮม(Graham)  
ได้ให้ความหมายของการควบคมุการปฏิบตัิงาน ว่าหมายถึง การทีองค์กรมีระบบการบริหารจดัการ
ข้อมูล รวมทังงบประมาณเงินทุน ระบบบัญชีการรายงานและสถิติข้อมูลการประเมินผลงาน  

                                                        
74Gray A. Davis and Margaret A. Thomas, Effective School and Effective Teacher 

(Boston : Allyn and Bacon, 1989), 74. 
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เป็นเครืองมือทีช่วยในการบริหารจดัการ การตดัสินใจและการวดัประเมินความก้าวหน้า75 ในส่วนของ
เมสคอนและเคดรีู (Mescon and Khedouri) ให้ความหมายของการควบคมุ ว่าหมายถึง กระบวนการ
ทีทําให้แน่ใจได้ว่าองค์การบรรลุถึงวตัถุประสงค์หรือ หมายถึง  วิธีการและกลไกทีใช้ เพือให้เกิดความ
มนัใจว่าพฤติกรรมและผลการปฏิบตัิงานดําเนินตามแผนวตัถุประสงค์ และมาตรฐานขององค์การ76

สําหรับเดสเลอร์ (Dessler ทีให้ความหมายเกียวกับการควบคุมว่า เป็นการกระทําเพือให้มันใจว่า
แผนงานทีวางไว้มีการดําเนินการอย่างถูกต้อง ใช้ได้ผลทางการปฏิบตัิและสามารถปรับปรุงทบทวน 
เพือให้ได้ผลลัพธ์ทีต้องการ77  ทางด้านสุรัสวดี ราชกุลชัย ให้ความหมายการควบคุม ว่าหมายถึง 
วิธีการหรือกระบวนการตรวจตรา  เพือตรวจตราแผนงานและกิจกรรมทีได้กําหนดไว้  ว่ามีการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  หรือเป็นไปตามมาตรฐานทีระบุไว้หรือไม่ และหากมีการ
คลาดเคลือน ผู้บริหารสามารถดําเนินการปรับเปลียนแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทนัเวลา78 ส่วนเรืองของ
เวลาทีใช้ในการสอนของครู นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียน   
ดงันนั ผู้ อํานวยการสถานศกึษาจะต้องหาทางควบคมุโดยผลกัดนัให้เป็นนโยบายของสถานศกึษา ทํา
ให้สามารถลดการจดักิจกรรมทีไม่เกียวข้องกับการจดัการเรียนการสอนไม่ให้เกิดขึน หรือให้เกิดขึน 
น้อยทีสดุ  ซึงจะมีผลทําให้สถานศกึษาสามารถเพิมเวลาในการเรียนของผู้ เรียนได้มากขนึ ซึงจะส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียนให้สูงขึนด้วย  เมือเป็นเช่นนี การควบคมุเวลาทีใช้ในการสอน
ไม่ให้สูญเสียไปโดยไม่จําเป็น  ถือเป็นปัจจัยสําคัญทีจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนา
ศกัยภาพของตนเองได้ดียิงขนึและได้อยา่งตอ่เนือง 

                                                        
75Graham  Allison, Public and Private Management:Are They Funfamental Alike in 

All Unimportant RespectsinFederickS.Lane,ed Current Issues in Public Adminstration(New 

York:St.Martin’sPress,1982),267-280. 
76Mescon, M. A., &Khedouri, F. Management, individual and organizational  

effectiveness,2nd ed.( New York: Harper & Row,1985), 376. 
77Dessler, G. Management,Principles and Practices for tomorrow’s leaders(New  

Jersey : Pearson  Education,2004), 366. 
78สุรัสวดี ราชกุลชัย ,การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร  (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2547),253. 
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สรุป การควบคุมการใช้เวลาในการสอน  หมายถึง  การดําเนินการของผู้ อํานวยการ 
ในการตรวจสอบการดําเนินงานว่า บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือไม่ หากการปฏิบตัิงาน 
ไม่ตรงตามวตัถุประสงค์ของสถานศึกษา ต้องหาทางแก้ไข เพือให้การปฏิบตัิงานบรรลุวตัถุประสงค์
ทีตงัไว้ โดยเฉพาะเวลาทีใช้ในการสอน ผู้ อํานวยการสถานศกึษาจะต้องควบคมุเวลา ไม่ให้สญูเสียไป
โดยไมจํ่าเป็น และนําไปกําหนดเป็นนโยบายของสถานศกึษา 

7.การดแูลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน(maintaining high visibility) เป็นองค์ประกอบหนึงทีจะทํา
ให้ผู้ อํานวยการ สามารถดําเนินการในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอน  
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  เพราะเมือครูซึงเป็นผู้ปฏิบตัิได้รับการเอาใจใส่ อย่างดีแล้ว จะทําให้ครู ส่งตอ่
ไปสูผู่้ เรียนด้วยเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นเรืองการเอาใจใส่ในการจดัเรียนการสอน  การดแูลเอาใจใส่ผู้ เรียน  
ซึงการดูแลเอาใจใส่ผู้ เรียน จะต้องเกิดจากการทีผู้ อํานวยการจะต้องจัดเวลาให้ครูและผู้ เรียนได้มี
โอกาสพูดคยุปรึกษาหารือกัน ในช่วงทีไม่ใช่เวลาการพบกลุ่ม เยียมชมการเรียนการสอนของครู เพือ 
ให้คําแนะนําแก่ครู ในการแก้ไขพัฒนา การเรียนของผู้ เรียน จัดให้มีการสอนเสริมหรือจัดกิจกรรม 
ในลกัษณะตา่ง ๆ ทีเป็นการสนบัสนนุความสามารถของผู้ เรียน ในการพฒันาความรู้ นอกจากนียงัต้อง
ให้ความสําคญัและมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ทงัในและนอกหลกัสตูร    ดแูลหรือจดัให้มีครูสอนแทน
หรือสอนชดเชยเมือครูไม่สามารถเข้าสอนได้ เพราะสิงเหล่านีจะเป็นประโยชน์ตอ่ความเจริญก้าวหน้า
ของสถานศกึษา ผู้ อํานวยการสถานศกึษา จะต้องสร้างความสมัพนัธ์ทีดีระหว่างครู และผู้ เรียน เพือให้
เกิดเจตคตทีิดี และพฤติกรรมทีพึงประสงค์ เพราะการสร้างปฏิสมัพนัธ์ทีดี จะทําให้ผู้ อํานวยการ ได้รับ
ข้อมูลต่าง ๆ ในด้านความต้องการของครูและผู้ เรียน อีกทงัผู้ อํานวยการยงัสามารถสือสารเป้าหมาย
ระดบัตา่ง ๆ ของสถานศกึษาให้กบัครูและผู้ เรียนทกุคนได้ทราบอีกด้วย 

สรุป การดแูลเอาใจใสค่รูและผู้ เรียน หมายถึง การสร้างความสมัพนัธ์ทีดีระหว่างผู้ อํานวยการ 
ครู และผู้ เรียนเพือให้เกิดเจตคติทีดี และพฤติกรรมทีพึงประสงค์ เพราะการมีปฏิสมัพนัธ์ทีดีจะทําให้
ผู้ อํานวยการ ได้รับข้อมลู ในด้านความต้องการของผู้ เรียนและครู ทําให้สามารถสือสารเป้าหมายระดบั
ตา่ง ๆ ของสถานศกึษาให้กบัผู้ เรียนและครูทกุคนได้ทราบและนําไปปฏิบตัไิด้ตามเป้าหมายทีวางไว้ 

8.การจดัให้มีสิงจงูใจให้กบัครู(providing incentives for teachers) แรงจงูใจ เป็นสิงสําคญั
ตอ่การปฏิบตังิาน  เนืองจากแรงจงูใจจะนําไปสูค่วามตงัใจ ความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน เพือให้
งานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้  แรงจูงใจมีความหมายหลากหลาย ดังทีได้ มี
นักวิชาการหลายท่าน  ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ  ดังนี  ท่านแรกเชมมาฮอร์นและคณะ
(Schermerhorn and others) กล่าวถึงแรงจงูใจในการทํางาน (motivation to work) ว่าเป็นพลงั  (forces) 
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ภายในตวัคน ซึงจะนําไปสู่การคงอยู่ของความพยายาม ทีจะทํางานให้ได้ตามเป้าหมาย79 ทางด้านบีช
(Beach) ให้ความหมายของแรงจงูใจ ว่าหมายถึง การทีคนเต็มใจใช้พลงั เพือให้ประสบความสําเร็จ 
ในเป้าหมาย(goal) หรือรางวลั(reward) แรงจงูใจนบัว่าเป็นสิงจําเป็นสําหรับการทํางาน เพราะช่วยให้
คนมีกําลงัใจทีจะไปให้ถึงซงึจดุประสงค์ ในการทีจะขอรับรางวลัทีมีการตกลงกนัไว้80ในส่วนของชรูเด็น
และเชอร์แมน(Chruden and Sherman) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง ความพยายาม 
ทีจะเข้าถึงสิงทีชกันําให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์81สําหรับบาร์นาร์ด (Barnard) พูดถึงแรงจูงใจว่า 
เป็นสิงทีสถานศึกษา หรือผู้ อํานวยการใช้เป็นเครืองมือในการกระตุ้น ให้บุคลากรเกิดความพอใจ 
ในการปฏิบตัิงาน82 โดยที ลธูานส์ (Luthans) ได้กล่าวว่า กระบวนการเบืองต้นของการเกิดแรงจงูใจ 
เกิดตามความต้องการ ทําให้เกิดแรงขบัหรือแรงจงูใจ เพือนําไปสูเ่ป้าหมาย83นอกจากนียงัมีมิทเชลและ
ลาร์สนั (Mitchell and Larson) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง ระดบัความต้องการและ
ความพยายาม ทีจะกระทําภารกิจนนัๆของแตล่ะคน84และเดฟ (Dave) ให้ความหมายแรงจงูใจว่า คือ
แรงกระตุ้นหรือแรงผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมทีต้องการ  และเป็นแรงกระตุ้นทีให้บคุคลรักษาพฤติกรรม 
นนัไว้85การจดัให้มีสิงจงูใจให้กบัครูด้วยการให้รางวลัและการให้การยอมรับการทํางานของครู  นบัเป็น
สว่นสําคญัสว่นหนงึของอํานวยการ ในการทีทําให้โครงสร้างของการทํางานดีขนึ รางวลัทีสามารถสร้าง

                                                        
79John  R. Schermerhorn  and  others,  Managing Organizational – Behavior (New 

York:  John Wiley and Sons, 1959), 45. 
80Dale S. Beach, Personnel : The Management of People at Work (New York: 

Harcourt  Brace & World, 1967), 379. 
81Herbert G. Chruden and Arthur W. Sherman, Personnel Management (Ohio: South 

Western Publishing, 1968), 297. 
82Chester I. Barnard, The Function of The Executive (Massachusetts: Harvard 

University Press, 1972), 142-149. 
83Fred Luthans, Organizational Behavior, 4th ed. (New York: McGraw-Hill Book 

Company, 1985), 183. 
84Terence R. Michell and James R. Larson, People in Organization (Singapore: 

McGraw-Hill, 1987), 154. 
85R. L. Dave, Management (Chicago: The Dryden Press, 1988), 398. 
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แรงจูงใจในการทํางานให้กับครู นอกจากเงินแล้ว ยงัสามารถสร้างแรงจูงใจได้ด้วยคําชมเชย ทงัโดย
สว่นตวั  ชมเชยในทีประชมุ หรือด้วยการมอบเกียรตบิตัรเพือให้สงัคมยอมรับ   

สรุป การจดัให้มีสิงจูงใจให้กับครู หมายถึง การให้การยอมรับการทํางานของครู โดยการให้
รางวลั การยกยอ่งชมเชย  การดแูลด้านสวสัดกิาร การส่งเข้ารับการอบรม หรือจัดให้มีการอบรมเพือ
พัฒนาครู เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับครู  ทําให้ครูเกิดความพึงพอใจ ความยินดีและความสุข
กระตุ้นให้ครู เกิดความพยายามทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที ในการปฏิบตัิงาน ตามหน้าทีทีได้รับ
มอบหมาย 

9.การส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ(promoting professional development) การส่งเสริม
ให้มีการพฒันาวิชาชีพ เป็นองค์ประกอบหนึงทีผู้ อํานวยการ ควรให้โอกาสแก่ครู ในการพฒันาวิชาชีพ
โดยจดัให้มีการอบรม การสง่เข้าร่วมประชมุในงานตา่ง ๆ หรือส่งครูไปศกึษาดงูาน เพือเป็นการพฒันา
บุคลากร ช่วยให้ครูนําความรู้ทีได้รับจากการศึกษาดูงาน  หรือจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน การพฒันาบุคลากร จะทําให้ผู้ ทีได้รับการพฒันา เป็นผู้ ทีมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกบัตําแหนง่ การพฒันาวิชาชีพของครู จะเป็นผลให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพดียิงขนึ ซึง
มีนักวิชาการ ได้กล่าวถึง การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพครู ไว้หลายท่านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น 
โยเดอร์(Yoder) ทีได้เสนอแนวคิดถึงการพฒันาบุคลากรว่า ถ้าบุคลากรได้พฒันาและใช้ทกัษะตา่ง ๆ
ของเขาอย่างสูงสุดและเต็มความสามารถ เขาจะมีโอกาสพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการใช้
ทักษะในการทํางานทีสูงขึน และมีความรับผิดชอบมากขึน 86ทางด้านจูเซียส (Jucius) ได้ให้
ความหมายการพัฒนาบุคลากรว่า หมายถึง กระบวนการทีจะช่วยเพิมความถนัด(aptitude)ทักษะ
(Skill) และความสามารถ (Ability) ของบคุคลในหน่วยงานให้มีความสามารถในการปฏิบตัิงานได้ดี
ยิงขนึ ด้วยการสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน87 

สรุป การส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ หมายถึง การจดักิจกรรมเพือส่งเสริมและให้โอกาส  
แก่ครูในการพฒันาวิชาชีพ ช่วยทําให้ขวญัและกําลงัใจของบุคลากรในสถานศึกษาดีขึน โดยจดัให้มี
การฝึกอบรมหรือการพฒันาบุคลากร ในรูปแบบต่างๆ เพือปรับปรุงการปฏิบตัิงานของบคุคล ทีดํารง

                                                        
86Dale Yoder, Personnel Principles and Policies(New Jersey : Prentice – Hall,  

1963), 344. 
87Michael J. Jucius, Personnel  Management,6th ed.(Homewood : Richard D Irwin, 

1971),  243. 
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ตําแหนง่ในปัจจบุนั ให้มีประสิทธิภาพยิงขนึ เป็นการเพิมความรู้ความสามารถและทกัษะในการทํางาน
สง่เสริมให้เกิดความมนัคงแก่สถานศกึษา  

10. การพฒันาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ(developing and enforcing academic 

standards) มาตรฐานทางวิชาการทีสูงและชดัเจน เป็นสิงจําเป็นในการปรับปรุงการจัดการเรียน 
การสอนตามพระราชบญัญตัสิภาครูและบคุลากรทางการศกึษา  พ.ศ. 2546  มาตรา  49  ทีได้กําหนด
มาตรฐานวิชาชีพของครู ว่าจะต้องประกอบไปด้วยมาตรฐาน 3 ด้านดงันี  1) มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 2)มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 3)มาตรฐานการปฏิบตัิตน(จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ)88ซึงกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวไว้ ในคู่มือการบริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ทีเป็นนิติ
บุคคล ถึงแนวทางการปฏิบัติเกียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  สามารถทําได้ ดังนี    
1. ส่งเสริมให้ครูจดัทําแผนการจดัการเรียนการสอน ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้  2. ส่งเสริมให้ครู
จดักระบวนการการจดัการเรียนการสอน โดยจดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ 
และความถนัดของผู้ เ รียน  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การประยุกต์ใช้ความ รู้  การเ รียน รู้ 
จากประสบการณ์จริงและการนําไปปฏิบตัิจริง การส่งเสริมการอ่าน ปลกูฝังคณุธรรม ค่านิยมทีดีและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยการจัดบรรยากาศสิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอือต่อการจัด
กระบวนการเรียนการสอน นําภูมิปัญญาท้องถินหรือเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน 
การสอนตามความเหมาะสม  3.จดัให้มีสารสนเทศการจดัการเรียนการสอนสําหรับครู โดยเน้นการ 
นิเทศเพือพฒันาการจดัการเรียนการสอน 4.ส่งเสริมเพือพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้กบัครูตามความ
เหมาะสม89 

สรุป การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ หมายถึง  การกําหนดมาตรฐาน 
ทางวิชาการ แนวทางการปฏิบัติเกียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จูงใจให้ครู ปรับปรุง 
การจดัการเรียนการสอน เพือพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียน โดยเน้นการนิเทศ 

11.การจดัให้มีสิงสง่เสริมสภาพการเรียนรู้(providing incentives for learning) สามารถทําได้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ตามทีฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี กล่าวว่าการจัดให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 

                                                        
88จรวยพร ธรณินทร์, พระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  

เข้าถึงเมือ 17 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก   http://www.moe.go.th. 
89กระทรวงศกึษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขันพืนฐานทีเป็นนิตบุิคคล 

(กรุงเทพฯ:องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2546 ), 37. 
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สามารถทําได้ ดงันี ส่งเสริมบรรยากาศด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน ด้วยการให้รางวัลและการให้การ
ยอมรับผู้ เรียน ทีมีผลสมัฤทธิสงู หรือเมือผู้ เรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขนึอยา่งสมําเสมอ โดยที
ผู้ อํานวยการ จะต้องเป็นผู้ ให้โอกาสแก่ผู้ เรียนในการทีจะมอบรางวัล เพือทีผู้ เรียนได้เป็นทียอมรับ90

สถานศึกษาทีมีประสิทธิภาพ จะต้องมีระบบการให้แรงเสริมทีเป็นรางวัลอย่างเด่นชัดแก่ผู้ เรียน 
ทีประสบความสําเร็จ  เป็นคนมีคณุธรรม จริยธรรม  และนําชือเสียงมาสู่สถานศกึษา เพราะการให้แรง
เสริมทีเป็นรางวลัดงักล่าว จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ เรียนพยายาม  และดํารงไว้ซึงความสําเร็จตลอดไป 
การทีผู้ อํานวยการจะบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาให้ประสบผลสําเร็จ องค์ประกอบทีสําคญั คือ
ครู ผู้ เรียน บรรยากาศทางวิชาการ รวมทงัการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย เนืองจากองค์ประกอบ
เหล่านีจะเป็นพลังขับเคลือน ให้การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา บรรลุจุดมุ่งหมาย การที
ผู้ อํานวยการสถานศึกษา จดัให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้สําหรับผู้ เรียน ถือว่าเป็นองค์ประกอบ
สําคัญ สําหรับผู้ อํานวยการสถานศึกษา  เพราะเป็นภารกิจทีจะนําไปสู่การจัดการศึกษาภายใน
สถานศกึษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สรุป การจดัให้มีสิงสง่เสริมสภาพการเรียนรู้ หมายถึง การให้แรงเสริม เพือส่งเสริมบรรยากาศ
ด้านการเรียนรู้ แก่ผู้ เรียน ไม่ว่าจะเป็นการให้รางวลั การประกาศเกียรติคณุ การแสดงความภาคภูมิใจ
ในตวัของผู้ เรียน ล้วนเป็นการจดัให้มีสิงส่งเสริมการเรียนรู้ทงัสิน ซึงถือเป็นภารกิจหลกัทีจะนําไปสูก่าร
จดัการศกึษาภายในสถานศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ อํานวยการสถานศกึษาจะต้องเป็นผู้ ทํา
หน้าทีประสานระหว่างครู ผู้ เรียน  รวมทงัการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพือเป็นพลังขับเคลือน 
การจดัให้มีสิงสง่เสริมสภาพการเรียนรู้ ให้บรรลจุดุมุง่หมายทีสถานศกึษาตงัไว้ 

 

การปฏิบัตงิานของครู  
การดําเนินงานของสถานศึกษา ครูนับว่าเป็นสิงสําคญัทีสุดในการดําเนินงานต่าง ๆ เพราะ

การทีจะทําให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จ บรรลุเป้าหมาย ตามทีสถานศึกษากําหนดไว้ ในเรือง
ของประสิทธิผลในการทํางาน นนั  ต้องเกียวข้องกบัผลการปฏิบตัิงานของครู เพราะเมือสถานศกึษา 
มีผลการปฏิบัติงานทีดี ย่อมจะถือได้ว่า สถานศึกษานันมีประสิทธิผลในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็น  
การวางแผน การจดัการเรียนการสอน การแนะแนว และการปฏิบตังิานอืน ๆ ในสถานศกึษา  

                                                        
90Phillip Hallinger and Joseph Murphy ”Assessing the Instructional Management 

Behavior of Principals” The Elementary School  Journal 86 ,2 (November 1985): 221-224. 
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ความหมายของการปฏิบัตงิาน 

 การปฏิบตัิงาน มีนกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการปฏิบตัิงาน ไว้ดงันี เริมจาก
บาร์นาร์ด(Barnard) ได้เสนอแนวคิดการปฏิบตัิงานในองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ  
ด้านการปฏิบตังิานทีก่อให้เกิดความสําเร็จ ตามวตัถปุระสงค์ของสถานศกึษา หรือเรียกว่า ประสิทธิผล 
(effectiveness) กบัด้านการปฏิบตัิงาน ทีถือความพึงพอใจของบคุลากรของสถานศกึษาเป็นสําคญั 
หรือเรียกว่า ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิภาพจะเกิดขนึได้ ก็ต่อเมือ ผู้ปฏิบตัิงานได้ปฏิบตัิงาน
ตามบทบาทของงานและมีความพึงพอใจ91ทางด้านแคทซ์และคาห์น(Katz and Kahn)  เสนอแนวคิด
ว่าการปฏิบตัิงาน คือ ความสมัพนัธ์ของระบบย่อยตา่ง ๆ  5 ระบบย่อยด้วยกนั ดงันี 1) ระบบเกียวกบั
การผลิต  2) ระบบทีทําหน้าทีส่งเสริมและสนบัสนุน  3) ระบบผดงุการทํางาน 4) ระบบการปรับปรุง  
5) ระบบการบริหาร92 ในสว่นของประสาร  มาลากลุ  ณ  อยธุยา ให้ความหมายของการปฏิบตัิงานของ
ครู  ว่าหมายถึง การปฏิบัติการสอนทีได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา  การเตรียมการสอนและ
ประเมินผล การค้นคว้าหาความรู้เพิมเติมเกียวกับเนือหาทีสอน การผลิตสือการสอน  การสร้าง
เครืองมือและปรับปรุงเครืองมือ สําหรับวัดผลและประเมินผล ให้ได้มาตรฐาน  รวมทังการเตรียม
กิจกรรมการสอนเสริม93 สําหรับผอ่งพรรณ   เกิดพิทกัษ์  กล่าวว่าการปฏิบตัิงานของครู ว่าต้องมีหน้าที
ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี 1.หน้าทีทวัไปของครู เช่น การแนะแนว การบนัทึกเวลาเรียนและขาดเรียน การรวม
เวลาเรียน 2.หน้าทีบริหารและธุรการ 3.หน้าทีพิเศษของสถานศึกษา  4.หน้าทีพิเศษภายนอก
สถานศึกษา94 นอกจากนียงัมีในส่วนของสุพิณ  เกชาคปุต์  ทีได้ให้ความหมายของการปฏิบตัิงานว่า 

                                                        
91Chester I. Barnard, The Function of The Executive (Cambridge: Harvard University 

Press, 1966), 4, 82. 
92Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organization 

(New York: John Wiley and Sons, 1966), 19-26. 
93ประสาร  มาลากลุ  ณ  อยธุยา, รายงานการวิจัยค่านิยมและความคาดหวังของ 

เยาวชนไทย (กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545), 294 – 327. 
94ผอ่งพรรณ  เกิดพิทกัษ์, คุณลักษณะทีเกียวข้องกับ EQ รวมบทความทางวิชาการเรือง

อีคิว,(กรุงเทพฯ : เดสท็อป, 2546), 42. 
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คือ การกระทําหรือแสดงพฤติกรรมทีเกียวข้องกบังาน ตามบทบาทหน้าที ทีถกูกําหนดให้ 95 

 สรุป การปฏิบัติงานคือ  การจัดการเรียนการสอนของครูตามทีได้รับมอบหมายจาก
สถานศกึษา ด้วยการเตรียมการสอนและประเมินผล โดยครูจะต้องมีความรู้ในวิชาตา่งๆ ตามหลกัสตูร 
ทีจดัการเรียนการสอน 

 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการปฏิบัตงิาน 

 การปฏิบตังิาน อาจต้องมีปัจจยัหลายอย่าง ทีจะทําให้การปฏิบตัิงาน ประสบผลสําเร็จ ตามที
สถานศึกษาหรือหน่วยงานตงัเป้าหมายเอาไว้  สําหรับในเรืองของการจดัการศึกษา ได้มีนกัวิชาการ
หลายท่านได้ เสนอแนวคิดเกียวกบัปัจจยัทีมีส่วนเกียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน ไว้ดงันี เริมจากสเตียรส์ 

(Steers) กล่าวถึงปัจจยัขององค์การทีส่งผลตอ่ประสิทธิผลขององค์การ มี 4 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะ
ขององค์การ (organizational characteristics) กําหนดไว้ 2 ด้านคือ ด้านโครงสร้างขององค์การ 
(structure) และด้านเทคโนโลยี (technology) 2) ลกัษณะของบคุลากร (employee characteristics) 

ลกัษณะของบคุลากรมีผลโดยตรงตอ่ความสําเร็จขององค์กร หมายความว่า องค์กรจะต้องสรรหาและ
รักษาทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพไว้ นอกจากนียังต้องสามารถกระตุ้นให้บุคลากรของตนสามารถ
ปฏิบตัหิน้าทีได้อยา่งเตม็ที เตม็ความสามารถ ตามบทบาททีได้รับมอบหมาย และตวัแปรทีสําคญัทีสดุ
ทีจะทําให้บคุลากรปฏิบตัิหน้าทีเต็มความสามารถ ก็คือ ความผกูพนัทีบคุลากรมีตอ่องค์กร หมายถึง 
ความผกูพนัและใส่ใจอย่างจริงจงัตอ่เป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์กร เต็มใจทีจะทุ่มเทพลงัใน
การทํางาน เพือให้องค์กรประสบความสําเร็จ ตวัแปรทีสําคญัรองลงมา คือ การปฏิบตัิตามบทบาท
หน้าทีทีได้รับมอบหมาย ซึงความชัดเจนของบทบาทหน้าที เป็นสิงจําเป็นอย่างยิงทีผู้ อํานวยการ 
ต้องคํานึงถึงและพิจารณาอย่างรอบคอบ เพือให้ผู้ปฏิบตัิสามารถเข้าใจและยอมรับบทบาทหน้าที      
ทีได้รับมอบหมาย  และยงัมีปัจจยัทีสําคญัอีกปัจจยัหนึงทีส่งผลตอ่การปฏิบตัิงานของบุคลากร คือ 

ความสามารถเฉพาะตวั ความสนใจของบคุคลและความชดัเจนของบทบาทและการยอมรับบทบาท 
นนัๆ 3)นโยบายการบริหารและการปฏิบตัิงาน (managerial politics and practices) เพือประสิทธิผล

                                                        
95 สพุิณ  เกชาคปุต์, การจัดการปฏิบัตงิาน เข้าถึงเมือ  29  ตลุาคม  2555, เข้าถึงได้จาก 

http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/know/pdf/supin.pdf 
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ขององค์การ นโยบายการบริหารและการปฏิบตัิทีมีประสิทธิภาพ ต้องมีลกัษณะ คือ 1) การกําหนด
เป้าหมาย เพือบอกทิศทางของแผนงานอย่างชดัเจนและเจาะจง 2) การจดัหาและการใช้ทรัพยากร    
3) การตดิตอ่สือสาร ซึงถือว่าเป็นเรืองทีสําคญัมากสําหรับการบริหาร การวางแผน การจดัการ การสงั
การ การประสานงาน การควบคมุ กระบวนการต่าง ๆ ทีกล่าวข้างต้น ล้วนต้องอาศยัการสือสารเป็น
หลักทงัสิน และ 4) ภาวะผู้ นําและการตดัสินใจโดยผู้ อํานวยการ ต้องสามารถดูแล โน้มน้าวให้
ผู้ ใต้บงัคบับญัชามีความรักและพร้อมทีจะทํางานให้กับองค์กรอย่างเต็มทีได้ โดยผู้ อํานวยการ ต้อง
อาศยัหลกัภาวะผู้ นําและวิธีการจูงใจเป็นสําคญั รวมถึงการตดัสินใจ  กระบวนการแก้ปัญหา ด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมลู ประมวลข้อมลูและหาทางเลือกทีเหมาะสม  4) การปรับตวัขององค์กรและการริเริมสิง
ใหม่ (organization adaptation and innovation)  และ การบริหารทีจะนําไปสู่ความมีประสิทธิภาพ
ขององค์กรคือ ความสามารถขององค์กรในการปรับตวัให้เข้ากับสิงแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป การ
สร้างความสมดลุให้เกิดขนึ ระหว่างความต้องการทีจะเปลียนแปลงและการริเริมสิงใหม่ ๆ กับความ
ต้องการทีจะรักษาความมนัคงและความตอ่เนืองของการปฏิบตัิงาน96สําหรับเฮาส์ (House) ได้เสนอ
แนวความคิดว่า คณุลกัษณะส่วนบคุคล เป็นตวักําหนดศกัยภาพของบุคคล ซึงลกัษณะ เหล่านีได้แก่ 
1) ความต้องการส่วนบคุคล (needs) มีอิทธิพลตอ่การปฏิบตัิงานของบคุคล อย่างมาก เพราะความ
ต้องการมีชีวิตทีดี จะเป็นสิงกระตุ้นให้บุคคลทุ่มเท และตงัใจทํางาน เพือให้งานดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สง่ผลให้องค์กรประสบความสําเร็จ   ดงันนัผู้ อํานวยการ จะต้องศกึษาให้ทราบถึงความ
ต้องการของบคุลากรในสงักดัของตนวา่ มีความต้องการอะไร เป็นอย่างไร เพือทีจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการเหล่านนัได้ตรงตามความต้องการ หรือสามารถชกัจูง ผลกัดนัให้บุคลากรมีพฤติกรรม 
การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร   2) ความ 

สามารถในการปฏิบตัิงาน (ability) ของบุคคล  ผลงานของบคุคลจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด
ขนึอยูก่บัความสามารถของบคุคล 3) บคุลิกภาพ (characteristics)  ลกัษณะทางกาย อารมณ์ ความรู้ 
ความสามารถ และการแสดงออก จะส่งผลตอ่การปฏิบตัิงานด้านการจดักิจกรรมการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัให้แก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายในชมุชน  ในส่วนของกิบสนัและคณะ
(Gibson and others)  ได้เสนอความคิดเกียวกับประสิทธิผลระดับองค์กร ทีเป็นภาพรวมของ
ประสิทธิผล ทงัในระดบับคุคลและระดบักลุม่ปัจจยั ทีเป็นเหตใุห้เกิดประสิทธิผลระดบัองค์กร  เกิดจาก

                                                        
96Richard M. Steers, Introduction to Organizational Behavior  (New York: Harper 

Collins Publishers, 1991),139-142. 
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สภาพแวดล้อม(environment) เทคโนโลยี(technology) กลยุทธ์(strategic choices) โครงสร้าง
(structure) กระบวนการตา่ง ๆ  (processers) รวมทงัวฒันธรรม (culture)97 นอกจากนีดีล (Deal) ยงั
ได้เสนอว่า ลกัษณะของการสอนทีมีประสิทธิผล จะเกิดได้ก็ตอ่เมือผู้สอนพยายามแสวงหาการพฒันา 

ซึงเป็นกระบวนการอย่างต่อเนือง ในการสร้างพนัธะผูกพนัต่อหน้าทีการงานทีได้รับมอบหมาย  และ
การสอนทีมีประสิทธิภาพ คือ ผู้สอนต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ เรียนและสนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น โดยทีผู้ สอนจะต้องเป็นผู้ ทีมีความรู้  มีความกระตือรือร้น และมี
ประสบการณ์ในการสอน นอกจากนีผู้สอนยงัต้องมีการเตรียมตวัและมีความเข้าใจในตวัผู้ เรียนด้วย98  
ซึงจนัทรานี   สงวนนาม  ได้กล่าวถึงปัจจยัที ทําให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จ คือ ผู้ อํานวยการ
สถานศึกษา ซึงจะต้องเป็นผู้ มีประสิทธิภาพด้วยตวัของผู้ อํานวยการเอง มากกว่าทีจะเป็นผู้ถูกกระทํา
ให้เกิดประสิทธิภาพ(To be Effective)  สถานศกึษาทีจะประสบความสําเร็จ ต้องมีเกณฑ์ทีเกียวข้อง
กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders)  กับสถานศึกษา ทงัผู้ปกครอง ผู้ อํานวยการ ผู้ เรียน ครูผู้สอน 
กรรมการสถานศกึษา ฯลฯ  ซงึในปัจจบุนั ผู้ อํานวยการและคณะกรรมการสถานศกึษาส่วนใหญ่ จะให้
ความสําคญัต่อทรัพยากรด้านปัจจัยนําเข้า (Input Resources) เป็นตวัชีวดัความสําเร็จ ซึงปัจจัย 
ตา่ง ๆ เหล่านีอยู่ภายใต้การควบคมุในเชิงบริหาร แต่สําหรับครูผู้สอน ให้ความสําคญัตอ่ผลลพัธ์ทีเกิด
จากกระบวนการตังแต่เริมต้น ทีเกียวข้องกับเรืองคุณภาพ วิธีการเรียนการสอน บรรยากาศของ
ห้องเรียนในเชิงบวก รวมไปถึงความสมัพนัธ์ซึงกนัและกนัของผู้ เรียน จนสินสดุในระยะยาว เพราะสิง
เหลา่นีมีผลตอ่ความสําเร็จด้วยเชน่กนั99 

 

 

 

                                                        
 97 James L. Gibson,John  M. Ivancevich&,James, H. Donnelly, Organizations: 

Behavior  structure  and  processes,10th ed.(Boston,Mass:McGraw - Hill,Inc., 2000),         

15 -17. 
98 Sarah Rivers Deal, Graduate Students’ Perceptions of Teacher Effectiveness 

(2005) accessed 17 July 2006. Available from http://wwwlib.umi.com/dissertations/ 

 99จนัทรานี  สงวนนาม ,ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใินการบริหารสถานศึกษา  ,พิมพ์ครังที  2 

(กรุงเทพฯ :บุ๊คพอยท์ ,2551), 187-191. 
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ขอบข่ายการปฏิบัตงิานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน 

 การจัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ     
การศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ มีการจดัการศกึษา ตามหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา
ขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  2551 ซึงได้กําหนดโครงสร้างของหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดบั
การศกึษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551 ไว้  3 ระดบั ดงันี ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย  5 สาระ ดังนี  
1.สาระทกัษะการเรียนรู้  2.สาระความรู้พืนฐาน  3.สาระการประกอบอาชีพ  4.สาระทกัษะการดําเนิน
ชีวิต 5.สาระการพัฒนาสังคม  โดยทีหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน  
พทุธศกัราช   2551  มีวิธีการเรียนทีหลากหลาย ดงันี  1.การเรียนรู้ด้วยตนเอง  2.การเรียนรู้แบบ 
พบกลุ่ม  3.การเรียนรู้แบบทางไกล  4.การเรียนรู้แบบชันเรียน  5.การเรียนรู้ตามอัธยาศัย   
6.การเรียนรู้จากการทําโครงงาน  7.การเรียนรู้รูปแบบอืน  ๆ ส่วนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ตามหลกัสตูร การศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551 มีเป้าหมายในการ
จัดการศึกษา เพือมุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา “คิดเป็น” 
ของการศึกษานอกโรงเรียน ซึงการจัดการศึกษาตามหลกัสูตร การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษา 
ขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551 จะมีการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน หลาย ๆ รูปแบบ ดงันี  

1.การวดัและประเมินผลรายวิชา  2.การประเมินกิจกรรมพฒันาคณุภาพชีวิต 3.การประเมินคณุธรรม 

4.การประเมินคณุภาพการศกึษานอกระบบระดบัชาติและการทีผู้ เรียนทีเรียนในหลกัสูตร การศึกษา
นอกระบบระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  2551 จะจบหลักสูตรได้นนัผู้ เรียนจะต้อง 
ผ่านเกณฑ์ตา่ง ๆ ดงันี  1.ผ่านการประเมินและได้รับการตดัสินผลการเรียนตามเกณฑ์ทีสถานศกึษา
กําหนดทัง 5 สาระการเรียนรู้  โดยต้องได้หน่วยกิต ตามทีกําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร   
2.ผ่านกระบวนการประเมินกิจกรรมพฒันาคณุภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชวัโมง  3.ผ่านกระบวนการ
ประเมินคณุธรรม  4.เข้ารับการประเมินคณุภาพการศกึษานอกระบบระดบัชาติ   ดงันนั ครูผู้ซึงมีหน้าที
ในการจดัการศกึษาตามหลกัสูตร การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551  

จะต้องทําหน้าที ดงัตอ่ไปนี 

 1. การแนะแนว  ครูจะต้องร่วมกบัสถานศกึษา จดับริการแนะแนวเกียวกบั หลกัสตูรการศกึษา
นอกระบบระดบัการศึกขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  ให้กับผู้ เรียน เพราะการแนะแนวเป็นขนัตอน 
แรกในการให้ข้อมลูเบอืงต้นกบัผู้ เรียน หรือกลุม่เป้าหมาย เพือจะได้มีความเข้าใจเกียวกบั วิธีเรียน ของ
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีมีการจดัการเรียนการ
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สอนทีหลากหลาย สําหรับให้ผู้ เรียน สามารถตดัสินใจเลือกเรียน ได้ตามความต้องการ โดยทีครูจะต้อง
เป็นผู้ให้ข้อมลูเกียวกบั วิธีการเรียน การจบหลกัสตูรการศกึษา การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
สําหรับให้ผู้ เรียนนําไปตดัสินใจเลือกเรียนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิต
ของผู้ เรียน การแนะแนวจึงเป็นสิงสําคญั เพราะเป็นกระบวนการช่วยเหลือผู้ เรียน ให้เข้าใจตนเอง ใน
การตดัสินใจศกึษาตอ่ หรือการเลือกประกอบอาชีพ รวมทงัการปรับตวัอยูใ่นสงัคม สามารถดําเนินชีวิต
ได้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม ดงันนัสถานศกึษาและครู จึงต้องแนะแนวให้กบัผู้ เรียน เนืองจาก
ผู้ เรียนมีความแตกตา่งกนัทงัในด้านพืนฐานความรู้  สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และสภาพการดําเนินชีวิต 
จําเป็นต้องได้รับคําปรึกษาและการแนะแนวจากครู  ทงัก่อนทีจะเข้ารับการศกึษา ในระหว่างการศกึษา 
และจบการศึกษาไปแล้ว ทงันีเนืองจากการแนะแนว จะช่วยทําให้ผู้ เรียนมีข้อมลูในการ ตดัสินใจทีจะ
ศกึษาตอ่ หรือประกอบอาชีพ การแนะแนวสามารถทําได้ในลกัษณะต่าง ๆ ดงันี  1.การให้คําปรึกษา
และแนะแนวก่อนเรียน เกียวกบัรายละเอียดของการเรียน ไม่ว่าจะเป็นในเรืองของโครงสร้างหลกัสตูร 
วิธีเรียน แผนการเรียน เวลาเรียน การวดัผลประเมินผล เงือนไขการจบหลกัสตูร การทํากิจกรรมพฒันา
คณุภาพชีวิต(กพช.) 2.การให้คําปรึกษาและแนะแนวระหว่างเรียน โดยมีครูเป็นผู้ ให้ความสนบัสนุน 
ช่วยเหลือและแนะนํา เช่น แหล่งความรู้ แหล่งเรียนรู้ สือการเรียน ขนัตอนและวิธีการสอบ การทํา
กิจกรรมพฒันาคณุภาพชีวิต เป็นต้น 3.การให้คําปรึกษาและแนะแนวหลงัจบการศกึษา ครูจะต้องให้
คําปรึกษาและแนะนํา กับผู้ เรียนเพือให้ผู้ เรียนนําไปใช้ในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือประกอบ
อาชีพ 

 2. การรับสมัครผู้ เรียน และการตรวจสอบหลักฐานการศึกษา  ครูและสถานศึกษาจะต้อง
ตรวจสอบหลักฐานการศึกษา ทีผู้ เรียนนํามาใช้ในการสมัครเรียน ให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนทีจะ
ลงทะเบียนเป็นผู้ เรียนของสถานศกึษา ซงึเอกสารทีใช้ในการสมคัรเรียนของผู้ เรียน จะต้องเป็นเอกสาร
ทีแสดงข้อมูลและสถานภาพทางการศึกษาของผู้ เรียน ก่อนมาเป็นผู้ เรียนของสถานศึกษา เพราะ
หลักฐานการศึกษา จะทําให้สถานศึกษา ทราบถึงประวัติของผู้ สมัครเรียน  ดังนัน ผู้ อํานวยการ
สถานศึกษา จะต้องทําการมอบหมายให้ครู  ทําหน้าทีในการตรวจสอบเอกสาร  ไม่ว่าจะเป็นวุฒิ
การศึกษา สําเนาทะเบียนบ้าน ทีต้องมีชือของบิดามารดาของผู้สมคัรเรียน บตัรประจําตวัประชาชน 
ใบเปลียนชือ – ชือสกุล หรือใบทะเบียนสมรส ใบหย่า รูปถ่ายหน้าตรง เป็นต้น เมือครูหรือเจ้าหน้าที
ตรวจสอบหลักฐานและใบสมัครถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงให้ผู้ เรียนดําเนินการในขนัตอนต่อไป คือ 
ต้องให้ผู้ สมัครเรียนกรอกใบลงทะเบียนเรียน โดยลงทะเบียนเรียน ตามสาระรายวิชาทีสถานศึกษา 
เปิดสอนและตามจํานวนหนว่ยกิต ทีได้กําหนดไว้  สําหรับการตรวจสอบวฒุิการศกึษาของผู้สมคัรเรียน  
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สถานศึกษา สามารถดําเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา  สงักัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย  .สถานศึกษาจะต้อง
ดําเนินการตรวจสอบวฒุิการศกึษาเดมิของผู้สมคัรเรียน  ซึงมีรายละเอียด ดงันี  1) ผู้จบการศกึษาจาก
ในระบบก่อนปีการศกึษา 2546  ตรวจสอบวฒุิการศกึษาไปที สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนั
พืนฐาน  2) ผู้ จบการศึกษาจากในระบบ ตงัแต่ปีการศึกษา 2546 จนถึงปัจจุบันตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาไปที สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาทีดูแลสถานศึกษานัน   3)ผู้ จบการศึกษาจากโรงเรียน
เอกชนทียบุเลิกแล้ว ให้ตรวจสอบไปที สํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 4) ผู้
จบการศกึษาจากโรงเรียนเอกชน ทียงัดําเนินการอยู่ให้ตรวจสอบไปที สํานกังานพืนทีการศกึษา 5) ผู้
จบการศึกษาจากสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปที สํานกัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวัด 
ทีรับผิดชอบดแูลสถานศกึษาในพืนทีทีรับผิดชอบ  2. ถ้าการตรวจสอบวฒุิการศกึษาของผู้สมคัรเรียน
เป็นจริง ตามหลกัฐานทีผู้ เรียนให้กับสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องบนัทึกข้อมูลวุฒิการศึกษาเดิม
พร้อมกบัเอกสาร หลกัฐาน สําเนาวุฒิการศกึษาให้เป็นระบบ สําหรับกรณีทีผลการตรวจสอบคณุวุฒิ
การศกึษาเดมิของผู้สมคัรเรียน ไมเ่ป็นจริงให้สถานศกึษาดําเนินการ  ดงัตอ่ไปนี 1) แจ้งให้ผู้ เรียนทราบ
ว่าขาดคณุสมบตัิ  2)จําหน่วยชือออกจากทะเบียน 3)รายงานให้หน่วยงานต้นสงักัดทราบ ตามลําดบั 
เพือดําเนินการตอ่ไป100 
 3.การปฐมนิเทศ และการวางแผนการเรียนรู้  เป็นขนัตอนทีมีความสําคญัมากสําหรับผู้ เรียน   
ครูและสถานศึกษาต้องชีแจงให้ผู้ เรียนเข้าใจ เกียวกับวิธีเรียน ของสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน  
พุทธศักราช  2551 ทีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทีลงทะเบียนเรียน  ได้เลือกวิธีการเรียนรู้ทีเหมาะสม  
ตามความต้องการ สอดคล้องกับวิถีชีวิต และการทํางานของผู้ เรียน เช่น  การเรียนแบบพบกลุ่ม  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบทางไกล  การเรียนรู้แบบชนัเรียน และการเรียนรู้รูปแบบอืน ๆ 
ซงึการเรียนรู้ตามรูปแบบตา่ง ๆ ในแตล่ะรายวิชา ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนรูปแบบใดรูปแบบหนึง หรือ
อาจเลือกการเรียนหลาย ๆ รูปแบบได้ตามความต้องการและความเหมาะสม ตามทีผู้ เรียนคิดว่าจะทํา
                                                        
 100สํานกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, คู่มือการดาํเนินงาน
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ : ไทยพบับลิค เอ็ดดเูคชนั, 2553), 18 – 30. 
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ให้ตนเองประสบความสําเร็จในการเรียน ทงันีขนึอยู่กบัความพร้อมของสถานศกึษาด้วย ส่วนของการ
ปฐมนิเทศ  สถานศึกษาจะต้องทําการปฐมนิเทศผู้ เรียน เพราะการปฐมนิเทศมีวตัถุประสงค์ เพือให้
ผู้ เ รียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรืองของ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนการวัดผลและ
ประเมินผล รวมทงัเป็นการสร้างบรรยากาศ สร้างความสมัพนัธ์ ความคุ้นเคยระหว่างครูและผู้ เรียน 
ระหว่างผู้ เรียนด้วยกันเอง และผู้ เรียนกับผู้ เกียวข้องในสถานศึกษา ซึงการปฐมนิเทศ มีขนัตอนการ
ดําเนินการ  ดังนี 1) กล่าวต้อนรับผู้ เรียน แนะนําตนเอง แนะนําผู้ เกียวข้อง 2) ชีแจงเกียวกับ
จดุมุ่งหมายของหลกัสูตร โครงสร้างหลกัสตูร สาระวิชาทีลงทะเบียนเรียน สือ และเงือนไขต่างๆ ของ
หลกัสูตร ระเบียบทีเกียวข้อง รวมทงัการจบหลกัสูตร 3) ชีแจงการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ การพบกลุ่ม    
การเรียนรู้ต่อเนือง หรือการทํากิจกรรมทีได้รับมอบหมาย การทําโครงงานการสอนเสริม และการทํา
กิจกรรมพบกลุ่ม เ พือพัฒนาคุณภาพชีวิต  4)กล่าว ถึ ง ข้อตกลงต่าง ๆ  ในการ เ รียน รู้  เช่น 
การพบกลุ่ม การเรียนรู้ตอ่เนือง หรือการทํากิจกรรมทีได้รับมอบหมาย การส่งงาน การประเมินผลการ
เรียนรู้ เป็นต้น  5) แนะนําสถานทีในการพบกลุ่ม และการจดัเตรียมสือ วสัดุ อุปกรณ์ ต่างๆในการ
เรียนรู้  6)แนะนําแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ต่าง  ๆ  เช่น ห้องสมุด ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัตําบล ผู้ รู้ ภูมิปัญญาท้องถิน เป็นต้น  สําหรับการวางแผนการจดัการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ครูและผู้ เรียน
จะต้องร่วมกัน   วางแผนการเรียนรู้  โดยมีขนัตอน ดงันี 1.ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร เพือนํามาทํา
แผนการจัดการเรียนการสอน และกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีสอดคล้องกับลักษณะของเนือหา
หลกัสตูรทีได้จากการวิเคราะห์  ซึงการวิเคราะห์จะแบง่เนือหาออกเป็น 1) เนือหาง่าย ผู้ เรียนสามารถ
ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการกิจกรรมทีได้รับมอบหมาย 2) เนือหาทีมีความยากปานกลาง ครูจะ
เป็นผู้ สอน เพือให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้   3)เนือหาทียากมาก ครูจะร่วมกับสถานศึกษา จัดหา
วิทยากรหรือผู้ ทีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะ มาสอนเสริม  4)เนือหาทีสามารถบูรณาการได้ จะ
เรียนรู้ด้วยการให้ผู้ เรียน รวมกลุ่มและเลือกทําโครงงานทีเหมาะสม  2.วางแผนการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ จะเน้นการประเมินตามสภาพจริง ประเมินควบคู่ไปกับ
การจดัการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการวดัผลและประเมินผล ดงันี 1) การวดัและประเมินผลระหว่าง
ภาค  ประเมินจากการนําเสนอการรายงาน ประเมินจากเอกสารรายงานทีเกิดจากการทํากิจกรรมการ
เรียนรู้ตอ่เนือง การทดสอบยอ่ย การจดัทําโครงงาน  2) การวดัและประเมินผลปลายภาค 

 4. การวดัและประเมินผล  การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร การศกึษานอกระบบระดบั
การศกึขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551  มีการวดัและประเมินผล โดยมีเป้าหมาย คือ 1. เพือนําผลการ
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ประเมินไปพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้  ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศกึษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551  2.นําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมลู ในการปรับปรุงแก้ไข
สง่เสริมการเรียนรู้และพฒันาการของผู้ เรียน โดยตรง  3.นําไปปรับปรุงแก้ไข การจดักระบวนการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพยิงขึน  4.นําไปใช้ในการพิจารณาตดัสินความสําเร็จ ทางการศึกษาของผู้ เรียน 
การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลกัสูตร การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน 
พทุธศกัราช  2551 จะมีการวดัและประเมินผลหลาย ๆ อย่าง ดงันี 1) วดัและประเมินผลเป็นรายวิชา  

2)การประเมินกิจกรรมพฒันาคณุภาพชีวิต 3) การประเมินคณุธรรม 4)การประเมินคณุภาพการศกึษา
นอกระบบระดบัชาต ิ ซงึสถานศกึษาจะต้องจดัทําระเบียบการประเมินผล รวมทงัการจดัทําหลกัเกณฑ์
และแนวปฏิบตัิในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน  ตามหลกัสตูร การศกึษานอกระบบ
ระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  2551 ให้ชดัเจน เพือให้ถือปฏิบตัิร่วมกันและเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกนั สําหรับการวดัและประเมินผลการเรียนรายวิชา กําหนดให้มีการวดัและประเมินผล
ก่อนเรียน ระหวา่งภาคเรียน และปลายภาคเรียน ทงัด้านความรู้ทกัษะ เจตคติ คณุธรรมจริยธรรม ด้วย
ทีวิธีการต่าง ๆ เช่น การสงัเกต  การสมัภาษณ์ จากแฟ้มสะสมงาน ประเมินการปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ (Performance Evaluation) ประเมินการปฏิบตัิจริง(Authentic Assessment) ทดสอบย่อย 
(Quiz) ประเมินจากกิจกรรม โครงงาน หรือแบบฝึกหดั เป็นต้น เพือจะได้ทราบความก้าวหน้า อนัเป็น
ผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในแต่ละรายวิชา  วิธีการประเมินจะเลือกให้
สอดคล้องเหมาะสม กบัธรรมชาติของรายวิชา ควบคูไ่ปกบักิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน   สําหรับการ
กําหนดคะแนนระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน   จะกําหนดตามเกณฑ์ทีสํานักงานส่งเสริม
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั กําหนด ซึงการวดัผลระหว่างภาคเรียน จะเป็นหน้าที
ของ สถานศึกษา เป็นผู้ ดําเนินการ ส่วนการวดัผลปลายภาคเรียนเป็นหน้าทีของ สํานกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เป็นผู้ กําหนด  สําหรับการประเมินกิจกรรมพฒันา
คณุภาพ (กพช.)เป็นกิจกรรมทีจดัขนึ ตามเงือนไขการจบหลักสตูร เพือให้ผู้ เรียนได้มีการพฒันาตนเอง 
ครอบครัว ชมุชน สงัคม โดยผู้ เรียนทกุระดบัการศกึษา ต้องเรียนรู้และปฏิบตัิกิจกรรม  จํานวนไม่น้อย
กว่า 200 ชวัโมง ผลการประเมินให้เป็นผ่าน – ไม่ผ่าน นอกจากนีในเรืองของการประเมินคณุธรรม ซึง
เป็นเงือนไขหนงึ ทีผู้ เรียนทกุคนต้องได้รับการประเมินตามเกณฑ์ ทีสถานศกึษากําหนด จึงจะได้รับการ
พิจารณาให้จบหลกัสูตร นอกจากนีสถานศึกษา ยังต้องจดักระบวนการเรียนรู้ ทีสอดแทรกคณุธรรม
จริยธรรมและคณุลักษณะทีดีงามให้อยู่ในทุกสาระ โดยจะมีการวดัและประเมินผลในด้านคุณธรรม 
ดงันี 1) จะต้องประเมินคณุธรรมตามพฤติกรรม ตามตวับง่ชีที สํานกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบ
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และการศกึษาตามอธัยาศยั ได้กําหนดไว้เป็นแนวทาง 2) การประเมินคณุธรรม  ต้องประเมินผู้ เรียน
เป็นรายบุคคล โดยมีบุคคลหลายฝ่าย ร่วมประเมิน เช่น ครู  ผู้ เรียนประเมินตนเอง กลุ่มเพือนร่วม
ประเมิน ซึงการประเมินจะประเมินด้วยวิธีการทีหลากหลาย เช่น  การสังเกต การสอบถาม การ
สมัภาษณ์ หรือผลงานของผู้ เรียน เป็นต้น โดยต้องมีหลกัฐานประกอบการประเมินคณุธรรม ทีชดัเจน
และเชือถือได้  3) การประเมินอย่างตอ่เนือง เป็นการประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมพบกลุ่ม ผลงาน
ทีครูมอบหมาย การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกิจกรรมตามทีสถานศึกษากําหนด  4) 

สถานศึกษาสามารถเพิมการประเมินคณุธรรมมากกว่าตามความต้องการและตามความจําเป็น ของ
สถานศกึษาและชมุชน  โดยมีเกณฑ์การประเมินการเป็น  4 ระดบัคือ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุงและการ
ประเมินสุดท้าย คือ การประเมินคณุภาพการศึกษานอกระบบระดบัชาติ  สถานศึกษาจะต้องจัดให้
ผู้ เรียนทกุคน ทีเรียนในภาคเรียนสดุท้าย ได้เข้ารับการประเมินคณุภาพการศกึษานอกระบบระดบัชาต ิ
ในวิชาทีสําคญั ก่อนจบการศึกษา ตามทีสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั กําหนด ส่วนผลการประเมินคณุภาพการศึกษานอกระบบระดบัชาติ ผู้ เรียนจะผ่านหรือไม่
ผ่าน จะไม่มีผลต่อการจบหลักสูตรของผู้ เ รียน แต่จะมีผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา   เพราะ
สถานศกึษา สามารถนําไปใช้ในการวางแผนพฒันาคณุภาพผู้ เรียนและคณุภาพการศกึษา ของแตล่ะ
สถานศกึษา และสํานกังาน สง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จะนําภาพรวมไป
เป็นข้อมลู ในการพิจารณาสง่เสริม สนบัสนนุให้สถานศกึษามีคณุภาพทีใกล้เคียงกนัตอ่ไป  

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  เป็นสถานศึกษาใน สังกัด 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด โดยมี ศูนย์การศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัตําบล เป็นสถานศึกษาในสงักดัศนูย์การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ ใช้ชือยอ่วา่ กศน.อําเภอ มีอํานาจหน้าที ดงันี 

1. ส่งเสริมสนบัสนุน ประสานงานภาคีเครือข่าย เพือจดัการศึกษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั 

2.จดัและสง่เสริมสนบัสนนุการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

3.จัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดําริในพืนที 

4. จดัสง่เสริม สนบัสนนุ พฒันาแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิน 
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 5. วิจยัและพฒันาคณุภาพหลกัสตูร สือ และกระบวนการเรียนรู้และมาตรฐานการศกึษานอก
ระบบ 

6. ดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมนัคงของชาติ 

7. พฒันาครู และบคุลากรทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

8. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

9.กํากับ  ดแูล  ตรวจสอบ  นิเทศภายใน  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

10.ดําเนินการประกนัคณุภาพภายในให้สอดคล้องกบัระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการทีกําหนด 

11.ระดมทรัพยากรเพือใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั 

12.ปฏิบตังิานอืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย 

โครงสร้างศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 

 1.กลุม่งานอํานวยการประกอบด้วย  
1.1  งานธุรการ/สารบรรณ 

1.2  งานบคุลากร 
1.3  งานพสัด ุ 
1.4  การเงิน/บญัชี 

1.5  งานอาคารสถานที 
2.กลุม่งานสง่เสริมการศกึษานอกระบบ 

2.1 งานการศกึษานอกระบบขนัพืนฐาน 

2.2 งานการศกึษาตอ่เนือง 
2.3 งานการศกึษาตามอธัยาศยั 

2.4  งานทะเบียนและวดัผล 

2.5  งานแนะแนว 

2.6  งานห้องสมดุประชาชน 

 3. กลุม่งานแผนงาน/วิชาการ 
 3.1  งานแผนงานโครงการ 
 3.2  งานงบประมาณ 
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 3.3  งานวิชาการ 
 3.4  งานสารสนเทศ 

 3.5  งานนิเทศ 

         3.6  งานประกนัคณุภาพ 

  4. กลุม่งานเครือขา่ย 

         4.1 งานสง่เสริมภาคีเครือขา่ย 

 4.2 งานพฒันาแหลง่เรียนรู้ 
 4.3  งานกลุม่เป้าหมายพิเศษ 

 4.4  งานกิจกรรมพิเศษ 

บทบาทหน้าทีของศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ มีบทบาท
หน้าทีสําคญั ดงัตอ่ไปนี 

1.  จดัการศกึษานอกระบบ ระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน ให้กบัผู้ ทีขาดโอกาส พลาดโอกาสและ
ผู้ ทีด้อยโอกาสทางการศึกษาในระบบ ซึงการจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษา 
เพือยกระดบัการศกึษาให้กบัประชากรวยัแรงงาน ซึงมีการแบง่ระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน ออกเป็น 3 

ระดบั  คือ ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
2.  การจดัการศกึษาตอ่เนือง แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงัตอ่ไปนี 
 2.1 การจดัการศกึษาเพือพฒันาอาชีพ   
 2.2 การจดัการศกึษาเพือพฒันาทกัษะชีวิต  
 2.3 การจดัการศกึษาเพือพฒันาสงัคมและชมุชน และจดักระบวนการเรียนรู้ 

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 3. การจดัการศกึษาตามอธัยาศยั โดยส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถินและ
กระบวนการแสวงหาความรู้ของประชาชน 

 

งานวิจัยทีเกียวข้อง 
งานวิจัยภายในประเทศ 
 พิสมยั แสงจนัทร์  ได้ทําการวิจยัเรือง  ความพึงพอใจกบัการปฏิบตัิงานของครูในสถานศกึษา
ขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาชมุพร เขต 2  ผลการวิจยัพบว่า การปฏิบตัิงานของครู
ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสําสงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาชมุพรเขต 2 เมือแยกพิจารณา 
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เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพฒันาหลกัสูตร ด้านการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ ด้านการวัด
และประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน และด้านการพฒันาแหลง่เรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก 101 

เอกกฤษ  กนัทรัุตน์  ได้ทําการวิจยัเรือง วฒันธรรมองค์การทีสง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานและความ
พึงพอใจของบุคลากร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั ผลการวิจยัพบว่า การปฏิบตัิงาน
และความพงึพอใจของบคุลากรมหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยัอยูใ่นระดบัมาก102 

พิชาน  บุณยะมาน ได้ทําการวิจัยเรือง ขวัญในการปฏิบัติงานของครูทีส่งผลต่อ  การจัด
กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมเขต 1
ผลการวิจยัพบว่า ขวัญในการปฏิบตัิงานของครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมาก 
ทุกด้าน การจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
นครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ขวญัในการปฏิบตัิงานของครู  โดยภาพรวม 
ส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา  
นครปฐมเขต 1โดยภาพรวมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05103 

โชค  เอียดชว่ย  ได้ทําการวิจยัเรือง ความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏิบตัิงานนิเทศของผู้บริหารกบั
ขวญัในการปฏิบตัิงานของครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน อําเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ผลการวิจัย
พบว่าขวัญในการปฏิบัติงานของครู  ในสถานศึกษาขั นพืนฐานโดยภาพรวมและรายด้าน  

                                                        
101พิสมัย แสงจันทร์, “ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน

สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาชมุพร เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2549), ง. 

102เอกกฤษ  กนัทรัุตน์ , “วฒันธรรมองค์การทีส่งผลต่อการปฏิบตัิงานและความพึงพอใจของ
บคุลากรมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2549), ง. 

103พิชาน  บณุยะมาน , “ขวญัในการปฏิบตัิงานของครูทีส่งผลตอ่การจดักระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมเขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร,2549),ง. 
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อยู่ในระดับมาก  และการปฏิบัติงานนิเทศของผู้ บริหารมีความสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงาน 
ของครู อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.01104 

ประยุทธ  สมวงษา ได้ทําการวิจัยเรือง พฤติกรรมความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา  ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมความเป็นผู้ นําทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกศุลของวดัในพระพทุธศาสนา ทงัทีได้รับการรับรองและไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษา โดยภาพรวมและองค์ประกอบ อยู่ในระดบัมาก เรียงลําดบั
ตามค่าเฉลีย ดงันี การจดัให้มีสิงทีส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ การจดัให้มีสิงจงูใจให้กบัครู การส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ  การส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ การพฒันาและเสริมสร้างมาตรฐานด้าน
วิชาการ  การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเ รียนอย่างใกล้ชิด   การสือสารเป้าหมายของโรงเรียน 
การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร  การควบคุมการใช้เวลาในการสอน  การกําหนดภารกิจของ
โรงเรียน การตรวจสอบความก้าวหน้าของนกัเรียน  การกําหนดเป้าหมายของโรงเรียน  การจดัการด้าน
การเรียนการสอนและการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน105 

วิไล  ออกกิจวัตร  ได้ทําการวิจัยเรือง พฤติกรรมผู้ นําทางวิชาการของผู้ บริหารทีส่งผลต่อ 
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสาคร 
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารโดยภาพและรายด้านพบว่า อยู่ในระดบั
มาก 10 ด้าน และพฤติกรรมผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารโดยภาพรวม ส่งผลตอ่การบริหารกิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพฒันาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ
การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนและการจัดให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้  ส่งผลต่อ 
การบริหารกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนในสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาสมทุรสาคร106 

                                                        
104โชค  เอียดช่วย, “ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตัิงานนิเทศของผู้บริหารกับขวัญในการ

ปฏิบตัิงานของครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร,2549) ง.  

105ประยทุธ  สมวงษา, “ ได้ทําการวิจยัเรือง พฤติกรรมความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2549), ง. 
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 เชษฐา  ไชยเดช  ได้ทําการวิจยัเรือง  คณุภาพชีวิตการทํางานของครูทีส่งผลตอ่การปฏิบตัิงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจยัพบว่า 
การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู ในสถานศกึษาคาทอลิก สงักดัอคัรสงัฆมณฑล กรุงเทพฯ 
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก107  

 เกรียงศักดิ  วิถีชัย ได้ทําการวิจัยเรือง องค์ประกอบของขวัญทีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบตัิงานของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาระดับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน  
อยูใ่นระดบัมาก108 

 บงัอร  สาคลาไคล ได้ทําการวิจยัเรือง  พฤติกรรมผู้ นําของผู้บริหารทีส่งผลตอ่การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัย 
พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้ บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาสมุทรสงคราม  
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย  ดังนี การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การพฒันาสือ นวตักรรม และเทคโนโลยี

                                                                                                                                                                     
106วิไล  ออกกิจวตัร, “พฤติกรรมผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารทีสง่ผลตอ่การบริหารกิจกรรม

พฒันาผู้ เรียนในสถานศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาสมทุรสาคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 
2549),ง. 

107เชษฐา  ไชยเดช, “คณุภาพชีวิตการทํางานของครูทีส่งผลตอ่การปฏิบตัิงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), ง. 

108เกรียงศกัด ิ วิถีชยั, “องค์ประกอบของขวญัทีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการปฏิบตังิานของครู
โรงเรียนปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 79. 
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เพือการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา และการวิจัย  
เพือพฒันาคณุภาพการศกึษา109 

 บุษรา  ผ่องใส  ได้ทําการวิจัยเรือง การประกันคุณภาพภายในทีส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา เขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก  ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบั
มาก เรียงจากค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดงันี การจัดการเรียนการสอนทวิภาคี  การสอบเทียบโอน
ประสบการณ์ การวัดผลประเมินผลและงานทะเบียน การดําเนินงานเกียวกับการเรียนการสอน  
การวางแผนงานวิชาการ และการบริหารงานห้องสมุด และการประกันคุณภาพภายในส่งผลต่อ 
การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาเขตอาชีวศกึษาภมูิภาคตะวนัตก110 

รัชนี  วฒันภิรมย์  ได้ทําการวิจยัเรือง ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิานของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก111 

นิรมล  วิบูลมงคล   ได้ทําการวิจัยเรือง  พฤติกรรมการนิเทศของผู้ บริหารทีส่งผลต่อ 
การปฏิบตัิงานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการนิเทศของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลียจากมาก  
ไปหาน้อย การวางแผนและกําหนดทางเลือก การประเมินผลและการรายงานผล การศึกษาสภาพ
ปัจจบุนั ปัญหาและความต้องการพฒันาและการปฏิบตัิการนิเทศการศึกษา การปฏิบตัิงานแนะแนว
ของครูโรงเรียนสงักดัเทศบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และพฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารด้าน

                                                        
109บงัอร  สาคลาไคล, “พฤตกิรรมผู้ นําของผู้บริหารทีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการใน

สถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาสมทุรสงคราม”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 127. 

110บษุรา  ผอ่งใส, “การประกนัคณุภาพภายในทีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษา เขตการอาชีวศกึษาภมูิภาคตะวนัตก”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 116- 117. 

111รัชนี  วัฒนภิรมย์ , “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
การบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร,2550),ง. 
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การประเมินผลและรายงายผล ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการพัฒนาส่งผลต่อการปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล  
โดยภาพรวม112  

ศิว รัตน์   พายุหะ  ได้ทําการวิจัยเ รือง   ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานวิชาการ 
ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา กาญจนบุรี เขต  2  
โดยภาพรวมมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก เรียงลําดบัคา่มชัฌิมเลขคณิต ดงันี การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การวดั
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู้ การพัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
การแนะแนวการศกึษา การนิเทศการศกึษา การวิจยัเพือพฒันาคณุภาพสถานศกึษา การพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัวองค์กร หนว่ยงานและสถาบนัอืนทีจดัการศกึษา113 

 ปัทมา  สายสะอาด  ได้ทําการวิจัยเรือง  ทักษะการติดต่อสือสารของผู้ บริหารทีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนสงักดัสํานกังานงานเขตพืนทีการศกึษากาญจนบุรี 
เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการติดต่อสือสารของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพืนที
การศึกษากาญจนบุรี เขต  2 โดยภาพรวมและรายด้าน  อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับ 
ค่าเฉลียดงันี ช่องทางการติดต่อสือสาร ความน่าเชือถือ ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ความ  
 

                                                        
112นิรมล  วิบูลมงคล, “ พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารทีส่งผลต่อการปฏิบตัิงานแนะแนว

ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร,2551), ง. 

113ศิวรัตน์  พายุหะ, “ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษากาญจนบรีุ เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร มหาบณัฑิต  
สาขาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร,2551), 118. 
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สมําเสมอตอ่เนืองกนั ความสามารถของผู้ รับสาร ความแจม่แจ้งของขา่วสาร เนือหาสาระ114 

 ภาวิณี  สกุณา ได้ทําการวิจัยเรืองบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ผลการวิจยัพบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดบัมาก การปฏิบตัิตามมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมากและบทบาทผู้บริหารสถานศกึษาสง่ผลตอ่การปฏิบตัิตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ115 

กุลฑรี   พิกุลแกม   ได้ศึกษาเรืองการบริหารงานวิชาการทีส่งผลต่อคุณภาพผู้ เ รียน  
ในสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษานครปฐม เขต 2  ผลการวิจยัพบว่า การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขันพืนฐาน โดยภาพรวม และรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมาก116

 กุลรัศมิ  สิริกรวุฒิพงศ์   ได้ทําการวิจยัเรืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําของผู้บริหารกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เป็นรายด้านพบว่า  อยู่ในระดบัมาก   2 ด้าน คือ 
ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือและด้านความสําเร็จของงาน117 

                                                        
114ปัทมา  สายสะอาด, “ทักษะการติดต่อสือสารของผู้บริหารทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ทํางานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานงานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551), 169 – 170. 

115ภาวิณี  สกุณา, “บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร,2551),ง. 

116กุลฑรี  พิกุลแกม, “การบริหารงานวิชาการทีส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียนในสถานศึกษาขัน
พืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร,, 2551), 104. 

117กุล รั ศมิ   สิ ริ ก ร วุฒิพ ง ศ์ ,  “ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ นํ า ของผู้ บ ริ ห า รกับ 
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553), ง. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 
 

วชิราภรณ์  พรมนาทม ได้ทําการวิจัยเรือง การบริหารวิชาการของผู้ บริหารทีส่งผลต่อ
คณุลักษณะทีพึงประสงค์ของนกัเรียนในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารวิชาการของผู้ บริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
เรียงคา่เฉลียจากมากไปหาน้อย การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ การพฒันาระบบประกัน
คณุภาพทางการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิจัยเพือพัฒนา
คุณภาพ การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันทีจัดการศึกษาและการประสานงานความร่วมมือในการ
พฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาอืน118 

พีรพฒัน์  รุ่งเรือง  ได้ทําการวิจยัเรือง ทกัษะการนิเทศการศกึษาของผู้บริหารกับคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ของผู้ เรียน ในสถานศกึษาสงักดัเทศบาล กลุ่มการศกึษาท้องถินที 1 ผลการวิจยัพบว่า 
ทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้ บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1  
โดยภาพรวมและรายด้าน  อยู่ในระดับมากเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย  ดังนี ทักษะด้าน 
การเป็นผู้ นํา ทกัษะด้านการประเมินผล ทกัษะด้านกระบวนการกลุ่ม ทกัษะด้านมนษุย์สมัพนัธ์ และ  
ทกัษะด้านการบริหารงานบคุคล119 

 สพุร  ธงชยั  ได้ทําการวิจยัเรือง  การนิเทศของผู้บริหารสถานศกึษากบัการปฏิบตัิงานวิชาการ
ในโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืนที การศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต  ผลการวิจยัพบว่า การนิเทศ
ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษา ราชบรีุ เขต  โดยภาพรวม 
และรายด้าน อยู่ในระดบัมาก เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี การพัฒนาบุคลากร       
การพัฒนากลุ่ม การช่วยเหลือครูโดยตรง การพฒันาหลกัสูตร และการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ และการ

                                                        
 118วชิราภรณ์   พรมนาทม ,  “การบริหารวิชาการของผู้ บริหารทีส่งผลต่อคุณลักษณะ 
ทีพึงประสงค์ของนกัเรียนในสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2553), 103. 

119พีรพฒัน์  รุ่งเรือง, “ ทกัษะการนิเทศการศกึษาของผู้บริหารกับคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผู้ เรียน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553), 114. 
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ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  
โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั120 

 พรเทพ   อยูค่ง ได้ทําการวิจยัเรือง  บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหารงานกิจการ
นกัเรียนทีส่งผลต่อ การปฏิบตัิงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพืนทีจังหวัดสมุทรสาคร
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการนักเรียนทีส่งผลต่อ  
การปฏิบตัิงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศกึษาในเขตพืนทีจงัหวดัสมทุรสาคร  โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก  และผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพืนทีจังหวัด
สมุทรสาคร   โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงลําดบัดงันี การวัดผลประเมินผลและ
เทียบโดยผลการเรียน การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา การแนะแนวการศกึษา 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพือการศกึษา  การวิจยัเพือพฒันาคณุภาพการศกึษา การนิเทศการศกึษา การพฒันาแหล่ง
การเรียนรู้  การส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอืน   
ทีจดัการศกึษา การประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกบัสถานศกึษาและองค์กรอืน และ
การสง่เสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุชน121 

 หทยัทิพย์  สิขณัฑกสมิต ได้ทําการวิจยัเรือง การติดตอ่สือสารของผู้บริหารกบัการปฏิบตัิงาน
ของครูในสถานศึกษาขันพืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผลการวิจัยพบว่า 1.การติดต่อสือสารของผู้บริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักัดสํานกังานเขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 2.การปฏิบตัิงานของครู
ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักัดสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดบัมาก และ 3.การติดต่อสือสารของผู้บริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน กับการ

                                                        
120สพุร  ธงชยั, “การนิเทศของผู้บริหารสถานศกึษากบัการปฏิบตัิงานวิชาการในโรงเรียนสงักดั

สํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553), 103 – . 

121พรเทพ   อยูค่ง, “ บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหารงานกิจการนกัเรียนทีส่งผล
ต่อ การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพืนทีจังหวัดสมุทรสาคร”(วิทยานิพนธ์
ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2553), 172-173. 
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ปฏิบตัิงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดย
ภาพรวมและรายด้านมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01122 

พรสวรรค์  โฆษิตจินดา  ได้ทําการวิจัยเรือง  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพกับ 
การจดัการเรียนการสอนคละชนัในโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษา
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนคละชนัในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพืนที 
การประถมศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  
จากมากไปน้อย   ดงันี  ด้านการจดัห้องเรียน ด้านการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ด้านการวางแผน
และเตรียมการจดัการเรียนรู้ ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้และด้านสือแหลง่เรียนรู้123 

 ปิยะพงษ์  โพธิมี  ได้ทําการวิจัยเรือง  การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 8  โดยภาพรวม และรายด้านพบว่า ทกุด้านอยู่ใน
ระดบัมาก124 

 พิชชาพร  อุ่นศิริ  ได้ทําการวิจัยเรือง  วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ บริหารสตรีทีสงผลต่อ 
การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐานผลการวิจยัพบว่า การปฏิบตัิงาน

                                                        
122หทัยทิพย์  สิขัณฑกสมิต, “ได้ทําการวิจัยเรืองการติดต่อสือสารของผู้ บริหารกับการ

ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขันพืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2554), ง. 
 123พรสวรรค์  โฆษิตจินดา, “คณุลกัษณะผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพกบัการจดัการเรียนการ
สอนคละชนัในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร
,2554), . 

124ปิยะพงษ์  โพธิมี, “การบริหารโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2554), ง. 
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ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขันพืนฐาน โดยภาพรวม  และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
เรียงลําดบัคา่มชัฌิมเลขคณิตดงันี ด้านการตดัสินใจปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ  โดยคํานึงถึงผลทีจะเกิดแก่
ผู้ เรียน ด้านการมุ่งมันพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มศกัยภาพ ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในทุก
สถานการณ์ การปฏิบตัิกิจกรรมทางวิชาการเกียวกับการพฒันาวิชาชีพครูอยู่เสมอ การพัฒนาแผน 
การสอนให้สามารถปฏิบตัิได้เกิดผลจริง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรทีเกิดแก่
ผู้ เรียน การพฒันาสือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ125 

 ชตุมิา  แย้มจา่เมือง ได้ทําการวิจยัเรือง  กระบวนการนิเทศทีสมัพนัธ์กบัการปฏิบตัิงานของครู
โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชน  
ในกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม และรายด้าน อยูใ่นระดบัมาก  และการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียน
เอกชนในกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับ ดังนี  
ด้านแสวงหาและใช้ข้อมลูข่าวสารในการพฒันา ด้านพฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตัิได้เกิดผล
จริง และด้านจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรทีเกิดแก่ผู้ เรียน126 

 พรรณนภา  อิงพงษ์พนัธ์  ได้ทําการวิจยัเรือง  การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับผลการ
ปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถินที 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการปฏิบัติงานวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กลุม่การศกึษาท้องถินที 1 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลําดบั ดงันี การพฒันา
หลักสูตรของสถานศึกษา  การพัฒนาระดับประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียน เพือใช้ในสถานศกึษา สําหรับการจดัการเรียนการสอน ในสถานศกึษา 
การวดัผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การประสานความร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกับสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การจัดทําระเบียบและ  
แนวปฏิบัติเกียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้ มีแหล่งเรียนรู้  

                                                        
125พิชชาพร  อุ่นศิริ, “วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีทีสงผลต่อการปฏิบตัิงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศกึษาขนัพืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขา
การบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2554), 111. 

126ชตุมิา  แย้มจา่เมือง, “กระบวนการนิเทศทีสมัพนัธ์กบัการปฏิบตังิานของครูโรงเรียนเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร) ”วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา 
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2554), 109 – 110. 
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การพัฒนาและใช้สือและเทคโนโลยีเพือการศึกษา การแนะแนว การวางแผนงานด้านวิชาการ  
การสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบันอืนทีจัดการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาหรือการ
ดําเนินการเกียวกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสตูรท้องถิน และการวิจยัเพือพฒันาคณุภาพ
การศกึษาในสถานศกึษา127 

 รัชนิดา  นิลมณี  ได้ทําการวิจัยเรือง ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงาน
วิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ผลการวิจัยพบว่า งานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงลําดบัดงันี หลักสูตรสถานศึกษา  
การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน แหล่งการเรียนรู้ สือ นวตักรรม  และเทคโนโลยีเพือ
การศึกษา การวิจัยเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายในการนิเทศ
การศึกษา การให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  การแนะแนวการศึกษา การให้บริการความร่วมมือ  
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอืน และด้านวิชาการทีให้แก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหรือ
หนว่ยงานอืน128   

 ทศันีย์  ศรีสวสัดิ  ได้ทําการวิจยัเรือง การบริหารการวดัผลและประเมินผลการศึกษากับการ
ปฏิบตัิงานตามภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัด
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 9 ผลการวิจยัพบว่า การบริหารการวดัและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม สงักัดสํานกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศึกษาเขต 9 

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับดังนี ด้านการดําเนินงานการวัดผลและ

                                                        
127พรรณนภา  อิงพงษ์พนัธ์, “การบริหารเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารกบัผลการปฏิบตัิงานวิชาการ

ในสถานศึกษา สงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), 
150 – 151. 

128รัชนิดา  นิลมณี, “ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2554), 125 – 126. 
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ประเมินผลการศึกษา ด้านการวิเคราะห์ผลและรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  
ด้านการเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการวางแผนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ด้านการนําผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา ด้านการ
พฒันางานวดัและประเมินผล และด้านการประเมินงานวดัและประเมินผลการศกึษา129 

 อิมทิพย์   อนิศดา   ได้ทําการวิจัยเรือง  คุณภาพชีวิตของครูทีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 4
ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที  
การศกึษาประถมศกึษา กาญจนบรีุ เขต 4 พบวา่ โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก130  
 เฉลิมขวญั  ถือความสตัย์  ได้ทําการวิจยัเรือง การตดัสินใจของผู้บริหารกบัการปฏิบตัิงานของ
ครูในสถานศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 2 ผลการวิจยั
พบว่า การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับดังนี  
การตดัสินใจปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลทีเกิดกับผู้ เรียนการมุ่งพฒันาผู้ เรียนเต็มศกัยภาพ 
จดัการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรทีเกิดแก่ผู้ เรียน สร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ 
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตัิให้เกิดผลจริง  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกียวกับการ
พฒันาวิชาชีพครูอยูเ่สมอ และพฒันาสือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ131 

                                                        
129ทศันีย์  ศรีสวสัดิ , “การบริหารการวดัผลและประเมินผลการศึกษากบัการปฏิบตัิงานตาม

ภารกิจการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศกึษาในจงัหวดันครปฐม สงักดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2555), 138. 

130อิมทิพย์   อนิศดา, “คณุภาพชีวิตของครูทีส่งผลตอ่การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ในโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 4” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 
116-117. 

131เฉลิมขวญั  ถือความสตัย์,”การตดัสินใจของผู้บริหารกบัการปฏิบตัิงานของครูในถานศกึษา
สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษา
ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2555), 99. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 

 คีใจ (Kijai)ได้ศึกษาเกียวกับ ความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษากับ
ความสําเร็จของสถานศึกษา  พบว่า  ความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษามี
ความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของสถานศกึษา132 

 สปิริโต (Spirito) ได้ทําการวิจัยเกียวกับพฤติกรรมของครูใหญ่ในฐานะผู้ บริหารทาง 
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ทีมีผลต่อความสําเร็จทางวิชาการของนกัเรียน
ได้ผลทีนา่สนใจอยา่งหนงึวา่ การพฒันาบคุลากรของครูใหญ่มีความสําคญัตอ่ความสําเร็จทางวิชาการ
ของนกัเรียน133 

 บซุซี (Buzzi) ได้ศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของโรงเรียนกับการเลือกมิติความ
เป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้ บริหารโรงเรียน  ในรัฐคอนแนคติคัส โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ บริหาร
โรงเรียนประถมศกึษาในรัฐคอนแนคติคสั ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมความเป็นผู้ นําทางวิชาการของ
ผุ้บริหารมีความสมัพนัธ์กบัความมีประสิทธิผลของโรงเรียน134 

คาน(Khan) ได้ทําการวิจัยเรือง ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกับการเรียนรู้ของ
นกัเรียน พบวา่  มีความคดิแตกตา่งกนั ความสมัพนัธ์ในการประเมินผลกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน  เช่น 
ความต้องการการเรียนรู้เฉพาะของนกัเรียนแตล่ะคน เป็นต้น นอกจากนียงัพบว่าครูจําเป็นต้องมีความ
เข้าใจเรืองความสมัพนัธ์ ระหว่างการประเมินผล กับการเรียนรู้ของนักเรียน สิงสําคญัทีสุดของการ
ประเมินผล คือ การปรับปรุง ผลการเรียนของนักเรียน โดยกระบวนการสอนของครู โดยครูจะต้อง

                                                        
132JimyKijia, “School Effectiveness Characteristics and School IncentiveReward,” 

Dissertation Abstracts International 48,04 (1987):329 – A. 
133R.P. Spirtio,   “Instructional leadership Behaviors of principals in middle school in 

California and the impact of their implementation on academic achievement Dissertation,” 

Abstracts International,51 ,12 (June 1990):3989-A 
134MichaelJoseph,Buzzi. “The Relationship of School Effectiveness to Selected 

Dimensions of Principals’ Instructional Leadership in Elementary School in the State of 

Connecticurtain,” Dissection Abstracts International 51,12 (June 1991):3167 - A 
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กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาระหว่างการเรียนทฤษฎี  กับการปฏิบัติจริงและครูจะต้องมีการ
ประเมินผลการเรียนควบคูไ่ปกบัการสอนทกุครัง135 

 มาเชียล (Maciel) ได้ทําการวิจัยเกียวกับ พฤติกรรมของผู้ บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ประสิทธิภาพของโรงเรียน และความสําเร็จของนกัเรียน มีความสมัพนัธ์กนัอย่างไร  ผลการวิจยัพบว่า 
พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการนิเทศ   
ด้านวิสัยทัศน์และการทุ่มเทในการทํางาน มีความสัมพนัธ์กับความสําเร็จของนักเรียนและมีผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนทีวดัด้วยความสําเร็จของนกัเรียน136 

 ริซโซ (Rizzo) ได้ศึกษามุมมองของครูและศึกษานิเทศก์ เกียวกับแนวคิดในการนิเทศ 
การศกึษาและการตดิตามผลในปัจจบุนั พบวา่ ความแตกตา่งระหว่างแนวคิดของครูและศกึษานิเทศก์
เกียวกับงานนิเทศในปัจจบุนั มีความคิดเห็นทีสอดคล้องกนั คือ การเข้าใจพืนทีทีดแูล การรู้จกัสภาพ
ปัจจุบนัและความแตกต่างของโรงเรียน การเป็นทีปรึกษาทีเฉลียวฉลาด มีความน่าไว้ใจ ใช้วิธีการ
นิเทศทีหลากหลาย การมีส่วนร่วมของครู  ผลออกมาความสัมพันธ์ส่วนตัวทําให้โรงเรียนมองการ
ปฏิบตัิทีเป็นมาตรฐาน เป็นข้อแตกตา่งทีชดัเจน และการดแูลความเป็นอยูข่องครูถือเป็นส่วนหนึงของ
กระบวนการพฒันาการนิเทศ137  

 มีด(Meade) วิจยัเรือง การประเมินการปฏิบตัิในการพฒันาวิชาชีพ ของ สถานศึกษาเอกชน  
ขนาดเล็ก ของคริสต์ศาสนา ตามการรับรู้ของผู้ อํานวยการและครู ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของ
ผู้ อํานวยการและครู มีความสอดคล้องกนั ผู้ อํานวยการและครูรับรู้ประสบการณ์ ในการพฒันาวิชาชีพ

                                                        
 135Babar  Khan, “Relationship  Between  Assessment  and  Students’ Learning,” 

International  Journal of Social  Sciences & Education 2,1 (Jan  2012 ) : 576 - 588 
136Rosemarie  GomezMaciel, Do principals  make  a difference?An effective  

school(n.p., 2005).65. 
137John  F. Rizzo, Teachers’ and  Supervisors’ Perceptions  of  Current   and  Ideal  

Supervision  and  Evaluation  Practices” (2004) , accessed  9 January  2015 . Available  

fromhttp://scholarworks.umass.edu/dissertations/AAI3118327/ 
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ของตนวา่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบัมาตรฐานการพฒันาบคุลากรของสภาการพฒันาบคุลากร
ระดบัชาต(ิNSDC)138 

 คลาร์ก (Clark) ได้ศกึษาประสบการณ์ตรงในการนิเทศ และประโยชน์ยงัยืน ค้นหาภาวะผู้ นํา
ตอ่ประสิทธิภาพของงานนิเทศการศกึษา ทีสามารถสร้างความสําเร็จ และรักษาไว้ได้อย่างยงัยืน จาก
การใช้เวลาในการศึกษาการนิเทศ ในโรงเรียนชนบท โดยให้ผู้ มีส่วนร่วมตรวจคุณภาพการนิเทศ 
ผลการวิจัยพบว่า การนิเทศก่อให้เกิดความไว้วางใจซึงกันและกัน แต่จะต้องเปิดเผยจริงใจ และใช้
อํานาจออกแบบให้เห็นถึงการมีมนษุยสมัพนัธ์139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
138John  Michael Meade, “An  Evaluation  of the  Professional  Development  

Practices  of Small Private Christian  Schools  Based  on  The  Perceptions  of  

Administrators  and  Teachers” )Ed.D. Dissertation, Oral  Roberts  University ,2007),ii. 
139Ann  T.  Clark , An  Exploration  of  Combined  Distance  and  Direct  Supervision 

experiences  Dissertation  2004  Oregon  state  university .accessed 9 January  2015 , 

Available fromhttp://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/ 

1957/13009/ ClarkAnnT2004.pdf?sequence=1 
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สรุป  
 

การวิจัยครังนี  ได้นําเสนอข้อมูลทีเกียวข้องกับงานวิจัย  ข้อมูลต่างๆได้ศึกษาจากเอกสาร  
วารสาร  หนงัสือ  และงานวิจยั  จะเป็นข้อมูลสนบัสนุนทีสําคญัยิงต่อการวิจยั  โดยจะสอดคล้องกับ
เรืองทีจดัทํา ซงึได้จําแนกเป็นหวัข้อสําคญัตา่งๆ  การนําแนวความคดิจากนกัวิชาการหลายๆท่านทงัใน
และต่างประเทศ  บางครังแนวคิดอาจแตกต่างกันและหลากหลายตามลําดบั ทงัทีเป็นเรืองเกียวกับ
พฤติกรรมการบริหารจดัการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ผู้วิจยัมุ่งประสงค์ทีจะศกึษาตาม
แนวคิดของ ฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี (Hallinger and Murphy) ซึงเสนอองค์ประกอบของพฤติกรรม 
การบริหารจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการไว้คือ 1.การกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา
(framing school goals) 2.การสือสารเป้าหมายของสถานศกึษา(communicating school goals)   

3.การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน(supervising and evaluation instruction) 4. การ
ประสานงานด้านการใช้หลักสูตร(coordinating curriculum) 5.การตรวจสอบความก้าวหน้าของ
ผู้ เรียน(monitoring student progress)  6. การควบคมุการใช้เวลาในการสอน(protecting 

instructional time) 7.การดแูลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน (maintaining high visibility) 8.การจดัให้มีสิง 
จงูใจให้กบัครู(providing incentives for teachers) 9. การส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ(promoting 

professional development) 0.การพฒันาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ(developing and 

enforcing academic standards) 11.การจดัให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้(providing incentives 

for learning) และการปฏิบตัิงานของครู ตามสํานกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัแนวทางปฏิบตัิงานของครู คูมื่อการดําเนินงานตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  ดงันี  1) การแนะแนว 2) การรับสมคัรผู้ เรียนและการ
ตรวจสอบหลกัฐานการศกึษา 3) การปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้  4) การวดัและประเมินผล 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยครังนี   มีวัตถุประสงค์เพือทราบ )พฤติกรรมการบริหารการจัด 
การเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ  
2) การปฏิบตัิงานของครู  สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอ  
3) พฤติกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ทีส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของครู 
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอ  การวิจัยครังนีเป็นการวิจัย 
เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ศนูย์การศึกษานอกระบบและและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอําเภอ จํานวน 103  อําเภอ เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ ให้ข้อมลู อําเภอละ 
3 คน ประกอบด้วย  ผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ    
1 คน หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมการศกึษานอกระบบ 1 คน  ครูศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัตําบล 1 คน รวม 309 คน การดําเนินการวิจยัประกอบด้วย กระบวนการ 2 ขนัตอน 
คือ ขนัตอนการดําเนินการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยัมีรายละเอียดดงันี 
 

 ขันตอนการดาํเนินการวิจัย 

เพือให้การดําเนินการวิจยัและบรรลวุตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้  ผู้วิจยัจึงกําหนดรายละเอียด
และวิธีการในการศกึษาออกเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

ขันตอนที 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยัเป็นการจดัเตรียมโครงการ เพือให้การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบ  โดยการศึกษาตําราบทความต่าง  ๆ รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
ทีเกียวข้องและจดัทําโครงร่างงานวิจยั เสนอต่อภาควิชา เพือนําเสนอบณัฑิตวิทยาลยั พิจารณา
อนมุตั ิ

ขันตอนที 2 การดําเนินการวิจยั เป็นขนัตอนทีผู้วิจยั สร้างเครืองมือสําหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูล การทดสอบและปรับปรุงข้อบกพร่องของเครืองมือ นําเครืองมือทีสร้างขึนไปเก็บข้อมูล  
จากกลุ่มตัวอย่างทีกําหนด  แล้วนําข้อมูลทีเก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกต้อง  ทําการ
วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลู เขียนรายงานผลการวิจยั 
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ขันตอนที 3 การรายงานผลการวิจยั เป็นขนัตอนของการจดัทําร่างรายงานการวิจยั เสนอ
ต่อคณะกรรมการผู้ ควบคุมวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามที
คณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จดัทํารายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์  เสนอตอ่บณัฑิต
วิทยาลยั 

ระเบียบวิธีวิจัย 
เพือให้การดําเนินการวิจัย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

การวิจยั ผู้วิจยัจึงได้กําหนดระเบียบวิธีวิจยั  ซึงประกอบด้วยแผนแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่งตวัแปรทีศกึษา  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  การเก็บและรวบรวมข้อมลู  การวิเคราะห์ข้อมลู
และสถิตทีิใช้ในการวิจยั  โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

แผนแบบการวิจัย 
 การวิจยัครังนี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ทีมีแผนแบบการวิจยั
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non  
experimental case study) แสดงเป็นแผนผงั (diagram) ดงันี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมือ R  หมายถึงกลุม่ตวัอยา่งทีได้จากการสุม่ 

X  หมายถึงตวัแปรทีศกึษา 
O  หมายถึงข้อมลูทีได้จากการศกึษา 

 

O 
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ประชากร 
ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี  ได้แก่  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อธัยาศยัอําเภอ ในเขตภาคกลาง  รวม 136  อําเภอ 
 

กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี  ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยัอําเภอ  จํานวน  103  อําเภอ    โดยสุ่มจากประชากร  136 อําเภอ   ซึงกําหนดโดยใช้
ตารางประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่าง ของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) การสุ่ม 
กลุม่ตวัอยา่ง ใช้วิธีการสุม่แบบแบง่ชนั (stratified random sampling) ซงึมีการดําเนินการ ดงันี 

1. จดัแบง่ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ ในเขตภาคกลาง 
2. สุ่มตวัอย่าง ศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอ ด้วยวิธีการ 

สุ่มแบบแบ่งชนั(stratified random sampling) โดยจําแนกศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ ในเขตภาคกลาง 

3. ผู้ ให้ข้อมูล กําหนดผู้ ให้ข้อมูล ศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อําเภอๆ ละ 3 คน ได้แก่ ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ  
1 คน  หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมการศกึษานอกระบบ 1 คน ครูศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัตําบล 1 คน  รวมผู้ให้ข้อมลู 309 คน รายละเอียดในตารางที  3 

 

ตารางที  3  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามกลุม่สํานกังาน กศน.จงัหวดัในเขตภาคกลาง 

 

เขตภาคกลาง16 จงัหวดั ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
ผู้ ให้ข้อมลู 

ผู้ อํานวยการ หวัหน้ากลุม่
สง่เสริมฯ 

ครู กศน.ตําบล 
 

รวม 

1. กลุม่สํานกังาน กศน.
จงัหวดัเจ้าพระยาป่าสกั 

38 29 29 29 29 58 

2. กลุม่สํานกังาน กศน.
จงัหวดัทา่จีนถิน 
แมก่ลอง 

40 30 30 30 30 60 

3. กลุม่สํานกังาน กศน.
จงัหวดัลุม่เจ้าพระยา 

36 27 27 27 27 54 

4. กลุม่สํานกังาน กศน.
จงัหวดัสมทุรคีรี 

22 17 17 17 17 34 

รวม 136 103 103 103 103 309 
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ตัวแปรทศีึกษา 
 ในการวิจัยครังนี  มีตัวแปรประกอบด้วย  ตัวแปรพืนฐานและตัวแปรทีศึกษาซึงมี 
รายละเอียด ดงันี 

1.ตัวแปรพืนฐานเป็นตัวแปรเกียวกับสถานภาพของผู้ ใ ห้ ข้อมูล  ได้แก่  เพศ  อาย ุ
ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่งหน้าทีในศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 

2. ตวัแปรทีศกึษาประกอบด้วย ตวัแปรต้นและตวัแปรตาม  ดงันี 
2.1 ตวัแปรต้น เป็นตัวแปรทีเกียวกับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียน 

การสอนของผู้ อํานวยการ(Xtot) ตามกรอบแนวคิดของ ฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี (Hallinger and 
Murphy) ประกอบด้วย  
   2.1.1. การกําหนดเป้าหมายของสถานศกึษา ( X1) หมายถึง การกําหนด 
สิงทีต้องการในอนาคต ต้องสามารถวัดได้และมีระยะเวลาทีแน่นอน การกําหนดเป้าหมายจะ
สมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์และภารกิจหลกัของสถานศกึษา มีความชดัเจน และต้องมีลกัษณะทีง่าย
ตอ่ครู ในการนําไปปฏิบตักิารจดัการเรียนการสอน 

  2.1.2. การสือสารเป้าหมายของสถานศกึษา (X2) หมายถึง กระบวนการ
ของการติดต่อส่งข่าวสาร จากบุคคลหนึงไปยงัอีกบุคคลหนึง เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน หรือ
เพือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ อํานวยการกับผู้ อํานวยการ ผู้ปฏิบัติกับผู้ ปฏิบัติ หรือ 
เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ ปฏิบัติสู่ผู้ อํานวยการ ซึงก่อให้เกิดความเข้าใจทีตรงกันทําให้ 
การดําเนินงานของสถานศกึษา เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทางเดียวกนั 

 2.1.3.การนิเทศและประเมินผลด้านการสอน (X3) หมายถึง กระบวนการ
ชีแนะเพือให้ความช่วยเหลือ แนะนํา ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมของครู เพือทีจะปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอนเป็นความร่วมมือ ร่วมใจและประสานงานระหวา่งครู ผู้ อํานวยการสถานศกึษา
และผู้นิเทศในการพฒันาปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอนปรับปรุงกระบวนการทํางานให้
มีประสิทธิภาพเพือให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสตูร 
   2.1.4.การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร  (X4)  หมายถึง  การ
ประสานงาน ของผู้ อํานวยการสถานศึกษากับครู ในการนําหลักสูตรไปใช้ให้เกิดผล ตรงตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตร โดยทีผู้ อํานวยการจะต้องทําหน้าที สร้างความเข้าใจกับครู ในการนํา
หลกัสตูรไปใช้ ด้วยการประชุมชีแจง ให้ครูร่วมกันวิเคราะห์หลกัสูตร หาความสมัพนัธ์ของเนือหา 
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ทีสอน จดุมุง่หมายและเนือหาสาระ ร่วมกนัจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ และจดักระบวนการเรียนรู้
ทีหลากหลาย และร่วมกนัประเมินผลการใช้หลกัสตูร  
   2.1.5.การตรวจสอบความก้าวหน้าของ ผู้ เ รี ยน  (X5)  หมายถึ ง  
การประสานงาน การดูแลความก้าวหน้าของผู้ เรียน นําผลจากการประเมินความก้าวหน้าและ
ข้อมลูตา่ง ๆ ของผู้ เรียน ไปใช้ในการพฒันาหรือชว่ยเหลือผู้ เรียน ได้ตรงกบัปัญหาหรือตรงกบัความ
ต้องการ และพัฒนาศกัยภาพของผู้ เรียน  นําไปสู่ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียนแต่ละคน 
สง่ผลให้ผู้ อํานวยการ สามารถบริหารการจดัการเรียนการสอนได้ดียิงขนึ 
   2.1.6. การควบคมุการใช้เวลาในการสอน (X6) หมายถึง การดําเนินการ
ของผู้ อํานวยการ ในการตรวจสอบการดําเนินงานว่า บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือไม ่
หากการปฏิบัติงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ต้องหาทางแก้ไข  เพือให้การ
ปฏิบตัิงานบรรลุวัตถุประสงค์ทีตงัไว้  โดยเฉพาะเวลาทีใช้ในการสอน ผู้ อํานวยการสถานศึกษา
จะต้องควบคมุเวลา ไมใ่ห้สญูเสียไปโดยไมจํ่าเป็น และนําไปกําหนดเป็นนโยบายของสถานศกึษา 

2.1.7.ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและผู้ เ รียน (X7) หมายถึง การสร้าง
ความสัมพันธ์ทีดีระหว่างผู้ อํานวยการ ครู และผู้ เรียน  เพือให้เกิดเจตคติทีดี และพฤติกรรม 
ทีพึงประสงค์ เพราะการมีปฏิสมัพนัธ์ทีดีจะทําให้ผู้ อํานวยการ ได้รับข้อมูล ในด้านความต้องการ
ของผู้ เรียนและครู ทําให้สามารถสือสารเป้าหมายระดบัตา่ง ๆ ของสถานศกึษาให้กบัผู้ เรียนและครู
ทกุคนได้ทราบและนําไปปฏิบตัไิด้ตามเป้าหมายทีวางไว้ 

  2.1.8. การจัดให้มีสิงจูงใจให้กับครู (X8) หมายถึง การให้การยอมรับ 
การทํางานของครู โดยการให้รางวัล การยกย่องชมเชย  การดูแลด้านสวัสดิการ  การส่งเข้ารับ 
การอบรม หรือจัดให้มีการอบรมเพือพัฒนาครู เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับครู  ทําให้ครู 
เกิดความพึงพอใจ ความยินดีและความสขุกระตุ้นให้ครู เกิดความพยายามทุ่มเทความสามารถ
อยา่งเตม็ที ในการปฏิบตังิาน ตามหน้าทีทีได้รับมอบหมาย 

   2.1.9. การส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ (X9) หมายถึง การจดักิจกรรม
เพือส่งเสริมและให้โอกาสแก่ครู ในการพัฒนาวิชาชีพ ช่วยทําให้ขวัญและกําลังใจของบุคลากร 
ในสถานศกึษาดีขนึ โดยจดัให้มีการฝึกอบรมหรือการพฒันาบคุลากร ในรูปแบบตา่งๆ เพือปรับปรุง
การปฏิบตัิงานของบุคคล ทีดํารงตําแหน่งในปัจจบุนั ให้มีประสิทธิภาพยิงขนึ เป็นการเพิมความรู้
ความสามารถและทกัษะในการทํางานสง่เสริมให้เกิดความมนัคงแก่สถานศกึษา 
   2.1.10.การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (X ) หมายถึง  
การกําหนดมาตรฐานทางวิชาการ แนวทางการปฏิบตัเิกียวกบัการพฒันา การจดัการเรียนการสอน 
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จูงใจให้ครู ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพือพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียน  
โดยเน้นการนิเทศ 
   2.1.11.การจัด ใ ห้ มีสิ งส่ ง เส ริม สภาพการ เ รี ยน รู้  (X11)หมายถึ ง  
การให้แรงเสริม เพือส่งเสริมบรรยากาศด้านการเรียนรู้ แก่ผู้ เรียน ไม่ว่าจะเป็นการให้รางวัล  
การประกาศเกียรติคณุ การแสดงความภาคภูมิใจในตวัของผู้ เรียน ล้วนเป็นการจดัให้มีสิงส่งเสริม
การเรียนรู้ทงัสนิ ซงึถือเป็นภารกิจหลกั ทีจะนําไปสู่การจดัการศกึษาภายในสถานศกึษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้ อํานวยการสถานศึกษา จะต้องเป็นผู้ ทําหน้าทีประสานระหว่างครู ผู้ เรียน  
รวมทังการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพือเป็นพลังขับเคลือน การจัดให้มีสิงส่งเสริมสภาพ 
การเรียนรู้ ให้บรรลจุดุมุง่หมายทีสถานศกึษาตงัไว้ 
  2.2 ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรทีเกียวกบัการปฏิบตัิงานของครู (Ytot) ตามแนวทาง
ปฏิบัติงานของครู  คู่มือการดําเนินงานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551  ในการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  เป็นการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน การศกึษาขนัพืนฐาน ระดบัประถม มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษา
ตอนปลาย ซงึมีการดําเนินงานดงันี 
   2.2.1.การแนะแนว (Y1) หมายถึง  การให้ คําปรึกษาและแนะแนว 
ในรายละเอียดต่าง ๆ ทงัในเรืองของโครงสร้างหลักสูตร   วิธีเรียน เวลาเรียน วิธีการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ตามหลกัสตูรใหม ่เงือนไขตา่ง ๆ และการจบหลกัสตูร ประโยชน์ทีผู้ เรียนจะได้รับ รวมทงั
การให้คําปรึกษาในการปรับตวั และแก้ไขปัญหาทางการเรียนให้กบัผู้ เรียน 
     2.2.2.  การรับสมัครผู้ เ รียนและการตรวจสอบหลักฐานการศึกษา
(Y2)หมายถึง การรับสมคัรผู้ เรียน เพือขึนและลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบเอกสารสําคญัทีใช้
เป็นหลกัฐานในการสมคัรเรียน เช่น บตัรประจําตวัประชาชน  สําเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลียนชือ
และนามสกุล ชือบิดา มารดา และวุฒิการศึกษา   ซึงจะต้องดําเนินการตรวจสอบวุฒิเดิมของ
ผู้ เรียนให้ถกูต้อง เป็นต้น  
    2.2.3.การปฐมนิ เทศและการวางแผนการ เ รียน รู้  (Y3) หมายถึ ง 
การต้อนรับผู้ เรียน แนะนําผู้ อํานวยการ ครู  แนะนําผู้ ทีเกียวข้อง รวมทงัการแนะนําตวัของผู้ เรียน 
การชีแจงเกียวกับ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  สาระวิชาทีลงทะเบียนเรียน  
สือการเรียน เงือนไขตา่ง ๆ ของหลกัสตูร ระเบียบทีเกียวข้องกบัการจบหลกัสตูร ชีแจงวิธีการเรียน  
ตา่ง ๆ ข้อตกลงในการเรียนรู้ แนะนําสถานทีในการพบกลุ่ม แนะนําแหล่งข้อมลู แหล่งความรู้  และ
การวางแผนการเรียน หมายถึง วิเคราะห์หลกัสูตร ทีใช้ในการจดัการจดัการเรียนการสอนร่วมกัน
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และนํามาจดัทําแผนการสอนและแผนการเรียนรู้ โดยกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ทีสอดคล้องกับ
ลักษณะของเนือหาหลักสูตร และวิธีเรียนตามทีผู้ เรียนเลือก เช่น  การพบกลุ่ม การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เป็นต้น และร่วมกนัจดัทําแผนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ  
     2.2.4.การวัดและประเมินผล (Y4)หมายถึง  การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นรายวิชา  การประเมินกิจกรรมพฒันาคณุภาพชีวิต
การประเมินคณุธรรมและการประเมินคณุภาพการศกึษานอกระบบระดบัชาต ิ
 

เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบบั แบง่เป็น  3  ตอน ดงันี 
ตอนที  1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) เพือสอบถามข้อมลูพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่งหน้าทีในศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 

ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับ พฤติกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนของ
ผู้ อํานวยการ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ซึงผู้ วิจัย 
ได้ประยุกต์จากแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดของฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี (Hallinger and 
Murphy) 
 ตอนที  3  เป็นแบบสอบถามเกียวกับ การปฏิบตัิงานของครู สงักัดศนูย์การศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ  ซึงผู้ วิจยัได้พฒันาจากแนวทางปฏิบตัิงานของครู คู่มือ 
การดําเนินงานตามหลกัสตูร การศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน  พทุธศกัราช   2551 

 แบบสอบถามตอนที 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ (rating scale) 
5  ระดบัตามแนวคดิของลิเคร์ิท(Likert) โดยมีความหมาย ดงันี 

ระดบั  1  หมายถึง พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน/การปฏิบตัิงานของครู 
อยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ มีคา่นําหนกัเทา่กบั  1  คะแนน 

ระดบั  2  หมายถึง พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน/การปฏิบตัิงานของครู 
อยูใ่นระดบัน้อย มีคา่นําหนกัเทา่กบั  2  คะแนน 

ระดบั  3  หมายถึง พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน/การปฏิบตัิงานของครู 
อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่นําหนกัเทา่กบั  3  คะแนน 

ระดบั  4  หมายถึง พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน/การปฏิบตัิงานของครู 
อยูใ่นระดบัมาก มีคา่นําหนกัเทา่กบั  4  คะแนน 
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ระดบั  5  หมายถึง พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน/การปฏิบตัิงานของครู 
อยูใ่นระดบัมากทีสดุ มีคา่นําหนกัเทา่กบั  5  คะแนน 
 

การสร้างและพัฒนาเครืองมือ 
ผู้วิจยัได้ดําเนินการพฒันาและสร้างเครืองมือ ทีเป็นแบบสอบถามขนึ  ตามกรอบแนวคิด

และวตัถปุระสงค์การวิจยัทีกําหนด  โดยมีขนัตอนการดําเนินการ  ดงันี 
ขันที 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วรรณกรรมทีเกียวข้องและแบบสอบถาม 

ฉบบัทีอ้างถึง แล้วนําผลการศึกษามาสร้างและปรับปรุงเครืองมือ โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์  
ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ 

ขนัที 2 ตรวจสอบความตรงของเนือหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามทีผู้วิจยัสร้าง ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องของเนือหากับ
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง IOC (Index of Item – Objective 
Congruence) แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขอีกครังหนึงได้คา่ดชันีความสอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง .80 -
1.00 

ขนัที 3 นําแบบสอบถามทีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับผู้ ให้ข้อมูล 
ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จํานวน 
10 อําเภอ ๆ ละ 3 คน รวม 30 คน 

ขนัที 4  นําแบบสอบถามทีได้รับกลบัคืนมา หาค่าความเชือมนั (reliability) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สมัประสิทธิแอลฟา (α - coefficient)  ได้ค่าความเชือมนั 
ของแบบสอบถามทงัฉบบั เทา่กบั .9764 

ขนัที 5 จดัพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์  เพือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลู ในการศกึษาวิจยัในครังนี  ผู้วิจยัดําเนินการตามขนัตอน  ดงันี 
1.ทําหนัง สือถึ งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร  เ พือ ทําหนัง สือ 

ขอความร่วมมือไปยัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอ   ทีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง ขอความอนุเคราะห์ ผู้ อํานวยการศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อําเภอ  หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมการศกึษานอกระบบ และ ครูศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัตําบล  ตอบแบบสอบถาม 
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2. ดําเนินการ ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ไปทุกศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอ  ทีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และนัดหมายเพือเก็บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเองบางอําเภอ 

 

การวิเคราะห์และสถติทีิใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
เมือผู้วิจยัได้รับแบบสอบถามกลบัคืนแล้ว ได้ดําเนินการ โดยการตรวจสอบความสมบรูณ์

ของแบบสอบถาม จัดระเบียบข้อมูล ลงรหัสและนําข้อมูลดงักล่าว คํานวณค่าทางสถิติ  โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป เพือให้การวิเคราะห์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลําดบัขนัตอน โดยคํานวณคา่สถิต ิ ดงันี 

1. วิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติทีใช้  คือ ความถี (frequency) และ 
ร้อยละ (percentage) 

2. วิเคราะห์สถิติระดบั พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ/
การปฏิบตัิงานของครู  สถิติทีใช้คือ มชัฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จากนนั นําคา่มชัฌิมเลขคณิต ทีได้จากการตอบแบบสอบถาม เทียบกบัเกณฑ์ ตามแนวความคิด
ของเบสท์(Best )มีรายละเอียด ดงันี 

 คา่มชัฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49  หมายถึง   พฤตกิรรมการบริหารการจดัการเรียน
การสอน/การปฏิบตังิานของครู   อยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ 

 คา่มชัฌิมเลขคณิต  1.50 – 2.49  หมายถึงพฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียน
การสอน/การปฏิบตังิานของครู  อยูใ่นระดบัน้อย 

 คา่มชัฌิมเลขคณิต  2.50 – 3.49  หมายถึง พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียน
การสอน/การปฏิบตังิานของครู  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   คา่มชัฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49  หมายถึง พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียน
การสอน/การปฏิบตังิานของครู อยูใ่นระดบัมาก 
   คา่มชัฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00  หมายถึง พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียน
การสอน/การปฏิบตังิานของครู  อยูใ่นระดบัมากทีสดุ 

3.การวิเคราะห์ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ทีส่งผลตอ่
การปฏิบตังิานของครู สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ สถิติทีใช้
คือ  การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
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สรุป 
 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือทราบ 1)พฤติกรรมการบริหารจดัการเรียนการสอนของ
ผู้ อํานวยการ สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 2)การปฏิบตัิงาน
ของครู  สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 3)พฤติกรรมการบริหาร
จัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ทีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ โดยใช้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศยัอําเภอ จํานวน 103  อําเภอ  เป็นหน่วยวิเคราะห์  ผู้ ให้ข้อมูลอําเภอละ 3 คน  
ประกอบด้วย  ผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอ   คน 
หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมการศกึษานอกระบบ 1 คน  ครูศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัตําบล 1 คน รวมผู้ ให้ข้อมลู 309 คน  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามเกียวกบั 
พฤติกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ตามแนวคิดของ ฮอลลิงเจอร์และ 
เมอร์ฟี (Hallinger and Murphy) และการปฏิบตัิงานของครู ตามแนวทางปฏิบตัิงานของครู คูมื่อ
การดําเนินงานตามหลกัสตูร การศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  
สถิติทีใช้ คือ ความถี (frequency) ร้อยละ (percentage) คา่มชัฌิมเลขคณิต( )ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอน(stepwise multiple regression 
analysis) 
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บทท ี4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เพือให้การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เรือง พฤติกรรม 
การจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการทีส่งผลต่อการปฏิบติังานของครู สงักัดศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ   ผู้ วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยัง ศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ซึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 103 อําเภอ แต่ละ
อําเภอ มีผู้ ให้ข้อมลู จํานวน  3  คน คือ ผู้ อํานวยการศนูย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศยัอําเภอ หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และครูศนูย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัตําบล  รวมผู้ ให้ข้อมลูทงัสนิ จํานวน  309  คน  ผู้วิจยัได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนมา  309 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  นํามาวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้
ตารางประกอบคําบรรยายจําแนกเป็น  4 ตอน ดงันี 

 ตอนที  1  การวิเคราะห์ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที  2  การวิเคราะห์ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ
สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ 

 ตอนที 3  การวิเคราะห์ การปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ 

 ตอนที  4  การวิเคราะห์ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ 
ทีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ 

 

ตอนท ี1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม  ผู้ ใ ห้ ข้อมูลในการวิจัยครังนี  แบ่งออกเป็น  
3  กลุ่ม  คือ  ผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ   
หวัหน้ากลุม่สง่เสริมการศกึษานอกระบบ และครูการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
ตําบล สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 103  อําเภอ ประกอบด้วย  ผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
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ตามอธัยาศยัอําเภอ จํานวน 103  คน หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  จํานวน 103  คน 
และครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล จํานวน 103 คน  รวมผู้ ให้
ข้อมลู จํานวน  309  คน   การวิเคราะห์พิจารณาตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์ 
ในการทํางาน และตําแหน่งหน้าทีในศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอ 
โดยใช้ความถี (frequency )และค่าร้อยละ (percentage) ดงัรายละเอียด ตามตารางที  4 

  
ตารางที  4  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ   
ชาย 79 25.57 

     หญิง 230 74.43 

รวม 309 100.0 
2. อาย(ุเศษของเดือนมากกว่า 6  ให้คดิเป็น 1 ปี)   
ไมเ่กิน 30 ปี 36 11.65 

31 – 40 ปี 63 20.39 

41 – 50 ปี 77 24.92 

51 ปีขนึไป 133 43.04 

รวม 309 100.0 
3. ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรี 158 51.13 

ปริญญาโท 148 47.90 

ปริญญาเอก 3 0.97 

อืน ๆ 0 0 

รวม 309 100.0 
4. ประสบการณ์ในการทาํงาน(เศษของเดือนมากกว่า 6 เดือน
ให้คิดเป็น 1 ปี) 

  

ไมเ่กิน 5 ปี 64 20.71 

     6 - 10 ปี 35 11.33 

     11 - 15 ปี 30 9.71 
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ตารางที  4  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ) 
 

   

 จากตารางที  4 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 230 คน  
คิดเป็นร้อยละ 74.43 เพศชาย จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 25.57 และอายุของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ทีมีอาย ุ 51 ปี  ขนึไป มีมากทีสดุ จํานวน 133  คน คิดเป็นร้อยละ 43.04 รองลงมา
อายรุะหว่าง 41 – 50  ปี จํานวน 77 คน  คิดเป็นร้อยละ  24.92  ลําดบัสาม คือ อาย ุ31 – 40  ปี 
จํานวน  63  คน  คิดเป็นร้อยละ 20.39 และลําดบัสดุท้าย คืออายไุม่เกิน  30  ปี จํานวน 36  คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.65 ระดบัการศกึษาพบว่าระดบัปริญญาตรี มากทีสดุ จํานวน 158 คน คิดเป็น
ร้อยละ  51.13  รองลงมา ระดบัปริญญาโท จํานวน  148 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90 และลําดับ
สดุท้ายระดบัปริญญาเอก จํานวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ 0.97 มีประสบการณ์ในการทํางาน 
มากทีสดุ  26  ปีขนึไป   จํานวน 109 คน คดิเป็นร้อยละ 35.28  รองลงมา มีประสบการณ์ไม่เกิน 5  
ปี จํานวน  64  คน คิดเป็นร้อยละ 20.71  ลําดบัสามมีประสบการณ์  21 – 25  ปี จํานวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.88  ลําดับสีมีประสบการณ์  6-10 ปี จํานวน 35  คน คิดเป็นร้อยละ11.33 
ลําดบัห้ามีประสบการณ์  11 – 15  ปี  จํานวน  30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.71 และลําดับสดุท้าย 
มีประสบการณ์ 16 – 20 ปี จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ  8.09 ตําแหน่งหน้าที เป็นผู้ อํานวยการ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) ร้อยละ 
4. ประสบการณ์ในการทาํงาน(เศษของเดือนมากกว่า 6 เดือนให้
คิดเป็น 1 ปี)(ต่อ) 

  

     16 - 20 ปี 25 8.09 

     21 - 25 ปี 46 14.88 

     26 ปีขนึไป 109 35.28 

รวม 309 100.0 
5. ตาํแหน่งหน้าทีในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาํเภอ 

  

ผู้อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

อําเภอ 
103 33.33 

หวัหน้ากลุม่สง่เสริมการศกึษานอกระบบ 103 33.33 

ครู การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัตําบล 103 33.34 

รวม 309 100.0 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษา  
นอกระบบและครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล จํานวนเท่ากัน 
ตําแหน่งละ 103  คน  
 

ตอนที 2  การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้อํานวยการ 
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอ 

 การวิเคราะห์  พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอ   เพือตอบคําถามการวิจัย  ข้อที  
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ อยู่ในระดับใด ผู้วิจยัวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( )และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ   ทงัในภาพรวมและ
จําแนกตามรายด้าน ของพฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
309  คน  เป็นกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 103 อําเภอ  แล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวความคิดของ
เบสท์ (Best)  ทีได้กําหนดไว้ ดงัรายละเอียดตามตารางที  5 

 

ตารางท ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการบริหาร 

การจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศนูย์การศึกษานอกระบบและการศกึษา  
ตามอธัยาศยัอําเภอโดยภาพรวม (xtot) 

                   (n= ) 
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ

ผู้อาํนวยการ (xtot) 
 S.D. ระดับ 

. การกําหนดเป้าหมายของสถานศกึษา (x1) 3.91 0.29 มาก 

. การสอืสารเป้าหมายของสถานศกึษา (x2) 4.04 0.33 มาก 

.  การนิเทศและประเมินผลด้านการสอน (x3) 3.87 0.37 มาก 

. การประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร (x4) 3.90 0.30 มาก 

. การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (x5) 3.73 0.38 มาก 

. การควบคมุการใช้เวลาในการสอน (x6) 3.81 0.38 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



83 
 

ตารางท ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการบริหาร  

การจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศนูย์การศึกษานอกระบบและการศกึษา  
ตามอธัยาศยัอําเภอโดยภาพรวม (xtot)(ต่อ) 

                   (n= ) 
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ

ผู้อาํนวยการ (xtot) 
 S.D. ระดับ 

. การดแูลเอาใจใสค่รูและผู้ เรียน (x7) 3.83 0.36 มาก 

. การจดัให้มีสงิจงูใจให้กบัครู (x8) 3.87 0.45 มาก 

.  การสง่เสริมให้มีการพฒันาวชิาชีพ (x9) 3.94 0.34 มาก 

. การพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (x10) 3.93 0.35 มาก 

. การจดัให้มีสงิสง่เสริมสภาพการเรียนรู้ (x11) 3.89 0.46 มาก 

รวม (xtot) 3.90 0.33 มาก 
 

จากตารางที  5 พบว่า พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ โดยภาพรวม อยู่ใน 
ระดับมาก ( = 3.90, S.D.=0.33) แยกพิจารณารายด้าน พบในลักษณะเดียวกัน คือ  
อยู่ ในระดับมากทุกด้านโดยเ รียงลําดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ดังนี  
ด้านการสือสารเป้าหมายของสถานศึกษา ( = 4.04, S.D.= 0.33) ด้านการส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาวิชาชีพ ( = 3.94, S.D.= 0.34) ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ    
( = 3.93, S.D.= 0.35) ด้านการกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา ( = 3.91, S.D.= 0.29)  
ด้านการประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร ( = 3.90, S.D.= 0.30) ด้านการจดัให้มีสิงส่งเสริม
สภาพการเรียนรู้ ( = 3.89, S.D.= 0.46) ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน ( = 3.87, 

S.D.= 0.37) ด้านการจดัให้มีสิงจงูใจให้กับครู ( = 3.87, S.D.= 0.45) ด้านการดแูลเอาใจใส่ครู
และผู้ เรียน ( = 3.83, S.D.= 0.36) ด้านการควบคมุการใช้เวลาในการสอน ( = 3.81, S.D.= 

0.38) และด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน ( = 3.73, S.D.= 0.38) เมือพิจารณาจาก
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)อยู่ระหว่าง 0.29 - 0.46 ซงึมีการกระจายของข้อมลูน้อย แสดงว่า
ความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทศิทางเดียวกนัสอดคล้องกนั  
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เพือตอบคําถามของการวิจัย ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต( ) และ 
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของพฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอ เป็นรายข้อ จากตวัแปรต้นทีศึกษา 
จํานวน  67 ข้อ ผลการวิเคราะห์ดงัรายละเอียด ตามตารางที 6 – ตารางที 16 

 
ตารางที  6   ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรมการ 
                   บริหารการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบ 
                   และการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ ด้านการกําหนดเป้าหมายของสถานศกึษา (x1) 

              (n= ) 
ด้านการกาํหนดเป้าหมายของสถานศึกษา (x1)  S.D. ระดับ 

.มีการพฒันาเป้าหมายของสถานศกึษาเพือปรับปรุงการปฏิบตัิงานด้าน
การจดัการเรียนการสอนทกุระดบั 4.01 0.30 มาก 

.มีการกําหนดเป้าหมายของสถานศกึษาเพือปรับปรุงด้านการจดัการเรียน
การสอน 

3.93 0.36 มาก 

.การกําหนดเป้าหมายด้านการจดัการเรียนการสอนของ
สถานศึกษามาจากการมีสว่นร่วมของผู้ อํานวยการ ครู และ
คณะกรรมการสถานศกึษา 

3.94 0.46 มาก 

.มีการประเมินความต้องการของครูเพือนําไปใช้ในการพฒันา
เป้าหมายด้านการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

3.93 0.41 มาก 

.มีการนําข้อมลูด้านผลสมัฤทธิของผู้ เรียนมาใช้ในการพฒันา
เป้าหมายด้านวิชาการของสถานศกึษา 

3.82 0.37 มาก 

รวม 3.91 0.29 มาก 
  
  จากตารางที  6  พบว่า พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ
ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย ด้านการกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.91, S.D.= .29) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบั
มากทกุข้อ เรียงลําดบัตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี มีการพัฒนาเป้าหมายของ
สถานศึกษาเพือปรับปรุงการปฏิบติังานด้านการจดัการเรียนการสอนทกุระดบั ( = 4.01,S.D.= 
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0.30 ) การกําหนดเป้าหมาย ด้านการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา มาจากการมีส่วนร่วม
ของผู้ อํานวยการ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ( = 3.94, S.D.= 0.46) มีการกําหนด
เป้าหมายของสถานศึกษา  เพือปรับปรุงด้านการจดัการเรียนการสอน ( = 3.93, S.D.= 0.36) 

มีการประเมินความต้องการของครู  เพือนําไปใช้ในการพัฒนาเป้าหมาย ด้านการจัดการเรียน 
การสอนของสถานศกึษา ( = 3.93, S.D.= 0.41) และมีการนําข้อมลู ด้านผลสมัฤทธิของผู้ เรียน 
มาใช้ในการพฒันาเป้าหมาย ด้านวิชาการของสถานศกึษา ( = 3.82, S.D.= 0.37) เมือพิจารณา
จากส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.)อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.46  ซึงมีการกระจายของข้อมูลน้อย 
แสดงวา่ ความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทศิทางเดียวกนั สอดคล้องกนั 
 

ตารางท ี 7 ค่ามชัฌิมเลขคณิตและ สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของพฤติกรรมการ 
  บริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศนูย์การศึกษานอกระบบและ 
  การศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ ด้านการสือสารเป้าหมายของสถานศกึษา (x2) 

(n= ) 
ด้านการสือสารเป้าหมายของสถานศึกษา(x2)  S.D. ระดับ 

.มีการพดูคยุกบัครูอยา่งไมเ่ป็นทางการเพือถา่ยทอดแนวปฏิบตัหิรือ
เป้าหมายด้านการจดัการเรียนการสอนของสถานศกึษา 4.06 0.37 มาก 

.มีการประชมุครู ผู้ เรียนและผู้มีสว่นเกียวข้อง เพือชีแจงนโยบาย/
เป้าหมายด้านการจดัการเรียนการสอนของสถานศกึษา 

4.02 0.35 มาก 

.จดัให้มีกระบวนการแลกเปลยีนความคิดเห็นของครูเพือนํามาใช้ในการ
พฒันาเกียวกบังานด้านการจดัการเรียนการสอนของสถานศกึษา 

3.90 0.43 มาก 

.มีการสอืสารให้ครู ผู้ เรียน  คณะกรรมการสถานศกึษา และทกุฝ่ายที
เกียวข้องกบัสถานศกึษารับทราบนโยบายด้านการจดัการเรียนการสอน
ของสถานศกึษา 

3.98 0.39 มาก 

.มีการจดัทาํคูม่ือผู้ เรียน โดยระบเุป้าหมายทางด้านการจดัการเรียนการ
สอนทีชดัเจน 

3.89 0.38 มาก 

.มีการจดัทาํป้ายประกาศทีแสดงให้เห็นถึงการให้ความสาํคญัด้านการ
จดัการเรียนการสอนของสถานศกึษา 3.86 0.39 มาก 

.แจ้งให้ครู จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางด้าน
การจดัการเรียนการสอนของสถานศกึษา 

4.03 0.39 มาก 

รวม 4.04 0.33 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 
 

 

  จากตารางที  7  พบว่า  พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ
ศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย ด้านการสือสารเป้าหมายของสถานศกึษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.04, S.D.= 0.33) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบั
มากทุกข้อ เรียงลําดบัตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดงันี  มีการพูดคยุกับครูอย่างไม่
เป็นทางการ เพือถ่ายทอดแนวปฏิบติั หรือเป้าหมายด้านการจดัการเรียนการสอน ของสถานศกึษา
( = 4.06, S.D.= 0.37 )แจ้งให้ครู จดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามเป้าหมายทางด้าน
การจดัการเรียนการสอนของสถานศกึษา ( = 4.03, S.D.= 0.39) มีการประชมุครู ผู้ เรียนและผู้ มี
ส่วนเกียวข้อง เพือชีแจงนโยบาย/เป้าหมาย  ด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา       
( = 4.02, S.D.= 0.35) มีการสือสารให้ครู ผู้ เรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา และทกุฝ่ายที
เกียวข้องกับสถานศึกษารับทราบนโยบาย  ด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา         
( = 3.98, S.D.= 0.39) จดัให้มีกระบวนการแลกเปลียนความคิดเห็นของครู เพือนํามาใช้ในการ
พฒันาเกียวกบังานด้านการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา ( = 3.90, S.D.= 0.43) มีการ
จดัทําคู่มือผู้ เรียน โดยระบุเป้าหมายทางด้าน การจดัการเรียนการสอนทีชดัเจน ( = 3.89,S.D.= 

0.38) มีการจดัทําป้ายประกาศ ทีแสดงให้เหน็ถงึการให้ความสําคญั ด้านการจดัการเรียนการสอน
ของสถานศกึษา ( = 3.86, S.D.= 0.39) เมือพิจารณาจากส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่
ระหว่าง 0.35 - 0.43  ซงึมีการกระจายของข้อมลูน้อย แสดงว่า ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ไปในทศิทางเดียวกนัสอดคล้องกนั 

 

ตารางที   8  ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของพฤติกรรมการ 
 บริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศนูย์การศึกษานอกระบบและ 

 การศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน(x3) 

    (n= ) 
ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน(x3)  S.D. ระดับ 

.ผู้อํานวยการ นิเทศการสอนอยา่งไมเ่ป็นทางการด้วยการเยียมการ
จดัการเรียนการสอน  โดยใช้เวลาสนั ๆ และไมม่ีการกําหนดลว่งหน้า 

3.86 0.47 
มาก 

. มีการประชมุชีแจงหลงันเิทศการสอนเพือแจ้งให้ครูทราบถึงจดุเดน่
และจดุทีควรพฒันาในการสอน 

3.80 0.48 มาก 
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ตารางที  8      ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรมการ 
     บริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ  

     การศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน(x3)(ต่อ) 
(n= ) 

ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน(x3)  S.D. ระดับ 
.ให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ครู หลงัการนิเทศการสอน 

ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
3.80 0.40 มาก 

. จดัให้ครูมีการแลกเปลยีนความคิดเห็นเกียวกบักระบวนการจดัการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศกึษาและไปในทิศทาง
เดียวกนั 

3.93 0.39 มาก 

. จดัทําเกณฑ์การประเมินเพือประเมินการจดัการเรียนการสอนของครู
วา่สอดคล้องกบัเป้าหมายด้านวิชาการของสถานศกึษา 

3.75 0.42 มาก 

. มีการใช้ผลงานของผู้ เรียนเพือประเมินผลการสอนของครู 3.83 0.42 มาก 

.มีการประเมินผลการสอนของครูวา่เป็นไปตามเป้าหมายของ
สถานศกึษา 

3.88 0.38 มาก 

รวม 3.87 0.37 มาก 
 

 จากตารางที  8  พบว่า  พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ
ศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอ ด้านการนิเทศและประเมินผลด้าน
การสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.87, S.D.= .64)  เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เรียงลําดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี จดัให้ครูมีการ
แลกเปลียนความคิดเห็น เกียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
สถานศึกษาและไปในทิศทางเดียวกัน ( = 3.93, S.D.= 0.39)มีการประเมินผลการสอนของครู 
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา ( = 3.88, S.D.= .38) ผู้ อํานวยการ นิเทศการสอน 
อย่างไม่เป็นทางการ ด้วยการเยียมการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้เวลาสัน ๆ และไม่มีการ
กําหนดลว่งหน้า ( = 3.86, S.D.= 0.47) มีการใช้ผลงานของผู้ เรียน ในการประเมินผลการสอน
ของครู ( = 3.83, S.D.= 0.70) มีการประชมุชีแจง หลงันิเทศการสอน เพือให้เห็นถึงจดุเด่นและ 
จุดทีควรพัฒนาในการสอนของครู ( = 3.80,S.D.= 0.78) มีการใช้ผลงานของผู้ เรียนเพือ
ประเมินผลการสอนของครู ( = 3.83, S.D.= 0.42) และจดัทําเกณฑ์การประเมิน เพือประเมินการ
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จดัการเรียนการสอนของครู ว่าสอดคล้องกับเป้าหมายด้านวิชาการของสถานศกึษา ( = 3.75, 

S.D.= 0.42 )เมือพิจารณาจากสว่นเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) อยู่ระหว่าง 0.38 - 0.48 ซึงมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย  แสดงว่า ความเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกัน 

 

ตารางท ี  9         ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ สว่นเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของพฤติกรรมการ 
 บริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศนูย์การศึกษานอกระบบและ 

 การศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอด้านการประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร(x4) 

(n= ) 
ด้านการประสานงานด้านการใช้หลกัสูตร(x4)  S.D. ระดับ 

. มีการกําหนดบคุลากรไว้อยา่งชดัเจนในการประสานงานด้าน
หลกัสตูร 3.92 0.33 มาก 

. มีการใช้ข้อมลูด้านผลการเรียนของผู้ เรียนประกอบการตดัสนิใจ
ในการนําหลกัสตูรไปใช้ 

3.84 0.37 มาก 

. มีการสง่เสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้สอดคล้องกบั
จดุหมายของหลกัสตูรสถานศกึษา 3.96 0.37 มาก 

. กํากบัดแูลการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนของ
ผู้ เรียนให้ตรงกบัหลกัสตูร 3.87 0.39 มาก 

. นโยบายด้านวิชาการของสถานศกึษาสอดคล้องกบัจดุมุง่หมาย
ของหลกัสตูร 3.97 0.36 มาก 

. มีรายวิชาเลอืกหลากหลายและสอดคล้องกบัแผนการเรียนของ
ผู้ เรียน 4.04 0.38 มาก 

. มีการกํากบัดแูลในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัจดุมง่หมายของหลกัสตูร 3.93 0.3  มาก 

. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนตรงตามตวัชีวดัของแต่
ละรายวชิา 3.97 0.40 มาก 

. ให้ครูมีสว่นร่วมในการคดัเลอืกอปุกรณ์ประกอบหลกัสตูร 3.86 0.37 มาก 
รวม 3.90 0.30 มาก 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 
 

 จากตารางที  9  พบว่า  พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ด้านการประสานงานด้านการใช้
หลกัสตูรโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.90, S.D.= 0.30) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ใ น ร ะ ดั บ ม า กทุ ก ข้ อ  เ รี ย ง ลํ า ดั บ ต าม ค่ า มั ช ฌิ ม เ ล ข ค ณิ ต จ า กม า ก ไ ป น้ อ ย  ดั ง นี  
มีรายวิชาเลือกหลากหลาย และสอดคล้องกับแผนการเรียนของผู้ เรียน ( = 4.04, S.D.= 0.38)

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิทางการเรียน ตรงตามตัวชีวัดของแต่ละรายวิชา ( = 3.97, S.D.=  

0.40) นโยบายด้านวิชาการของสถานศึกษา สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร ( = 3.97, 

S.D.= 0.36) มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู  ให้สอดคล้องกับจุดหมาย 
ของหลกัสตูรสถานศึกษา ( = 3.96, S.D.= 0.37) มีการกํากับดแูล ในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกบัจดุม่งหมายของหลกัสตูร  ( = 3.93, S.D.= 0.34) มีการกําหนดบุคลากร
ไว้อย่างชดัเจน ในการประสานงานด้านหลกัสตูร ( =3.92, S.D.= 0.33) กํากับดแูลการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของผู้ เรียนให้ตรงกบัหลกัสตูร ( = 3.87, S.D.= 0.39) 
ให้ครูมีส่วนร่วม ในการคดัเลือกอปุกรณ์ประกอบหลกัสตูร ( = 3.86, S.D.= 0.37) และมีการใช้
ข้อมลูด้านผลการเรียนของผู้ เรียน ประกอบการตดัสินใจในการนําหลกัสตูรไปใช้ ( = 3.84, S.D.= 

0.37) เมือพิจารณาจากสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.58 - 0.69 ซงึมีการกระจาย
ของข้อมลูน้อย แสดงวา่ ความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทศิทางเดียวกนัสอดคล้องกนั 

 

ตารางที 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรม 
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน
(x5) 

(n=103) 
ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน(x5)  S.D. ระดับ 

. มีการพบครูเพือให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคลเกียวกบั
ความก้าวหน้าด้านการเรียนของผู้ เรียน 3.75 0.38 มาก 

. มีการวิเคราะห์แบบทดสอบเพอืตรวจสอบจดุเดน่  
จดุด้อยด้านการเรียนของผู้ เรียน 

3.74 0.42 มาก 
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ตารางที 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรม 
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน
(x5)(ต่อ) 

(n=103) 
ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน(x5)  S.D. ระดับ 

. นําคะแนนจากการทดสอบมาใช้ในการประเมินความก้าวหน้า
ด้านการเรียนของผู้ เรียน 

3.72 0.43 มาก 

. มีการแจ้งผลการทดสอบทางการเรียนให้ผู้ เรียนทราบอยา่ง
รวดเร็ว 

3.86 0.38 มาก 

. นําผลจากการทดสอบมาจดัทาํโครงการสอนเสริม ให้กบัผู้เรียน 3.88 0.39 มาก 

. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน ได้เลอืกวธีิเรียนตามความถนดัและความ
ต้องการของตน 3.72 0.47 มาก 

รวม 3.73 0.38 มาก 
 

 จากตารางที 10  พบว่า  พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้า
ของผู้ เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.73, S.D.= 0.38) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี นําผลจากการ
ทดสอบ มาจัดทําโครงการสอนเสริม ให้กับผู้ เรียน ( = 3.88, S.D.= 0.39) มีการแจ้งผล 
การทดสอบทางการเรียน ให้ผู้ เรียนทราบอย่างรวดเร็ว ( = 3.86, S.D.= 0.38) มีการพบครูเพือให้
คําปรึกษาเป็นรายบุคคล เกียวกับความก้าวหน้าด้านการเรียนของผู้ เรียน ( = 3.75, S.D.= 0.38)

มีการวิเคราะห์แบบทดสอบ เพือตรวจสอบจุดเด่น จดุด้อยด้านการเรียนของผู้ เรียน ( = 3.74, 

S.D.= 0.42) นําคะแนนจากการทดสอบมาใช้ ในการประเมินความก้าวหน้า ด้านการเรียนของ
ผู้ เรียน ( = 3.72, S.D.= 0.43) และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน ได้เลือกวิธีเรียนตามความถนัดและความ
ต้องการของตน ( = 3.72, S.D.= 0.47) เมือพิจารณาจากส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
อยู่ระหว่าง 0.38 - 0.47 ซึงมีการกระจายของข้อมูลน้อย  แสดงว่า ความเห็นของผู้ ตอบ
แบบสอบถามไปในทศิทางเดียวกนัสอดคล้องกนั 
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ตารางที  11 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรม 
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอด้านการควบคมุการใช้เวลาในการสอน (x6) 

(n=103) 
ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน(x6)  S.D. ระดับ 

. ตรวจเยียมการจดัการเรียนการสอนเพือกํากบัติดตาม การใช้เวลา
ในการสอนของครูเพือประโยชน์แก่ผู้ เรียนอยา่งเต็มท ี 3.83 0.42 มาก 

. ดแูลควบคมุ เกียวกบัการจดัครูสอนแทนหรือสอนชดเชยเมือครูไม่
สามารถสอนได้ 

3.74 0.42 มาก 

. กําหนดแนวปฏิบตัิเกียวกบัการจดักิจกรรมตา่ง ๆ 
ทีอาจเป็นการรบกวนในขณะทมีกีารจดัการเรียนการสอน 

3.81 0.48 มาก 

. มีการชีแจงให้ผู้ เรียนทราบถงึข้อเสยีของการขาดเรียน 3.91 0.43 มาก 

. ดแูลและเอาใจใสใ่ห้ผู้ เรียนและครูได้มีโอกาสพดูคยุปรึกษาหารือ
กนัในชว่งทีไมใ่ชเ่วลาการพบกลุม่ 

3.79 0.40 มาก 

รวม 3.81 0.38 มาก 
 

 จากตารางที 11 พบว่า  พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ด้านการควบคุมการใช้เวลา 
ในการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.81, S.D.= 0.38) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย ดังนี  มีการชีแจง 
ให้ผู้ เรียน ทราบถึงข้อเสียของการขาดเรียน ( = 3.91, S.D.= 0.43) ตรวจเยียมการจดัการเรียน
การสอน เพือกํากับติดตาม การใช้เวลาในการสอนของครู  เพือประโยชน์แก่ผู้ เรียนอย่างเต็มที  
( = 3.83, S.D.= 0.42) กําหนดแนวปฏิบติัเกียวกบัการจดักิจกรรมต่าง ๆ ทีอาจเป็นการรบกวน 
ในขณะทีมีการจดัการเรียนการสอน ( = 3.81, S.D.= 0.48) ดแูลและเอาใจใส่ให้ผู้ เรียนและครู 
ได้มีโอกาสพดูคยุปรึกษาหารือกนั ในช่วงทีไม่ใช่เวลาการพบกลุม่ ( = 3.79, S.D.= 0.40) และ
ดูแลควบคุม เกียวกับการจัดครูสอนแทน หรือสอนชดเชยเมือครูไม่สามารถสอนได้ ( = 3.74, 

S.D.= 0.42) เมือพิจารณาจากสว่นเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.48 ซึงมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย  แสดงว่า ความเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกัน 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที  12 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรม 
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอด้านการดแูลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน(x7) 

(n=103) 
ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและผู้เรียน(x7)  S.D. ระดับ 

. จดัเวลาให้ครูและผู้ เรียนได้มีโอกาสพดูคยุปรึกษาหารือกนัในช่วงที
ไมใ่ช่เวลาการพบกลุม่ 3.81 0.41 มาก 

. เยียมชมการเรียนการสอนเพือให้คําแนะนําแก่ครู ในการแก้ไขพฒันา 
การเรียนของผู้ เรียน 3.85 0.44 มาก 

. จดัสอนเสริมหรือจดักิจกรรมในลกัษณะตา่ง ๆทีเป็นการสนบัสนนุให้
มีการพฒันาความรู้ ความสามารถของผู้ เรียน 3.87 0.40 มาก 

. ให้ความสาํคญัและมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆทงัในและนอก
หลกัสตูร 3.94 0.39 มาก 

. จดัให้ครูสอนแทนหรือสอนชดเชยเมือครูไมส่ามารถเข้าสอนได้ 3.86 0.39 มาก 

รวม 3.83 0.36 มาก 
 

 จากตารางที 12  พบว่า  พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ
ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.83, S.D.= .36) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบั
มากทกุข้อ เรียงลําดบัตามค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดงันี ให้ความสําคญัและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ทงัในและนอกหลกัสตูร ( = 3.94, S.D.= 0.39) จดัสอนเสริมหรือจดักิจกรรม 
ในลกัษณะต่าง ๆ ทีเป็นการสนบัสนนุให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ เรียน ( = 3.87, 

S.D.= 0.40) จัดให้ครูสอนแทนหรือสอนชดเชยเมือครูไม่สามารถเข้าสอนได้ ( = 3.86, S.D.= 

0.39) เยียมชมการเรียนการสอน เพือให้คําแนะนําแก่ครูในการแก้ไขพฒันา การเรียนของผู้ เรียน 
( = 3.85, S.D.= .44) และจดัเวลาให้ครูและผู้ เรียนได้มีโอกาสพูดคยุปรึกษาหารือกันในช่วงที
ไม่ใช่เวลาการพบกลุ่ม ( = 3.81, S.D.= 0.41) เมือพิจารณาจากสว่นเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

0.39 - 0.44  ซึงมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่า ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไปใน
ทศิทางเดียวกนัสอดคล้องกนั 
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ตารางที  13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรม 
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอด้านการจดัให้มีสิงจงูใจให้กบัครู(x8) 

(n=103) 
ด้านการจัดให้มีสิงจูงใจให้กบัครู(x8)  S.D. ระดับ 

. ยกยอ่งเชิดชเูกียรตคิณุ การปฏิบตัิงานดเีดน่ของครูด้วยวิธีการตา่ง ๆ 
เช่น กลา่วชมเชยในทีประชมุ มอบเกียรติบตัร  
เป็นต้น 

3.86 0.45 มาก 

. มีการสง่เสริมให้ครูใช้ความรู้ความสามารถและทกัษะของตนได้อยา่ง
เต็มศกัยภาพ 3.99 0.39 มาก 

. ตอบแทนครูทีนําความสามารถพิเศษมาใช้ในการปฏิบตัิงานด้วยการ
ให้ความก้าวหน้าในวชิาชีพเช่น การพิจารณาความดี ความชอบ ให้
โอกาสไปฝึกอบรมเป็นต้น 

3.89 0.49 มาก 

รวม 3.87 0.45 มาก 
   

 จากตารางที 13  พบว่า  พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ
ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ ด้านการจดัให้มีสิงจงูใจให้กับครูโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.87, S.D.= 0.45) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบั
มากทกุข้อ เรียงลําดบัตามค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ดงันี มีการส่งเสริมให้ครูใช้ความรู้
ความสามารถและทกัษะของตนได้อย่างเต็มศกัยภาพ ( = 3.99, S.D.= 0.39) ตอบแทนครู 
ทีนําความสามารถพิเศษมาใช้ในการปฏิบัติงาน  ด้วยการให้ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  เช่น  
การพิจารณาความดี ความชอบ ให้โอกาสไปฝึกอบรมเป็นต้น  ( = 3.89, S.D.= 0.49) และ 
ยกย่องเชดิชเูกียรตคิณุ การปฏิบตังิานดีเด่นของครูด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น กล่าวชมเชยในทีประชมุ 
มอบเกียรตบิตัร เป็นต้น ( = 3.86, S.D.= 0.45) เมือพิจารณาจากสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
อยู่ระหว่าง 0.39 - 0.49  ซึงมีการกระจายของข้อมูลน้อย  แสดงว่า  ความเห็นของผู้ ตอบ
แบบสอบถามไปในทศิทางเดียวกนัสอดคล้องกนั 
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ตารางที   14 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรม 
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอด้านการสง่เสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ(x9) 

                       (n=103) 
ด้านการส่งเสริมให้มกีารพัฒนาวิชาชีพ (x9)  S.D. ระดับ 

. มีการแจ้งขา่วสารโครงการ/กิจกรรมทีสง่เสริมพฒันาวชิาชีพให้ครู
ได้ทราบอยา่งทวัถึง 3.95 0.40 มาก 

. มีการเผยแพร่ เอกสาร บทความทีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการ
สอนให้ครูได้ทราบอยา่งสมําเสมอ 3.85 0.43 มาก 

. สนบัสนนุครู ให้เข้ารับการอบรมทางวิชาการตามสาขาวิชาชีพที
สอดคล้องกบัเป้าหมายของสถานศกึษา 4.01 0.37 มาก 

. สง่เสริมและสนบัสนนุให้ครูนําทกัษะความรู้ตามสาขาวชิาชีพทีได้
จากการฝึกอบรมมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน 4.00 0.35 มาก 

. มีการจดักิจกรรมอบรมเกียวกบัเทคนิควิธีการสอนการใช้สอืและ
เทคโนโลยีทีทนัสมยัทีสอดคล้องกบัเป้าหมายทางวิชาการให้กบัครู 

3.86 0.45 มาก 

. เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ครู ด้านการจดัการเรียน
การสอน 3.89 0.48 มาก 

. จดัเวลาสาํหรับครูเพือปรึกษาหารือเกียวกบัปัญหาด้านการเรียน
การสอน 3.79 0.42 มาก 

. เข้าร่วมกิจกรรมทีสถานศกึษาจดัขนึทงัในสว่นทีเกียวข้องกบัการ
เรียนการสอนและอืน ๆ 3.98 0.37 มาก 

. เปิดโอกาสให้ครูได้ถา่ยทอดความรู้หรือข้อมลูทีได้รับหลงัจาก ไป
ฝึกอบรมทกุครัง 3.94 0.37 มาก 

รวม 3.94 0.34 มาก 
  

 จากตารางที 14  พบว่า  พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
วิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.94, S.D.=0.34) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทกุข้อ เรียงลําดบัตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย ดงันี สนับสนุนครูให้เข้ารับ
การอบรมทางวิชาการ ตามสาขาวิชาชีพ ทีสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา ( = 4.01, 
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S.D.= 0.37) ส่งเสริมและสนับสนนุให้ครู นําทกัษะความรู้ตามสาขาวิชาชีพทีได้จากการฝึกอบรม 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ( = 4.00,S.D.= 0.35)เข้าร่วมกิจกรรมทีสถานศึกษา 
จัดขึน ทังในส่วนทีเกียวข้องกับการเรียนการสอนและอืนๆ ( = 3.98,S.D.= 0.37) 
มีการแจ้งข่าวสารโครงการ/กิจกรรมทีส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพให้ครูได้ทราบอย่างทวัถึง ( = 3.95, 

S.D.= 0.40) เปิดโอกาสให้ครูได้ถ่ายทอดความรู้ หรือข้อมูลทีได้รับหลงัจาก ไปฝึกอบรมทกุครัง
( = 3.94, S.D.= 0.37) เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ครู ด้านการจดัการเรียนการสอน 
( = 3.89, S.D.= 0.48) มีการจดักิจกรรมอบรม เกียวกับเทคนิควิธีการสอนการใช้สือและ
เทคโนโลยีทีทนัสมยั ทีสอดคล้องกบัเป้าหมายทางวิชาการให้กบัครู ( = 3.86, S.D.= 0.45) มีการ
เผยแพร่ เอกสาร บทความทีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  ให้ครูได้ทราบอย่างสมําเสมอ   
( = 3.85, S.D.= 0.43) และจดัเวลาสําหรับครู เพือปรึกษาหารือเกียวกับปัญหาด้านการเรียนการ
สอน( = 3.79, S.D.= 0.42) เมือพิจารณาจากสว่นเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) อยู่ระหว่าง 0.35 - 
0.48 แสดงว่า ความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทศิทางเดียวกนัสอดคล้องกนั 

 
ตารางที  15 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรม    

การบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้าน
วิชาการ(x10) 

          (n=103) 
ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ(x10)  S.D. ระดับ 

. มีการกําหนดมาตรฐานด้านการเรียนการสอน 3.94 0.38 มาก 

. จดัตงัคณะกรรมการดําเนินงานด้านการจดัการเรียนการสอนเพือ
สร้างและพฒันามาตรฐานด้านการเรียน 

ของผู้ เรียน 

3.87 0.42 มาก 

. นําเกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของผู้ เรียนมาใช้ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

3.90 0.35 มาก 

. ประกาศเกณฑ์การประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียนให้ผู้เรียนและ
ผู้ เกียวข้องได้ทราบ 

3.89 0.44 มาก 

. มีการกําหนดคะแนนเพือเป็นมาตรฐานสาํหรับผู้ เรียนทีต้องการ
พฒันาตนเอง 

3.96 0.41 มาก 
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ตารางที 15  ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรม   
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้าน
วิชาการ (x10)(ต่อ) 

          (n=103) 
ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ(x10)  S.D. ระดับ 

. กําหนดและประกาศเกณฑ์ตา่งๆ ทางด้านวิชาการให้ผู้ เรียนได้
ทราบ 3.88 0.41 มาก 

. สนบัสนนุครูทีปฏิบตัิงานตามมาตรฐานด้านวิชาการของ
สถานศกึษา 3.93 0.38 มาก 

รวม 3.93 0.35 มาก 
 

 จากตารางที 15 พบว่า  พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ
ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ  ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐาน
ด้านวิชาการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.93, S.D.= 0.35) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย ดังนี มีการกําหนด
คะแนน เพือเป็นมาตรฐานสําหรับผู้ เรียนทีต้องการพฒันาตนเอง ( = 3.96, S.D.= 0.41) มีการ
กําหนดมาตรฐานด้านการเรียนการสอน ( = 3.93, S.D.= 0.38) สนบัสนนุครูทีปฏิบติังานตาม
มาตรฐาน ด้านวิชาการของสถานศึกษา ( = 3.93, S.D.= 0.63) นําเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการ
เรียนของผู้ เรียนมาใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ( = 3.90, S.D.= 0.35) ประกาศเกณฑ์การประเมินผล
สมัฤทธิทางการเรียน ให้ผู้ เรียนและผู้ เกียวข้องได้ทราบ ( = 3.89, S.D.= 0.44) กําหนดและ
ประกาศเกณฑ์ต่างๆ ทางด้านวิชาการให้ผู้ เรียนได้ทราบ ( = 3.88, S.D.= 0.41) และจัดตงั
คณะกรรมการดําเนินงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนเพือสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านการ
เรียนของผู้ เรียน ( = 3.87, S.D.= 0.42) เมือพิจารณาจากส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.)          
อยู่ระหว่าง  0.35 – 0.44  ซึงมีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าความเห็นของผู้ ตอบ
แบบสอบถามไปในทศิทางเดียวกนัสอดคล้องกนั 
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ตารางที 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรม   
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ ด้านการจัดใ ห้ มีสิ งส่ง เส ริมสภาพ 
การเรียนรู้ (x11) 

(n=103) 
ด้านการจัดให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้(x11)  S.D. ระดับ 

. ยกยอ่งชมเชยผู้เรียนทีนําชือเสยีงมาสูส่ถานศกึษา 3.88 0.45 มาก 

. มีการประชาสมัพนัธ์ผลงาน ดเีดน่ของผู้เรียนในแตล่ะปีการศกึษา 3.79 0.45 มาก 

. มีการประกาศเกียรติคณุของผู้ เรียนทีมีผลงานวิชาการดีเดน่ให้บคุคล
ภายในและภายนอกสถานศกึษาทราบ 3.81 0.46 มาก 

. มีการยกยอ่งผู้ เรียนทีมกีารพฒันาตนเองหรือปรับปรุงผลการเรียนให้
ดีขนึอยา่งตอ่เนือง 3.90 0.54 มาก 

รวม 3.89 0.46 มาก 
 

 จากตารางที 16  พบว่า พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอ  ด้านการจัดให้มีสิงส่งเสริมสภาพ
การเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.89, S.D.= 0.46)  เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เรียงลําดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย  ดังนี มีการยกย่อง
ผู้ เรียนทีมีการพัฒนาตนเอง หรือปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขนึอย่างต่อเนือง ( = 3.90, S.D.=  

0.54) ยกย่องชมเชยผู้ เรียนทีนําชือเสียงมาสู่สถานศึกษา ( = 3.88, S.D.= 0.45) มีการประกาศ
เกียรติคุณของผู้ เรียน ทีมีผลงานวิชาการดีเด่นให้บุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาทราบ  
( = 3.81, S.D.= 0.46) และมีการประชาสมัพันธ์ผลงาน ดีเด่นของผู้ เรียนในแต่ละปีการศึกษา
( = 3.79, S.D.= 0.45) เมือพิจารณาจากสว่นเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) อยู่ระหว่าง  0.45 - 0.54   
ซงึมีการกระจายของข้อมลูน้อย แสดงว่า ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกัน 
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ตอนท ี 3 การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
           การศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอ 

 การวิเคราะห์  การปฏิบัติงานของครู  สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ เพือตอบคําถามของการวิจยัข้อที 2 การปฏิบัติงานของครู สงักัด
ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ อยู่ในระดบัใด ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลู
โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทังในภาพรวมและจําแนกตาม  
รายด้าน ของการปฏิบัติงานของครู จากผู้ตอบแบบสอบถาม 309 คน เป็นกลุ่มตวัอย่าง จํานวน
103 อําเภอ แล้วนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวคิดของ เบสท์(Best) ทีได้กําหนดไว้  
ดงัรายละเอียด ตามตารางที 17  

 

ตารางที  17 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ สว่นเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของการปฏิบติังาน
ของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
โดยภาพรวม (ytot) 

           (n= )  

การปฏิบตัิงานของครู (ytot)  S.D. ระดับ 
1.การแนะแนว (y1) 4.06 0.32 มาก 

2.การรับสมคัรผู้ เรียนและการตรวจสอบหลกัฐานการศกึษา (y2) 4.12 0.32 มาก 

3.การปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้ (y3) 4.13 0.35 มาก 

4.การวดัและประเมินผล (y4) 3.97 0.38 มาก 

รวม (ytot) 4.01 0.32 มาก 
 

จากตารางที 17  พบว่า การปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.01, S.D.= 0.53) 
เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปน้อย  ดังนี การปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้ ( = 4.13, S.D.= 0.35) 
การรับสมัครผู้ เรียนและการตรวจสอบหลกัฐานการศกึษา ( = 4.12, S.D.= 0.32) การแนะแนว
( = 4.06, S.D.= 0.32) การวัดและประเมินผล( = 3.97, S.D.= 0.38) เมือพิจารณาจาก 
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ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)อยู่ระหว่าง  0.32 - 0.38  ซงึมีการกระจายของข้อมลูน้อย แสดงว่า
ความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทศิทางเดียวกนัสอดคล้องกนั 

เพือตอบคําถามของการวิจยั  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการปฏิบัติงานของครู สงักัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ เป็นรายข้อจากตวัแปรตามทีศึกษา จํานวน 23 ข้อ ผลการวิเคราะห์ 
ดงัรายละเอียด ตามตารางที 18 - ตารางที 21 
 

ตารางที  18 ค่ามชัฌิมเลขคณิตและ สว่นเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของการปฏิบติังาน 

  ของครูสงักดัศนูย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอด้าน 

  การแนะแนว (y1) 

(n= ) 
ด้านการแนะแนว(y1)  S.D. ระดับ 

. มีการแนะแนวแก่ผู้เรียนในเรืองโครงสร้างของหลกัสตูร 4.02 0.37 มาก 

.มีการแนะแนวแก่ผู้ เรียนในเรืองวิธีการเรียนเวลาเรียน 4.06 0.39 มาก 

. มีการแนะแนวแก่ผู้เรียนในเรืองวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้
ตามหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน
พทุธศกัราช 2551 

4.07 0.38 มาก 

. มีการแนะแนวแก่ผู้เรียนในเรืองเงือนไขตา่งๆในการจบ
หลกัสตูร 4.09 0.34 มาก 

รวม 4.06 0.32 มาก 

 

จากตารางที 18 พบว่า การปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ด้านการแนะแนว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06,  

S.D.=0.32) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับตามค่ามัชฌิม 
เลขคณิต จากมากไปน้อย ดังนี มีการแนะแนวแก่ผู้ เรียนในเรืองเงือนไขต่างๆในการจบหลกัสตูร 
( = 4.09, S.D.= 0.34) มีการแนะแนวแก่ผู้ เรียน ในเรืองวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลกัสตูร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ( = 4.07,S.D.= 

0.38) มีการแนะแนวแก่ผู้ เรียน ในเรืองวิธีการเรียนเวลาเรียน ( = 4.06, S.D.= 0.39) และมีการ
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แนะแนวแก่ผู้ เรียน ในเรืองโครงสร้างของหลกัสตูร ( = 4.02, S.D.= 0.37) เมือพิจารณาจากสว่น
เบียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  อยู่ระหว่าง  0.34 – 0.39 ซึงมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่า 
ความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทศิทางเดียวกนัสอดคล้องกนั 

 

ตารางที  19 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ สว่นเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของการปฏิบติังาน
ของครูสงักัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอด้าน
การรับสมคัรผู้ เรียนและการตรวจสอบหลกัฐานการศกึษา(y2) 

          (n= ) 
ด้านการรับสมัครผู้เรียนและการตรวจสอบหลักฐานการศึกษา

(y2) 
 S.D. ระดับ 

. มีการรับสมคัรผู้ เรียนทกุภาคเรียนเพือขนึทะเบียนเรียน 4.26 0.37 มาก 

. มีการรับสมคัรผู้ เรียนทกุภาคเรียนเพือลงทะเบยีนเรียน 4.24 0.38 มาก 

. มีการตรวจสอบเอกสารสาํคญัของผู้ เรียนทกุคนทีใช้เป็นหลกัฐาน
ในการสมคัรเรียนอยา่งรอบคอบ 

4.22 0.38 มาก 

. มีการตรวจสอบวฒุิเดิมของผู้ เรียนทกุครัง 4.22 0.38 มาก 

. มีการแจ้งผลให้ผู้ เรียนทราบหลงัการตรวจสอบวฒุิการศกึษาเดิม 3.99 0.42 มาก 

รวม 4.12 0.32 มาก 
 

จากตารางที 19  พบว่าการปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ด้านการรับสมัครผู้ เรียนและการตรวจสอบหลักฐานการศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( = 4.12, S.D.= 0.32)  เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดบั 
มากทุกข้อ เรียงลําดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ดังนี มีการรับสมัครผู้ เรียนทุก   
ภาคเรียน เพือขนึทะเบียนเรียน ( = 4.26, S.D.= 0.37) มีการรับสมคัรผู้ เรียนทกุภาคเรียน เพือ
ลงทะเบียนเรียน ( = 4.24,S.D.=0.38) มีการตรวจสอบเอกสารสําคญั ของผู้ เรียนทกุคนทีใช้เป็น
หลกัฐาน ในการสมัครเรียนอย่างรอบคอบ ( = 4.22, S.D.= 0.38) มีการตรวจสอบวฒิุเดิมของ
ผู้ เรียนทกุครัง ( = 4.22, S.D.= 0.38) และมีการแจ้งผลให้ผู้ เรียนทราบหลงัการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาเดิม ( = 3.99, S.D.= 0.42) เมือพิจารณาจากส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) อยู่
ระหว่าง 0.37 - 0.42 ซึงมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ไปในทศิทางเดียวกนัสอดคล้องกนั 
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ตารางที  20 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ สว่นเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของการปฏิบติังาน
ของครูสงักัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอ  ด้าน 
การปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้ (y3) 

(n= ) 
ด้านการปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้(y3)  S.D. ระดับ 

. มีการปฐมนิเทศผู้เรียนเพือต้อนรับ แนะนําผู้บริหาร ครูและผู้ทีเกียวข้อง 4.31 0.38 มาก 
. มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนเข้าเรียนให้ทราบถึงวิธีเรียน จดุมุง่หมาย
ของหลกัสตูรโครงสร้าง สาระวชิา รายวิชาทีลงทะเบียนเรียนและทํา
ข้อตกลงตา่ง ๆ ในการเรียนรู้ 

4.21 0.41 มาก 

. มีการจดัการเรียนการสอนโดยสอดแทรกกระบวนการคิดเป็น เพือให้
ผู้ เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ในแตล่ะรายวชิา 4.26 0.40 มาก 

. ครูและผู้ เรียนมีการแลกเปลยีนเรียนรู้ ในระหวา่งการพบกลุม่ 4.22 0.44 มาก 

. ครูให้ผู้ เรียนนาํเสนอผลจากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเพือ
แลกเปลยีนเรียนรู้ร่วมกบัผู้ เรียนด้วยกนัในระหวา่งการพบกลุม่ 4.18 0.39 มาก 

. มีการวิเคราะห์หลกัสตูรและมีการวางแผนการเรียนร่วมกนัระหวา่งครู
และผู้ เรียน 4.02 0.49 มาก 

. ครูจดัให้มีการสอนเสริม ในเนอืหาวิชาทียาก นอกเหนือจากเวลาพบ
กลุม่ เช่น วชิาคณิตศาสตร์ 4.06 0.46 มาก 

8.หลงัจากวเิคราะห์หลกัสตูรแล้วครูได้นํามาจดัทาํแผนการสอนและ
แผนการเรียนรู้โดยกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ทีสอดคล้องกบัลกัษณะของ
เนือหาหลกัสตูรการจดัการเรียนรู้ 

4.04 0.45 มาก 

9.ครูและผู้ เรียนร่วมกนัจดัทําแผนการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ 3.96 0.48 มาก 

รวม 4.13 0.35 มาก 
 

จากตารางที 20 พบว่า การปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ด้านการปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก ( = 4.13, S.D.= 0.35) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุข้อ 
เรียงลําดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ดังนี  มีการปฐมนิเทศผู้ เรียนเพือต้อนรับ 
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แนะนําผู้บริหาร ครูและผู้ทีเกียวข้อง ( = 4.31, S.D.= 0.38) มีการจดัการเรียนการสอนโดย
สอดแทรกกระบวนการคิดเป็น เพือให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ในแต่ละรายวิชา ( = 4.26, S.D.= 

0.40) ครูและผู้ เรียนมีการแลกเปลียนเรียนรู้ ในระหว่างการพบกลุ่ม  ( = 4.22, S.D.= .44) 
มีการปฐมนิเทศผู้ เรียน ก่อนเข้าเรียนให้ทราบถึงวิธีเรียน จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรโครงสร้าง สาระ
วิชา รายวิชาทีลงทะเบียนเรียนและทําข้อตกลงต่างๆ ในการเรียนรู้ ( = 4.21, S.D.= 0.41) 
ครูให้ผู้ เรียนนําเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพือแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกับผู้ เรียน
ด้วยกนัในระหว่างการพบกลุม่ ( = 4.18, S.D.= 0.39) ครูจดัให้มีการสอนเสริม ในเนือหาวิชา 
ทียาก นอกเหนือจากเวลาพบกลุ่ม เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ( = 4.06, S.D.= 0.46) หลงัจาก
วิเคราะห์หลักสูตรแล้วครูได้นํามาจัดทําแผนการสอนและแผนการเรียนรู้  โดยกําหนดกิจกรรม 
การเรียนรู้ ทีสอดคล้องกบัลกัษณะของเนือหาหลกัสตูรการจดัการเรียนรู้ ( = 4.04, S.D.= 0.45) 
มีการวิเคราะห์หลกัสตูร และมีการวางแผนการเรียนร่วมกันระหว่างครูและผู้ เรียน ( = 4.02, 

S.D.= 0.49) และ คือ ครูและผู้ เรียนร่วมกันจดัทําแผนการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ ตามสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ( = 3.96,S.D.= 0.48) เมือพิจารณาจากส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.)   
อยู่ระหว่าง 0.38 - 0.49 ซึงมีการกระจายของข้อมูลน้อย  แสดงว่า ความเห็นของผู้ ตอบ
แบบสอบถามไปในทศิทางเดียวกนัสอดคล้องกนั 

 

ตารางที  21 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ สว่นเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของการปฏิบติังาน
ของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
ด้านการวดัและประเมินผล(y4) 

(n= ) 
ด้านการวดัและประเมินผล(y4)  S.D. ระดับ 

1.มีเครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีสอดคล้องกบัตวัชีวดั 4.00 0.35 มาก 
2.มีการวดัและประเมินผลครอบคลมุทงัด้านความรู้ทกัษะ
กระบวนการพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้ เรียนทกุระดบั 4.01 0.34 มาก 

3.มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กระทําไปพร้อมๆกบัการจดั
กิจกรรมการเรียน 

3.96 0.39 มาก 

4.มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ครบถ้วนตามทีหลกัสตูรกําหนด
ด้วยวิธีการทีหลากหลาย 

3.91 0.42 มาก 
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ตารางที  21 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและ สว่นเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของการปฏิบติังาน
ของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  
ด้านการวดัและประเมินผล(y4)(ต่อ) 

(n= ) 
ด้านการวดัและประเมินผล(y4)  S.D. ระดับ 

5.นําข้อมลูจากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้มาวเิคราะห์ทบทวน
เพือปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนอยา่งสมําเสมอ 3.95 0.45 มาก 

รวม 3.97 0.39 มาก 
 

จากตารางที  21  พบว่า การปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ ด้านการวดัและประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.97, 

S.D.=0.39) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุข้อ เรียงลําดบัตามค่ามัชฌิมเลข
คณิต  จากมากไปน้อย  ดังนี  มีการวัดและประเมินผลครอบคลุม  ทังด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการพัฒนาคณุภาพชีวิต ของผู้ เรียนทกุระดบั ( = 4.01, S.D.= 0.34) มีเครืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทีสอดคล้องกับตวัชีวดั ( = 4.00, S.D.= 0.35) มีการวดัและประเมินผล 
การเรียนรู้กระทําไปพร้อม ๆ กับการจดักิจกรรมการเรียน ( = 3.96, S.D.= 0.39) นําข้อมลูจาก
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ทบทวน เพือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน 
อย่างสมําเสมอ ( = 3.95, S.D.= 0.45) และมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ครบถ้วนตามที
หลกัสตูรกําหนด ด้วยวิธีการทีหลากหลาย ( = 3.91, S.D.= 0.42) เมือพิจารณาจากส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.34 - 0.45  ซงึมีการกระจายของข้อมลูน้อย แสดงว่า ความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามไปในทศิทางเดียวกนัสอดคล้องกนั 
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ตอนท ี4  การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ
 ผู้อํานวยการทีส่งผลต่อการ ปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนย์การศึกษานอก
 ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอ 

ผู้วจิยัทําการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ระหว่างตวัแปรพฤติกรรมการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการและค่าสัมประสิทธิสมัพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการกับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของ
ผู้ อํานวยการ ดงัรายละเอียดตาม  ตารางที  22 

 

ตารางที  22  ค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียน
  การสอนของผู้ อํานวยการ กบัพฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของ  

  ผู้ อํานวยการ 
 

 

**  มีนยัสําคญัทางสถิตทิีระดบั .01 

  

 จากตารางที  22  พบว่า ค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร พฤติกรรมการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของ
ผู้ อํานวยการ โดยภาพรวม สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  
มีค่าระหว่าง 0.448 – 0.730 เป็นความสมัพนัธ์เชงิบวก มีนยัสาํคญัทางสถิตทีิ ระดบั .01 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 Xtot 

X1 1            

X2 .617** 1           

X3 .520** .680** 1          

X4 .448** .584** .648** 1         

X5 .533** .592** .640** .586** 1        

X6 .569** .562** .656** .552** .709** 1       

X7 .504** .558** .596** .540** .652** .629** 1      

X8 .488** .514** .565** .501** .730** .631** .523** 1     

X9 .576** .644** .528** .476** .586** .606** .498** .701** 1    

X10 .646** .627** .584** .489** .638** .681** .545** .670** .696** 1   

X11 .545** .610** .649** .569** .686** .685** .573** .676** .597** .728** 1  

Xtot .837** .695** .674** .587** .704** .721** .616** .677** .667** .786** .915** 1 
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ตวัแปรพฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการกําหนด
เป้าหมายของสถานศึกษา (x1) มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับพฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียน 
การสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการสือสารเป้าหมายของสถานศึกษา  (x2) เท่ากับ 0.617  
มีสมัประสทิธิสมัพนัธ์ กบัพฤตกิรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการ
นิเทศและประเมินผลด้านการสอน  (x3) เท่ากับ0.520 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์กับพฤติกรรม           
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสตูร
(x4) เท่ากับ  0.448 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียน 
การสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (x5) เท่ากับ 0.533  
มีสมัประสิทธิสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้าน 
การควบคุมการใช้เวลาในการสอน  (x6) เท่ากับ 0.569 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน (x7) 
เท่ากับ 0.504 มีสมัประสิทธิสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของ
ผู้ อํานวยการ ด้านการจัดให้มีสิงจูงใจให้กับครู(x8)เท่ากับ 0.488 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ  
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
วิชาชีพ (x9) เท่ากับ 0.576 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการ
สอนของผู้ อํานวยการ ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ  (x10) เท่ากับ 0.646  

มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอ  ของผู้ อํานวยการ ด้าน 
การจดัให้มีสงิส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (x11) เท่ากบั 0.545 

ตัวแปรพฤติกรรม  การบริหารการจัดการเ รียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ  ด้าน 
การสือสารเป้าหมายของสถานศึกษา (x2) มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริหาร 
การจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน (x3) เท่ากบั
0.680 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของ ผู้ อํานวยการ
ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร  (x4) เท่ากับ 0.584 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ 
พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้า
ของผู้ เรียน (x5) เท่ากับ 0.592  มีสมัประสิทธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียน 
การสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน  (x6) เท่ากับ 0.562 มี
สมัประสิทธิสมัพนัธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการด้านการ
ดแูลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน (x7) เท่ากบั 0.558 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารการ
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จดัการเรียนการสอน ของ ผู้ อํานวยการ ด้านการจดัให้มีสิงจงูใจให้กับครู (x8) เท่ากบั  0.514 มี
สมัประสทิธิสมัพนัธ์ กบั พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการ
ส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ (x9) เท่ากบั 0.644 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับพฤติกรรมการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (x10) 
เท่ากับ 0.627 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของ 
ผู้ อํานวยการ ด้านการจัดให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (x11) เท่ากับ 0.610 มีสัมประสิทธิ
สัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของ ผู้ อํานวยการด้านการกําหนด
เป้าหมายของสถานศกึษา (x1) เทา่กบั 0.617 

ตัวแปร พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ ด้านการนิเทศ 
และประเมินผล ด้านการสอน(x3)มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียน 
การสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสตูร  (x4) เท่ากับ 0.648 มี
สมัประสิทธิสมัพนัธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการด้านการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (x5) เท่ากับ 0.640 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์กับพฤติกรรม        
การบริหารการจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน  
(x6) เท่ากับ 0.656 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
ของผู้ อํานวยการ ด้านการดแูลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน (x7) เท่ากบั 0.596 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ 
พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของ ผู้ อํานวยการ ด้านการจดัให้มีสิงจงูใจให้กับครู 
(x8) เท่ากบั 0.565 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของ
ผู้ อํานวยการ ด้านการส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ (x9) เท่ากบั 0.528 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ 
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของ ผู้ อํานวยการ ด้านการพัฒนาและสร้าง
มาตรฐานด้านวิชาการ (x10) เท่ากบั 0.584  มีสมัประสิทธิสมัพนัธ์ กับพฤติกรรมการบริหารการ
จดัการเรียนการสอน ของ ผู้ อํานวยการ ด้านการจดัให้มีสิงสง่เสริมสภาพการเรียนรู้ (x11) เท่ากับ
0.649  มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ 
ด้านการกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา  (x1) เท่ากับ 0.520 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ         
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ ด้านการสือสารเป้าหมายของ
สถานศกึษา (x2) เท่ากบั  0.680 

ตัวแปร พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ  ด้านการ 
ประสานงานด้านการใช้หลักสูตร  (x4) มีสัมประสิทธิสัมพันธ์  กับ  พฤติกรรมการบริหาร 
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การจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (x5) 
เท่ากับ 0.586 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของ
ผู้ อํานวยการ ด้านการควบคมุการใช้เวลาในการสอน (x6) เท่ากบั 0.552 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ 
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน ของ ผู้ อํานวยการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและ
ผู้ เรียน (x7) เท่ากบั 0.540 มีสมัประสิทธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนของผู้ อํานวยการ ด้านการจดัให้มีสิงจงูใจให้กับครู (x8) เท่ากบั 0.501 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์
กับพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของ ผู้ อํานวยการ ด้านการส่งเสริมให้มีการ
พฒันาวิชาชีพ (x9) เท่ากบั 0.476 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียน
การสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (x10) เท่ากับ 0.489  
มีสมัประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้าน 
การจัดใ ห้มีสิงส่งเสริมสภาพการเ รียนรู้  (x11) เ ท่ากับ  0.569  มีสัมประสิทธิสัมพันธ์  กับ 
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการกําหนดเป้าหมายของ
สถานศึกษา (x1) เท่ากบั 0.448  มีสมัประสิทธิสมัพนัธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียน
การสอน ของ ผู้ อํานวยการ ด้านการสือสารเป้าหมายของสถานศึกษา  (x2) เท่ากับ 0.584   
มีสมัประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้าน 
การนิเทศและประเมินผลด้านการสอน (x3) เท่ากบั 0.648 

  ตัวแปร  พฤติกรรมการบริหารการจัดการเ รียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้าน 
การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (x5) มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน ของ ผู้ อํานวยการ ด้านการควบคมุการใช้เวลาในการสอน (x6) เท่ากับ 
0.709 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของ ผู้ อํานวยการ
ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน (x7) เท่ากับ 0.652 มีสมัประสิทธิสัมพันธ์ กับพฤติกรรม            
การบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ ด้านการจัดให้มีสิงจูงใจให้กับครู  (x8) 
เท่ากับ 0.730 มีสมัประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้ อํานวยการ ด้านการส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ (x9) เท่ากบั 0.586 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ ด้านการพัฒนาและสร้าง
มาตรฐานด้านวิชาการ (x10) เท่ากับ 0.638 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหาร 
การจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการจดัให้มีสงิสง่เสริมสภาพการเรียนรู้ (x11) เท่ากบั 
0.686 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ 
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ด้านการกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา  (x1) เท่ากับ 0.533  มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ 
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ ด้านการสือสารเป้าหมายของ
สถานศึกษา (x2) เท่ากับ 0.592 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับพฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียน 
การสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน  (x3) เท่ากับ 0.640 
มีสมัประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้าน 
การประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร (x4) เท่ากบั 0.586 

ตัวแปร  พฤติกรรมการบริหารการจัดการเ รียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ  ด้าน 
การควบคมุการใช้เวลาในการสอน (x6) มีสมัประสทิธิสมัพนัธ์ กบั พฤติกรรมการบริหารการจดัการ
เรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและผู้ เ รียน (x7) เท่ากับ 0.629  
มีสมัประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้าน 
การจัดให้มีสิงจูงใจให้กับครู (x8) เท่ากับ 0.631 มีสมัประสิทธิสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (x9) เท่ากับ 

0.606 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ 
ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ  (x10) เท่ากับ0.681 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ 
พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการจดัให้มีสิงสง่เสริมสภาพ
การเรียนรู้ (x11) เท่ากับ 0.685 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียน 
การสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา  (x1) เท่ากับ  0.569 มี  
สมัประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้าน 
การสือสารเป้าหมายของสถานศึกษา (x2) เท่ากับ 0.562 มีสมัประสิทธิสมัพันธ์ กับพฤติกรรม 
การบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการนิเทศและประเมินผล ด้านการสอน
(x3) เท่ากับ0.656 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
ของผู้ อํานวยการ ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสตูร(x4) เท่ากับ 0.552 มีสมัประสิทธิ
สมัพันธ์ กับพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของผู้เรียน (x5) เท่ากบั  0.709 

ตวัแปร พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการดแูลเอา
ใจใสค่รูและผู้ เรียน (x7) มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน
ของผู้ อํานวยการ ด้านการจดัให้มีสิงจงูใจให้กับครู (x8) เท่ากับ 0.523 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ 
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
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วิชาชีพ (x9) เท่ากับ 0.498 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการ
สอนของผู้ อํานวยการ ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ  (x10) เท่ากับ 0.545 มี
สมัประสทิธิสมัพนัธ์ กบั พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการ
จัดให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเ รียนรู้  (x11) เ ท่ากับ  0.573 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์  กับ 
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการกําหนดเป้าหมายของ
สถานศึกษา(x1)เท่ากบั  0.504  มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียน 
การสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการสือสารเป้าหมายของสถานศึกษา (x2) เท่ากับ 0.558  มี 
มีสมัประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้าน 
การนิเทศและประเมินผล ด้านการสอน (x3) เท่ากบั 0.596  มีสมัประสิทธิสมัพันธ์ กับพฤติกรรม 
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสตูร
(x4) เท่ากบั 0.540  มีสมัประสิทธิสมัพนัธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของ
ผู้ อํานวยการ ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (x5) เท่ากับ 0.652 มีสมัประสิทธิ
สมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ ด้านการควบคุม 
การใช้เวลาในการสอน (x6) เท่ากบั 0.629 

ตัวแปร พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ ด้านการจัด 
ให้มีสิงจงูใจให้กับครู(x8)มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน 
ของผู้ อํานวยการ ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (x9) เท่ากับ  0.701 มีสมัประสิทธิ
สมัพันธ์ กับพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการพฒันาและ
สร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (x10) เท่ากบั  0.670  มีสมัประสิทธิสมัพนัธ์ กับพฤติกรรมการบริหาร
การจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการจดัให้มีสงิสง่เสริมสภาพการเรียนรู้ (x11) เท่ากบั
0.676  มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ 
ด้านการกําหนดเป้าหมายของสถานศกึษา (x1) เท่ากบั 0.488 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับพฤติกรรม 
การบริหารการจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการสือสารเป้าหมายของสถานศกึษา
(x2) เท่ากบั  0.514  มีสมัประสทิธิสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของ
ผู้ อํานวยการ ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน (x3) เท่ากบั 0.565 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ 
กบั พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการประสานงานด้านการ
ใช้หลกัสตูร (x4) เท่ากบั  0.501  มีสมัประสิทธิสมัพนัธ์ กับพฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียน
การสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (x5) เท่ากับ  0.730 มี
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สมัประสิทธิสมัพนัธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการ
ควบคุมการใช้ เวลาในการสอน  (x6) เท่ากับ   0.631 มีสัมประสิท ธิสัมพัน ธ์  กับ  
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและ
ผู้ เรียน (x7) เท่ากบั  0.523 

ตวัแปร พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการส่งเสริม 
ให้มีการพัฒนาวิชาชีพ(x9)มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียน       
การสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (x10) เท่ากบั 0.696  มี
สมัประสิทธิสมัพนัธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการ
จัดให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้  (x11)  เท่ากับ 0.597 มีสมัประสิทธิสมัพันธ์กับพฤติกรรม      
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา
(x1) เท่ากับ 0.576 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของ
ผู้ อํานวยการ ด้านการสือสารเป้าหมายของสถานศกึษา(x2) เท่ากบั 0.644 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ 
กบั พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการนิเทศและประเมินผล
ด้านการสอน (x3) เท่ากบั 0.528 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียน
การสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการใช้หลกัสตูร (x4) เท่ากับ  0.476  มี
สมัประสิทธิสมัพนัธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (x5) เท่ากับ 0.586 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับพฤติกรรม     
การบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการควบคมุการใช้เวลาในการสอน (x6) 
เท่ากับ  0.606  มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้ อํานวยการ ด้านการดแูลเอาใจใส่ครูและนักศึกษา (x7) เท่ากบั 0.498 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ 
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการจดัให้มีสิงจงูใจให้กับครู
(x8) เท่ากบั 0.701 

ตวัแปร พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการพัฒนา
และสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (x10) มีสมัประสิทธิสมัพนัธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการ
เรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการจดัให้มีสิงสง่เสริมสภาพการเรียนรู้ (x11) เท่ากบั 0.728 มี
สมัประสิทธิสมัพนัธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการด้านการ
กําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา (x1) เท่ากับ 0.646 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับพฤติกรรม        
การบริหารการจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการสือสารเป้าหมายของสถานศกึษา
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(x2) เท่ากับ 0.627 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของ
ผู้ อํานวยการ ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน(x3) เท่ากบั 0.584 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ 
กบั พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการประสานงานด้านการ
ใช้หลกัสตูร (x4) เท่ากบั 0.489  มีสมัประสิทธิสมัพันธ์ กับพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียน
การสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (x5) เท่ากับ 0.638 มี
สมัประสิทธิสมัพนัธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการ
ควบคมุการใช้เวลาในการสอน (x6) เท่ากบั  0.681 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์กับพฤติกรรม การบริหาร
การจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการดแูลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน (x7) เท่ากบั  0.545 

มีสมัประสทิธิสมัพนัธ์ กบั พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการ
จดัให้มีสิงจงูใจให้กับครู(x8)เท่ากับ  0.670 มีสมัประสิทธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการ
จดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ(x9)เท่ากบั  0.696 

ตัวแปร  พฤติกรรมการบริหารการจัดการเ รียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้าน 
การจัดให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้  (x11) มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา(x1)เท่ากับ 
0.545 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ
ด้านการสือสารเป้าหมายของสถานศึกษา  (x2) เท่ากับ 0.610 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ 
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการด้านการนิเทศและประเมินผล 
ด้านการสอน (x3 )เท่ากบั  0.649 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียน 
การสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร  (x4) เท่ากับ  0.569   
มีสมัประสิทธิสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้าน 
การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (x5) เท่ากับ 0.686 มีสัมประสิทธิสัมพันธ์ กับ 
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ ด้านการควบคุมการใช้เวลา 
ในการสอน (x6) เท่ากบั 0.685 มีสมัประสทิธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียน 
การสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการดแูลเอาใจใส่ครูและผู้ เรียน (x7) เท่ากบั 0.573 มีสมัประสทิธิ
สัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ ด้านการจัดให้มี
สิงจูงใจให้กับครู(x8)เท่ากับ 0.676  มีสมัประสิทธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการ
เรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (x9) เท่ากับ 0.597   
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มีสมัประสิทธิสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้าน
การพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (x10) เทา่กบั 0.728 

 การวิเคราะห์  พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ 
ทีส่งผลต่อ การปฏิบัติงานของครูสงักัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ เพือตอบคําถามการวิจัยข้อที 3 ทีว่า พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้ อํานวยการ ทีส่งผลต่อ การปฏิบัติงานของครูสงักัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศยัอําเภอ หรือไม่ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในภาพรวม และแยกวิเคราะห์เป็นรายด้าน โดยใช้
การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบขันตอน (Stepwise multiple regression analysis)  
ดงัรายละเอียดตามตารางที 23 – ตารางที  33 

 1. การวิเคราะห์ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ 
ทีส่งผลต่อ การปฏิบัติงานของครูสงักัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ โดยภาพรวม (Ytot)รายละเอียด ตามตารางที  23 

 

ตารางที  23 การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอนของพฤติกรรมการบริหารการจดัการ 
  เรียนการสอนของผู้ อํานวยการทีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนย์ 

  การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ โดยภาพรวม (Ytot) 

 
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้อาํนวยการ 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig.F  

 

R    0.793 

R2 0.629 

Adjusted R20.625 

Std. E          0.322 

 

 

 

 

 

Regression 

Residual 

Total 

4 

304 

308 

53.586 

31.543 

85.129 

13.397 

.104 

129.113 .001 

ตัวแปรทไีด้รับการคัดเลือกเข้าสมการ β SE.B Beta t Sig.t 
คา่คงที(constant) 

การพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ(x10) 

การสง่เสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ(x9) 

พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของ
ผู้อํานวยการสงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ(xtot) 

การนิเทศและประเมินผลด้านการสอน(x3) 

 

.758 

.266 

.213 

 

 

.189 

.164 

.146 

.055 

.049 

 

 

.060 

.040 

 

.294 

.223 

 

 

.201 

.199 

5.182 

4.815 

4.390 

 

 

3.154 

4.151 

.000 

.000 

.000 

 

 

.002 

.000 

*มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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 จากตารางที  23   พบว่า ตวัแปรทีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ คือ การพัฒนาและสร้าง
มาตรฐานด้านวิชาการ (x10) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ(x9)พฤติกรรมการบริหารการ
จัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ (Xtot) การนิเทศและประเมินผลด้านการสอน (x3) มีค่าสมัประสทิธิสหสมัพนัธ์พหคุณู (R)  

ในการทํานาย การปฏิบัติงานของครู สงักัดศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย
อําเภอ โดยภาพรวม (Ytot) เท่ากับ 0.793 ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ 0.629  

หมายความว่า การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ  (x10) การส่งเสริมให้มีการพัฒนา
วิชาชีพ(x9)พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ (Xtot) การนิเทศและประเมินผลด้านการสอน (x3) 
สามารถทํานายการปฏิบตังิานของครู สงักัดศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
อําเภอโดยภาพรวม (Ytot) ได้ร้อยละ 62.90  ค่าประสิทธิภาพในการทํานายทีปรับแล้ว (Adjusted 

R2)เท่ากบั  0.625  มีค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)เท่ากับ  

0.322 ในลกัษณะนีแสดงว่า การพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (x10) การส่งเสริมให้มีการ
พฒันาวิชาชีพ(x9)พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการศนูย์การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ (Xtot) การนิเทศและประเมินผลด้านการสอน
(x3)ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานของครู สงักัดศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ โดยภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 ซึงสามารถ เขียนเป็นสมการ
ถดถอย ได้ดงันี 
 

Ŷtot = 0.758 +0.266 X10 + 0.213x9 +0.189xtot+0.164x3 
 

 2.การวิเคราะห์ พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการทีส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของครูสงักัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ด้าน 
การแนะแนว (Y1) รายละเอียดตามตารางที 24 
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ตารางที  24 การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอนของพฤติกรรมการบริหารการจดั 

การเรียนการสอนของผู้ อํานวยการทีส่งผลต่อการปฏิบตังิานของครูสงักัดศนูย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอด้านการแนะแนว(Y1) 

 
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้อาํนวยการ 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig.F  

 

 

 

R 0.639 

R2 0.409 

Adjusted R2 0.403 

Std. E          0.426 

 

 

Regression 

Residual 

Total 

3 

305 

308 

38.465 

55.60 

94.065 

12.822 

.182 

70.334 .000 

ตัวแปรทไีด้รับการคัดเลือกเข้าสมการ β SE.B Beta t Sig.t 
คา่คงที(constant) 

การพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ(x10) 

การสง่เสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ(x9) 

การจดัให้มีสิงสง่เสริมสภาพการเรียนรู้(x11) 

 

1.518 

.231 

.220 

.195 

.186 

.069 

.063 

.049 

 

.243 

.220 

.259 

8.171 

3.332 

3.517 

3.970 

.000 

.001 

.001 

.000 

*มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

จากตารางที  24  พบว่าตัวแปรทีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ  คือ การพัฒนาและ 
สร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (x10) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (x9) การจัดให้มีสิงส่งเสริม
สภาพการเรียนรู้ (x11) มีค่าสมัประสทิธิสหสมัพนัธ์พหคุณู (R)ในการทํานาย การปฏิบัติงานของครู 
สงักัดศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ ด้านการแนะแนว (y1) เท่ากับ
0.639 ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ 0.409 หมายความว่า การพัฒนาและ 
สร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (x10) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (x9) การจดัให้มีสิงส่งเสริม
สภาพการเรียนรู้ (x11) สามารถทํานายการปฏิบัติงานของครู สงักัดศนูย์การศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ ด้านการแนะแนว (y1) ได้ร้อยละ  40.90  ค่าประสิทธิภาพในการ 
ทํานายทีปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ากบั  0.403  มีค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทํานาย 
(Standard Error) เท่ากบั  0.426   ในลกัษณะนีแสดงว่า การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้าน
วิชาการ (x10) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (x9) การจดัให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (x11) 
สง่ผลตอ่การปฏิบติังานของครู สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ 
ด้านการแนะแนว (y1) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  ซงึสามารถเขียนเป็นสมการถดถอย
ได้ดงันี 
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 Ŷ1= 1.518  +0.231x10+0.220x9+ 0.195x11 

 

 3. การวเิคราะห์ พฤตกิรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ทีส่งผล
ต่อ การปฏิบตังิานของครูสงักดัศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ ด้าน
การรับสมัครผู้ เรียนและการตรวจสอบหลกัฐานการศกึษา(Y2)รายละเอียด  ตามตารางที 25 

 

ตารางท ี 25 การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอนของพฤติกรรมการบริหารการจดัการ 
  เรียนการสอนของผู้ อํานวยการส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนย์  

  การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัอําเภอด้านการรับสมัครผู้ เรียน  

  และการตรวจสอบหลกัฐานการศกึษา(Y2) 

 
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้อาํนวยการ 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig.F  

 

 

R 0.667 

R2 0.445 

Adjusted R2   0.442 

Std. E          0.396 

 

Regression 

Residual 

Total 

2 

306 

308 

38.431 

47.896 

86.327 

19.216 

.157 

122.767 0.000 

ตัวแปรทไีด้รับการคัดเลือกเข้าสมการ β SE.B Beta t Sig.t 
คา่คงที(constant) 

การสง่เสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ(x9) 
การจดัให้มีสิงสง่เสริมสภาพการเรียนรู้(x11) 

 

. 05 

0.420 

0.221 

 

0.165 

0.051 

0.038 

 

 

0.437 

0.306 

 

9.703 

8.237 

5.773 

 

0.000 

0.000 

0.000 

 

*มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

จากตารางที   25  พบว่า ตัวแปรทีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ การส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาวิชาชีพ (x9) การจดัให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (x11) มีค่าสมัประสทิธิสหสมัพนัธ์
พหคุณู (R) ในการทํานาย การปฏิบัติงานของครู สงักัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ ด้านการรับสมัครผู้ เรียนและการตรวจสอบหลกัฐานการศึกษา(Y2) เท่ากับ
0.667  ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.445  หมายความว่า การส่งเสริมให้มีการ
พฒันาวิชาชีพ(x9)การจดัให้มีสงิสง่เสริมสภาพการเรียนรู้ (x11) สามารถทํานาย การปฏิบัติงานของ
ครูสงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ ด้านการรับสมคัรผู้ เรียนและ
การตรวจสอบหลกัฐานการศกึษา (y2) ได้ร้อยละ 44.50  ค่าประสิทธิภาพในการทํานายทีปรับแล้ว 

(Adjusted R2) เท่ากบั  0.442  มีค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 
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เท่ากับ  0.396  ในลกัษณะนีแสดงว่า การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (x9) การจัดให้มีสิง
ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้(x11)ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานของครู สงักัดศนูย์การศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ด้านการรับสมัครผู้ เรียนและตรวจสอบหลกัฐานการศึกษา (y2) 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  ซงึสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้ดงันี 

  
 Ŷ2 = 1.  + 0. x9+0.221x11 

 

 4. การวิเคราะห์ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการทีส่งผล
ต่อ การปฏิบัติงานของครูสงักัดศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ  ด้าน 
การปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้ (Y )รายละเอียด  ตามตารางที  26 

 

ตารางท ี 26 การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอนของพฤติกรรมการบริหารการจดัการ 
  เรียนการสอนของผู้ อํานวยการส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนย์  

  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอด้านการปฐมนิเทศและ 

  การวางแผนการเรียนรู้ (Y ) 

 
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้อาํนวยการ 

แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F Sig.F  

 

 

R 0.689 

R2 0.471 

Adjusted R2 0.464 

Std. E          0.385 

 

Regression 

Residual 

Total 

4 

304 

308 

40.083 

45.093 

85.176 

10.021 

0.148 

67.556 0.000 

ตัวแปรทไีด้รับการคัดเลือกเข้าสมการ β SE.B Beta t Sig.t 
คา่คงที(constant) 

พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของ
ผู้อํานวยการสงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ(xtot) 
การสง่เสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ(x9) 

การพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ(x10) 

การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน(x5) 

 

1.353 

 

 

0.211 

0.186 

0.164 

0.156 

 

0.173 

 

 

0.071 

0.058 

0.066 

0.051 

 

 

 

 

0.225 

0.194 

0.081 

0.184 

 

7.826 

 

 

2.968 

3.176 

2.475 

3.039 

 

0.000 

 

 

0.003 

0.002 

0.014 

0.003 

 

*มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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 จากตารางที  26  พบว่า ตวัแปรทีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ พฤติกรรมการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอําเภอ (xtot) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ(x9)การพัฒนาและสร้างมาตรฐาน ด้าน
วิชาการ (x10) การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (x5) มีค่าสมัประสทิธิสหสมัพนัธ์พหคุณู (R) 

ในการทํานายการปฏิบัติงานของครู สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ ด้านการปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้(Y )เท่ากบั 0.689 ค่าประสิทธิภาพในการ
ทํานาย (R2) เท่ากบั  0.471  หมายความว่า พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของ
ผู้ อํานวยการสงักัดศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  (xtot)การส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (x9) การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ  (x10) การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของผู้ เรียน(x5)สามารถทํานาย การปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยอําเภอ ด้านการปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้ (y3) ได้
ร้อยละ  47.10  ค่าประสทิธิภาพในการทํานายทีปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ากบั 0.464 มีค่าความ
คลาดเคลือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เท่ากับ 0.385 แสดงว่า พฤติกรรม      
การบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ (xtot) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (x9) การพัฒนาและสร้าง
มาตรฐานด้านวิชาการ (x10) การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน (x5) ส่งผลต่อการปฏิบติังาน
ของครู สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ ด้านการปฐมนิเทศและ
การวางแผนการเรียนรู้ (y3) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  ซงึสามารถเขียนเป็นสมการ
ถดถอย ได้ดงันี 

 

 Ŷ3 =1.353 +0.211 Xtot + 0.186X9+0.164X10+ 0.156X5 
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 5. การวิเคราะห์ พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการทีส่งผล
ต่อ การปฏิบตังิานของครู  สงักัดศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอด้าน
การวดัและประเมินผล (Y ) รายละเอียด  ตามตารางที  27 

 

ตารางท ี 27 การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอนของพฤติกรรมการบริหารการจดัการ 
  เรียนการสอนของผู้ อํานวยการส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนย์  
  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ด้านการวัดและ 
  ประเมินผล (Y ) 
 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้อาํนวยการ 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig.F  

 
 
 
 

R0.760 

R20.578 

Adjusted R2 0.576 

Std. E          0.409 

 

Regression 

Residual 

Total 

2 
306 
308 

70.276 
51.240 
121.516 

35.138 
0.167 

209.842 0.000 

ตัวแปรทไีด้รับการคัดเลือกเข้าสมการ β SE.B Beta t Sig.t 
คา่คงที(constant) 

การพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ(x10) 

การประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร(x4) 

 

0.131 

0.568 

0.413 

 

 

0.192 

0.046 

0.050 

 

 

0.526 

0.350 

 

0.683 

12.356 

8.217 

 

0.495 

0.000 

0.000 

 

*มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 

 จากตารางที  27   พบว่า  ตัวแปรทีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ การพัฒนาและ 
สร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (x10) การประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร (x4) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสมัพนัธ์พหคุณู (R) ในการทํานาย การปฏิบัติงานของครู สงักัดศนูย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ ด้านการวัดและประเมินผล (Y ) เท่ากบั 0.760 ค่าประสิทธิภาพ 
ในการทํานาย (R2) เท่ากับ 0.578  หมายความว่า การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 
(x10) การประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร(x4)สามารถทํานาย การปฏิบัติงานของครู สงักดัศนูย์
การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ ด้านการวดัและประเมินผล (Y ) ได้ร้อยละ 

57.80 ค่าประสิทธิภาพในการทํานายทีปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ากับ 0.576  มีค่าความ
คลาดเคลือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เท่ากบั 0.409 ลกัษณะนีแสดงว่าการ
พฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (x10) การประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร (x4) ส่งผลต่อ 
การปฏิบัติงานของครู สงักดัศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอด้านการ
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วดัและประเมินผล(Y )อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 ซงึสามารถเขียนเป็นสมการถดถอย
ได้ดงันี 

 
Ŷ4 = - 0.131 + 0.568X10 +0.413X4 

 

โดยสามารถแสดงเป็นแผนภูมิเกียวกับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของพฤติกรรม 
การบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการทีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู สงักัดศูนย์
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ ดงัแผนภมิูที  3 
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แผนภมิูที  3  สรุปการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณูของพฤติกรรม การบริหารการจดัการเรียน 

        การสอนของผู้ อํานวยการทีส่งผลต่อ การปฏิบัติงานของครู สงักัดศูนย์การศึกษา  
              นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 

  
 
 
 
 
 
 

ด้านการแนะแนว 

Y1               x10,x9, x11  

ด้านการรับสมคัรผู้ เรียน
และการตรวจสอบ
หลกัฐานการศกึษา 

Y2          x9, x11  

การปฐมนเิทศและ 

การวางแผนการเรียนรู้ 
Y3           xtot,x9, x5,x10  

 

การวดัและประเมินผล 

Y4          x10,x4,  

การจดัให้มีสิงสง่เสริม
สภาพการเรียนรู้(x11) 

การดแูลเอาใจใสค่รูและ
ผู้ เรียน(x7) 

การสือสารเป้าหมาย 

ของสถานศกึษา(x2) 

การประสานงานด้าน 

การใช้หลกัสตูร(x4) 

การกําหนดเป้าหมาย 

ของสถานศกึษา(x1) 

การสง่เสริมให้มีการ
พฒันาวิชาชีพ(x9) 

การนิเทศและประเมินผล
ด้านการสอน(x3) 

การตรวจสอบความ 

ก้าวหน้าของผู้ เรียน(x5) 

Ŷtotβ  = .1  

Ŷ1   β =.195 

Ŷ2   β =.221 

 

Ŷtot  β =.213 

Ŷ1   β =.220 

Ŷ2    β =.420 

Ŷ3    β =.186 

Ŷtot β =.266 

Ŷ1   β =.231 

Ŷ3   β =.164 

Ŷ4   β =.568 

 
Ŷtot β =.189 

Ŷ3  β =.211 

Ŷ3 β =.156 

 

Ŷ4 β =.413 

 

การควบคมุการใช้เวลา 

ในการสอน(x6) 
 

                    หมายถึง ตวัแปรทีเข้าสมการ 
β    หมายถึง สมัประสิทธิการถดถอยมาตรฐาน 

พฤติกรรมการบริหาร 
การจดัการเรียนการสอน
ของผู้ อํานวยการ(xtot) 

การพฒันาและการสร้าง
มาตรฐานด้านวิชาการ(x10) 

การจดัให้มีสิงจงูใจ 

ให้กบัครู(x8) 

การปฏิบตังิานของครู 
Ytot          x10,x9, xtot,x3  
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บทท ี5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัครังนี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวตัถปุระสงค์ เพือทราบ 
1)พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  2)การปฏิบัติงานของครู                
3)พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการทีส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของครู 
สงักัดศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอ เครืองมือทีใช้เป็นแบบสอบถาม  
โดยใช้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจํานวน 103 อําเภอ เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit Of Analysis)  มีผู้ ให้ข้อมูล  3 คน ตอ่อําเภอ  คือ ผู้ อํานวยการศนูย์การศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอ จํานวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
จํานวน  1 คน และครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  สังกัดศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ จํานวน 1  คน รวมผู้ ให้ข้อมูลทงัสิน จํานวน 
309  คน  เครืองมือทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการบริหารจัดการเรียนการ
สอนของผู้ อํานวยการตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี (Hallinger and Murphy) และเกียวกบั
การปฏิบตัิงานของครู ตามแนวทางปฏิบตัิงานของครู คู่มือการดําเนินงานตามหลักสูตรการศึกษา  
นอกระบบระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551  สํานกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัสถิติทีใช้คือความถี (frequency) ร้อยละ (percentage) คา่มชัฌิมเลขคณิต
( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน(stepwise 
multiple regression analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการทดสอบทางสถิติ เกียวกับพฤติกรรมการบริหารการจัด 

การเรียนการสอนของผู้ อํานวยการทีส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของครู สงักัดศนูย์การศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ มีข้อค้นพบ  สรุปได้ดงันี 

1. พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมากเรียง ลําดับตามค่า
มชัฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย ได้ดงันี ด้านการสือสารเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านการส่งเสริม
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ให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านการกําหนดเป้าหมาย  
ของสถานศึกษา ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร  ด้านการจัดให้มีสิงส่งเสริมสภาพ  
การเรียนรู้ ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน   ด้านการจดัให้มีสิงจงูใจให้กบัครู ด้านการดแูล
เอาใจใสค่รูและผู้ เรียน  ด้านการควบคมุการใช้เวลาในการสอน และด้านการตรวจสอบความก้าวหน้า
ของผู้ เรียน 

2. การปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
อําเภอ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก เรียงลําดบัตามคา่มชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  
ดงันี  ด้านการปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้  ด้านการรับสมัครผู้ เรียนและการตรวจสอบ
หลกัฐานการศกึษา  ด้านการแนะแนว  และด้านการวดัและประเมินผล 

3. พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ  ด้านการพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริม
ให้มีการพฒันาวิชาชีพ  ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน และพฤติกรรมการบริหารการจดั 
การเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  
สง่ผลตอ่การปฏิบตังิานของครู สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ  โดย
ภาพรวม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01  

3.1 พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการพฒันาและ
สร้างมาตรฐานด้านวิชาการ  ด้านการสง่เสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ  ด้านการจดัให้มีสิงส่งเสริมสภาพ
การเรียนรู้   ส่งผลต่อ  การปฏิบัติงานของครู  สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศยัอําเภอ ด้านการแนะแนว 

3.2 พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการส่งเสริม 
ให้มีการพฒันาวิชาชีพ ด้านการจัดให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ ส่งผลต่อ  การปฏิบตัิงานของครู  
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ด้านการรับสมัครผู้ เรียนและ 
การตรวจสอบหลกัฐานการศกึษา 

3.3 พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการส่งเสริมให้มี
การพฒันาวิชาชีพ  ด้านการพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ  ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้า
ของผู้ เรียน และพฤตกิรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ โดยภาพรวม ส่งผลตอ่
การปฏิบตัิงานของครู  สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอ ด้านการ
ปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้ 
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3.4 พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ  ด้านการพฒันาและ
สร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านการประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร ส่งผลตอ่ การปฏิบตัิงานของครู  
สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ ด้านการวดัและประเมินผล 
   

อภปิรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยั สามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดงันี 
 1.ผลการวิจัยพบว่า  พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึง  
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีผู้ วิจัยตังไว้ในระดับปานกลาง  ทังนีอาจเป็นเพราะ ผู้ อํานวยการ 
ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ  ส่วนใหญ่เป็นผู้ ทีมีความรู้ความสามารถ 
ผ่านประสบการณ์การทํางานมาเป็นอย่างดี ประกอบกับสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั ได้จดัให้มีการอบรมพฒันาอยู่ประจํา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และ 
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า  ผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศยัอําเภอ สามารถหาความรู้ตา่ง ๆ ทีนํามาใช้ประกอบในการทํางาน ได้ทกุที ทกุเวลา ส่งผล
ให้ผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  สามารถปรับปรุง
พฒันาการปฏิบตัิงาน เพือให้มีคณุภาพมากยิงขึนนอกจากนี การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก ยังเน้นการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นผู้ อํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศกึษาอืน ๆ จึงเป็นสาเหตทีุทําให้ผู้ อํานวยการ ต้องให้ความสําคญักับการปฏิบตัิงาน ของครู
สงักัดศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอ มากขึน ส่งผลให้การปฏิบตัิงาน 
ของครู สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ อยู่ในระดบัมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพีรพัฒน์  รุ่งเรือง  ทีได้ทําการวิจัยเรือง ทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 
ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการนิเทศการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถินที 1 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก เรียงคา่เฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี ทกัษะ
ด้านการเป็นผู้ นํา ทกัษะด้านการประเมินผล ทกัษะด้านกระบวนการกลุ่ม ทกัษะด้านมนุษย์สมัพนัธ์ 
และทกัษะด้านการบริหารงานบคุคล นอกจากนี ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของนิรมล  วิบลูมงคล ทีได้
ทําการวิจยั เรือง พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหาร ทีส่งผลต่อ การปฏิบตัิงานแนะแนวของครูโรงเรียน 
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สงักดัเทศบาล ผลการวิจยัพบวา่ พฤตกิรรมการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนสงักดัเทศบาล โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดบัมาก ทงัยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของประยทุธ  สมวงษา ทีได้ทําการวิจยัเรือง 
พฤติกรรมความเป็นผู้ นําทางวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวดัในพระพทุธศาสนา 
ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมความเป็นผู้ นําทางวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวดั 
ในพระพุทธศาสนา ทังทีได้รับการรับรอง  และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบอยูใ่นระดบัมาก อีกทงัยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของวิไล  ออกกิจวตัร 
ทีได้ทําการวิจัยเรือง พฤติกรรมผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารทีส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียนในสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาสมทุรสาคร ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมผู้ นํา
ทางวิชาการของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และพฤติกรรมผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหาร
โดยรวมส่งผลต่อ การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน  นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
บังอร  สาคลาไคล ทีได้ทําการวิจัยเรือง  พฤติกรรมผู้ นําของผู้ บริหาร ทีส่งผลต่อ การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสงคราม  ผลการวิจัย 
พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้ บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาสมุทรสงคราม  
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อยดังนี  การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  การพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การพฒันาสือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
เพือการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา และการวิจยัเพือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับงานวิจัยของโชค  เอียดช่วย ทีได้ทําการวิจัยเรือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานนิ เทศของผู้ บ ริหาร  กับขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน อําเภอเมือง จงัหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย พบว่าขวัญในการปฏิบตัิงาน
ของครู ในสถานศกึษาขนัพืนฐาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  และการปฏิบตัิงานนิเทศ
ของผู้บริหารมีความสมัพนัธ์ กบัขวญัในการปฏิบตังิานของครู 
 2.การปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ซึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีผู้ วิจยัตงัไว้ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะ ครูมีวัยวุฒิทีหลากหลาย มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์การทํางานต่าง ๆ  จากรุ่นสู่ รุ่น  ส่งผลให้ครู รุ่นหลัง  สามารถเรียนรู้การทํางาน 
จากประสบการณ์ของครูรุ่นพีได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และในปัจจบุนั ครูมีการ
พฒันาตนเองให้มีคณุวุฒิทีสูงขึน ตามคา่ตอบแทน สวสัดิการและความก้าวหน้าในอาชีพครู ทีมีการ
ปรับตวัทีสงูขนึด้วย  ประกอบกับ สํานกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาครูมากยิงขึน  ทังในเรืองการจัดการเรียนการสอน  การจัดตัง 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ขึนทุกตําบล เพือให้ครูได้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเต็มความสามารถและสามารถบริการผู้ เ รียนได้อย่างทัวถึง  ทังในเรืองการแนะแนะ 
การให้คําปรึกษากับผู้ เ รียน  เ รืองการรับสมัครผู้ เ รียนและการตรวจสอบหลักฐานการศึกษา  
เรืองการปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้ เรืองการวดัและประเมินผล ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั
ของพรรณนภา  อิงพงษ์พันธ์  ได้ทําการวิจัยเรือง  การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารกับผล 
การปฏิบตัิงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั กลุ่มการศึกษาท้องถินที 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการปฏิบัติงานวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กลุม่การศกึษาท้องถินที  โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลําดบั ดงันี การพฒันา
หลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนาระดับประกันคุณภาพภายใน  และมาตรฐานการศึกษา 
การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียน เพือใช้ในสถานศกึษา สําหรับการจดัการเรียนการสอน ในสถานศกึษา 
การวดัผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การประสานความร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกับสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การจัดทําระเบียบและ  
แนวปฏิบัติเกียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา   การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
การพัฒนาและใช้สือและเทคโนโลยีเพือการศึกษาการแนะแนว การวางแผนงานด้านวิชาการ  
การสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบันอืนทีจัดการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาหรือ  
การดําเนินการเกียวกับการให้ความเห็น การพัฒนาสาระหลกัสูตรท้องถิน และการวิจยัเพือพัฒนา
คณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา นอกจากนียงัสอดคล้องกบังานวิจยัของเชษฐา  ไชยเดช ได้ทําวิจยั
เรืองคณุภาพชีวิตการทํางานของครู ทีสง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศกึษา
คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ของครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอคัรสังฆมณฑล กรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและ
สอดคล้องกับงานวิจยัของหทยัทิพย์  สิขณัฑกสมิต ทีได้ทําวิจยั เรือง การติดต่อสือสารของผู้บริหาร 
กบัการปฏิบตัิงานของครูในสถานศกึษาขนัพืนฐาน  สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศกึษา
สมุทรสาคร ผลการวิจยัพบว่า การติดต่อสือสารของผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักัดสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 
การปฏิบตัิงานของครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก อีกทังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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พรสวรรค์  โฆษิตจินดาทีได้ทําวิจยัเรือง คณุลกัษณะผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพ กบัการจดัการเรียน
การสอนคละชนั ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจยั
พบวา่การจดัการเรียนการสอนคละชนัในโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการประถมศกึษา 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลําดบัตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย  
ดงันี ด้านการจดัห้องเรียน ด้านการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการวางแผนและเตรียมการจดัการ
เรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านสือแหล่งเรียนรู้  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชตุิมา  แย้มจ่าเมือง  ทีได้ทําวิจยัเรือง  กระบวนการนิเทศทีสมัพนัธ์กับการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียน
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดบัมาก   
 3. พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ การพัฒนาและสร้าง
มาตรฐานด้านวิชาการ การส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ การนิเทศและประเมินผลด้านการสอนและ
พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ส่งผลตอ่ การปฏิบตัิงานของครู สงักดั
ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01 
 เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 
 3.1พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการพฒันาและ
สร้างมาตรฐานด้านวิชาการ    ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการจัดให้มีสิงส่งเสริม
สภาพการเรียนรู้ ส่งผลต่อ การปฏิบตัิงานของครูสงักัดศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ด้านการแนะแนว อาจเนืองมาจาก การแนะแนวในปัจจุบัน เป็นสิงจําเป็นและมี
ความสําคญัเป็นอยา่งมาก ผู้ อํานวยการซงึเป็นผู้บริหารสถานศกึษา จึงต้องใส่ใจและดแูลผู้ ทีจะทําการ
แนะแนว  โดยต้องคํานึงว่าผู้ ทีจะทําการแนะแนวได้ จําเป็นจะต้องเป็นผู้ ทีมีความรู้หลากหลาย และ
เข้าใจในสิงทีจะทําการแนะแนว เพราะการแนะแนวเป็นเสมือนเข็มทิศชีทางให้กับผู้ ทีไม่รู้   สามารถ
เดินได้ถูกทาง  ดงันนัผู้ อํานวยการ จึงต้อง ใส่ใจในการเพิมพูนความรู้ให้กับครูสําหรับการแนะแนว  
โดยการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ  ในด้านการจดัการเรียนการสอน รวมทงัส่งเสริมให้ครู ได้มีการ
พฒันาด้านวิชาชีพให้มากขนึ  นอกจากนี ในปัจจบุนั ครูยงัสามารถศกึษาค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเอง
จากอินเทอร์เน็ต (internet) ทําให้ครูมีโลกทัศน์ทีกว้างขึน  ทงัในด้านความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค
วิธีการต่าง ๆ และสามารถนําไปใช้ในแนะแนวให้กับผู้ เรียนได้มากขึน นอกจากนี สํานกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังได้จัดให้มีการอบรมสัมมนา เพีอพัฒนาครู 
ในด้านการจดัการเรียนการสอนอยู่บ่อยครัง รวมทงัเปิดโอกาสให้ครูได้เดินทาง ไปศึกษาดงูานทงัใน
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และตา่งประเทศ รวมทงัยงัทําการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้ครูได้ทราบอย่างสมําเสมอ จากสิงทีกล่าว
มาข้างต้นทําให้ครู สามารถนําความรู้ไปใช้ในการแนะแนวให้กับผู้ เรียนได้ดียิงขึน ทงันีเพราะครูเห็น
ความสําคญัของการแนะแนว เนืองจากการแนะแนว จะเป็นส่วนหนึงทีสามารถอธิบายและให้ความรู้
แก่ผู้ เรียนก่อนสมัครเรียน ซึงครูจะต้องเป็นผู้ ทีทําการอธิบายให้คําแนะนําผู้ เรียน ดงันนัครูจะต้อง
ขวนขวาย เพือให้มีความรู้ทีหลากหลายและต้องเข้าใจงานการจดัการเรียนการสอนเป็นอย่างดี โดยมี
ผู้ อํานวยการ เป็นผู้ให้การสนบัสนนุและตรวจสอบการดําเนินงานในทกุด้าน สอดคล้องกบังานวิจยัของ
เกรียงศกัด ิ วิถีชยั ได้ทําการวิจยัเรือง องค์ประกอบของขวญั ทีส่งผลตอ่ พฤติกรรมการปฏิบตัิงานของ
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  การศึกษาระดับพฤติกรรม 
การปฏิบตัิงานในโรงเรียนปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก
และสอดคล้องกบังานวิจยัของศวิรัตน์  พายหุะ ได้ทําการวิจยัเรือง  ระบบสารสนเทศกบัการบริหารงาน
วิชาการในสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักัดสํานกังานเขตพืนทีการศกึษากาญจนบุรี เขต   2 ผลการวิจยั
พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา กาญจนบุรี เขต  
โดยภาพรวม มีการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก เรียงลําดบัคา่มชัฌิมเลขคณิต ดงันี การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การวดั
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู้ การพฒันาสือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา การแนะ
แนวการศกึษา การนิเทศการศึกษา การวิจยัเพือพฒันาคณุภาพสถานศกึษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้  
การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริมและสนบัสนนุงานวิชาการ  แก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอืน  ทีจัดการศึกษา  นอกจากนี  ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปัทมา   สายสะอาด   ทีได้ทําการวิจัยเรือง  ทักษะการติดต่อสือสารของผู้ บริหาร  ทีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัสํานกังานงานเขตพืนทีการศกึษา กาญจนบรีุ 
เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการติดต่อสือสารของผู้บริหาร  ในโรงเรียนสงักัดสํานกังานเขตพืนที
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรียงลําดบัค่าเฉลีย 
ดงันี ช่องทางการติดต่อสือสาร ความน่าเชือถือ ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ความสมําเสมอ
ตอ่เนืองกัน ความสามารถของผู้ รับสาร ความแจ่มแจ้งของข่าวสาร เนือหาสาระ ทงัยงัสอดคล้องกับ
งานวิจยัของรัชนิดา  นิลมณี  ทีได้ทําการวิจยั เรือง ความสมัพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม กับ
งานวิชาการของสถานศึกษา ในสงักัดสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า งานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงลําดบั  ดงันี หลกัสูตรสถานศึกษา  
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การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน แหล่งการเรียนรู้ สือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
เพือการศึกษา การวิจัยเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายใน การนิเทศ
การศึกษา การให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  การแนะแนวการศึกษา  การให้บริการความร่วมมือ 
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอืน และด้านวิชาการทีให้แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หรือ
หนว่ยงานอืน 
 3.2 พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ด้านการส่งเสริมให้มี
การพฒันาวิชาชีพ ด้านการจดัให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้  ส่งผลตอ่ การปฏิบตัิงานของครู สงักดั
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ด้านการรับสมัครผู้ เ รียน  และ 
การตรวจสอบหลักฐานการศึกษา อาจเนืองมาจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศยัอําเภอ เป็นสถานศกึษาทีมีหน้าที ในการจดัการศกึษานอกระบบตามหลกัสตูร การศกึษา
นอกระบบระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  2551 ซึงเป็นการจดัการเรียนการสอน ให้กับผู้ ที
พลาดโอกาส ผู้ ทีขาดโอกาสและผู้ ทีด้อยโอกาส จากการศกึษาในระบบ ซึงผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้ ทีมีอาย ุ
มากกว่า 15 ปีขึนไป โดยครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล จะเป็น
ผู้ จัดการศึกษา ให้กับผู้ เรียนทีอยู่ในทีตังของตําบลตนเอง  ให้ได้รับการศึกษาอย่างทัวถึง ดังนัน 
ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้ รับสมคัรผู้ เรียนด้วยตนเอง ในพืนทีทีรับผิดชอบ เมือเป็นเช่นนี ครูทีทําหน้าทีรับ
สมคัรผู้ เรียน จะต้องเป็นผู้ตรวจเอกสารการรับสมคัรในเบอืงต้น ดงันนัครูจงึต้องเป็นผู้ ทีมีความรู้ในเรือง
ของหลกัฐาน ทีนํามาประกอบการสมคัรเรียนของผู้ เรียน เพราะในปัจจุบนั ข่าวคราวในเรืองของการ
ปลอมวุฒิการศึกษามีมากขึน ดงันันผู้ อํานวยการ จึงจําเป็นต้องจัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพของครู
เพือให้ครูมีความรู้เพิมขนึ จดัให้มีสิงจูงใจให้กับครู เพือทีครูจะได้มีกําลงัใจในการปฏิบตัิงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกบังานวิจยัของเอกกฤษ  กนัทุรัตน์ ทีได้ทําการวิจยัเรือง วฒันธรรมองค์การ 
ทีสง่ผลตอ่ การปฏิบตังิานและความพึงพอใจของบคุลากร มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 
ผลการวิจัยพบว่า  การปฏิบัติงานและความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  
ราชวิทยาลยัอยู่ในระดบัมาก นอกจากนียงัสอดคล้องกบังานวิจยัของภาวิณี  สกุณา ทีได้ทําการวิจยั
เรือง บทบาทผู้ บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ
ผลการวิจัยพบว่า 1)บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  
2)การปฏิบตัิตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  3)บทบาท
ผู้บริหารสถานศกึษา สง่ผลตอ่ การปฏิบตัติามมาตรฐานการศกึษาของชาติ และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ อิมทิพย์   อนิศดา ทีได้ทําการวิจัยเรือง  คุณภาพชีวิตของครู ทีส่งผลต่อ การปฏิบตัิงานตาม
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มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สงักัดสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต  
ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษา กาญจนบรีุ เขต  พบวา่ โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่นระดบัมาก 

 3.3 พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้านการส่งเสริมให้มี
การพฒันาวิชาชีพ ด้านการพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้า
ของผู้ เรียน  และพฤตกิรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ โดยภาพรวม ส่งผลตอ่
การปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ด้าน 
การปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้ อาจเนืองมาจาก การจดัการเรียนการสอนถือเป็นงานหลกั 
ของสถานศึกษา ทีจะต้องดําเนินการให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ดงันนัผู้ อํานวยการ  จึงต้อง
คอยตรวจสอบ ดแูลให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนทีสูงขึน สอดคล้องกับหลกัสูตรสถานศึกษา 
และต้องสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ให้มีมาตรฐาน ซงึสิงดงักลา่ว จะเกิดผลสมัฤทธิได้ดีนนั ครูจะต้อง
ได้รับการพฒันาก่อนเป็นลําดบัแรก ทงัในด้านความรู้ ความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง เพราะเมือ
ครู มีความรู้ มีความมนัคงและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพแล้ว ผลทีตามมาคือครูจะนําความรู้ทีได้รับ 
มาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขนึ แตก่่อนทีผู้ เรียนจะเข้าสู่
กระบวนการเรียนการสอน ครูจะเป็นบุคคลแรกทีเป็นผู้ ทีทําความเข้าใจกับผู้ เรียน โดยเริมจากการ
ปฐมนิเทศ ให้ผู้ เรียนได้เข้าใจถึงวิธีการเรียน กระบวนการเรียนการสอน ทีชดัเจน เพือทีผู้ เรียนจะได้วาง
แผนการเรียนได้เหมาะกับอาชีพ วัยและประสบการณ์ของตนเอง ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
พิชาน  บณุยะมาน ทีได้ทําการวิจยัเรือง ขวญัในการปฏิบตัิงานของครู ทีส่งผลตอ่ การจดักระบวนการ
เรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา  นครปฐม เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ขวัญในการปฏิบตัิงานของครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา  
นครปฐมเขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน  
การจดักระบวนการเรียนรู้ในสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษานครปฐม เขต1 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  ขวญัในการปฏิบตัิงานของครู โดยภาพรวม ส่งผลตอ่การ
จดักระบวนการเรียนรู้ในสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษา นครปฐมเขต 1 ทงั
ยงัสอดคล้องกบั งานวิจยัของ รัชนี  วฒันภิรมย์  ทีได้ทําการวิจยัเรือง ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหาร
โครงการ กับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการครู  กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
นอกจากนียงัสอดคล้องกบังานวิจยัของเฉลิมขวญั  ถือความสตัย์  ทีได้ทําการวิจยัเรือง การตดัสินใจ
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ของผู้บริหารกบัการปฏิบตังิานของครู ในสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบตัิงานของครู ในสถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขต
พืนทีการศกึษาประถมศกึษา ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก
ทุกด้าน เรียงลําดบั ดงันี การตดัสินใจปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลทีเกิดกับผู้ เรียน การมุ่ง
พฒันาผู้ เรียนเตม็ศกัยภาพ จดัการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรทีเกิดแก่ผู้ เรียน สร้างโอกาสให้ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ พัฒนาแผนการสอน  ให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง การปฏิบัติกิจกรรม 
ทางวิชาการ เกียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยูเ่สมอ และพฒันาสือการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
อยูเ่สมอและสอดคล้องกบังานวิจยัของ พิชชาพร  อุ่นศิริ  ได้ทําการวิจยัเรือง วฒุิภาวะทางอารมณ์ของ
ผู้ บริหารสตรี  ทีสงผลต่อ  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขันพืนฐาน   
ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  โดยภาพรวม  
และรายด้าน อยู่ในระดบัมาก เรียงลําดบัค่ามัชฌิมเลขคณิต  ดงันี ด้านการตดัสินใจปฏิบตัิกิจกรรม 
ตา่ง ๆ โดยคํานึงถึงผลทีจะเกิดแก่ผู้ เรียน ด้านการมุ่งมนัพฒันาผู้ เรียนให้เต็มศกัยภาพ  ด้านการสร้าง
โอกาสให้ผู้ เรียน ได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ  เกียวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ การพฒันาแผนการสอน ให้สามารถปฏิบตัิได้เกิดผลจริง การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน โดยเน้นผลถาวรทีเกิดแก่ผู้ เรียน การพฒันาสือการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
 3.4 พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ด้าน การพฒันาและ
สร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านการประสานงานด้านการใช้หลกัสตูร ส่งผลตอ่ การปฏิบตัิงานของครู
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ   ด้านการวัดและประเมินผล  
อาจเป็นเพราะว่า การวดัผลประเมินผล เป็นสิงสําคญัสําหรับการจดัการเรียนการสอน เป็นเครืองมือ 
ทีใช้วดัและตรวจสอบ ความสามารถของผู้ เรียน ว่ามีความรู้ ความสามารถ ตามวตัถปุระสงค์ทีตงัไว้
หรือไม่ นอกจากนียงัเป็นเครืองมือ สําหรับการตรวจสอบครูผู้สอน ว่ามีการเตรียมตวัวางแผนในการ
สอนอย่างไร ดังนันผู้ อํานวยการ  ซึงเป็นผู้ นําในด้านการจัดการเรียนการสอน  จําเป็นต้องให้
ความสําคญั ในการพฒันาด้านวิชาการให้กับครูผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นในเรือง การสร้างมาตรฐานด้าน
วิชาการ การประสานงานด้านการใช้หลักสตูร เพราะสิงเหล่านีจะส่งผลตอ่ผลสมัฤทธิของผู้ เรียนด้วย 
การทีผู้ อํานวยการ จะทราบถึงผู้สัมฤทธิของผู้ เรียนได้นัน จําเป็นจะต้องมีการวดัผลและประเมินผล 
การเรียนของผู้ เรียน จากเกณฑ์ มาตรฐานทีตงัไว้สําหรับการประเมินผล ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ      
พิสมัย แสงจันทร์  ได้ทําการวิจัยเรือง   ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
ขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาชมุพร เขต 2  ผลการวิจยัพบว่า การปฏิบตัิงานของครู
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ในสถานศึกษาขันพืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาชุมพร  เขต 2 เมือแยกพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพฒันาหลกัสูตร ด้านการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ ด้านการวัด
และประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  
นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจยัของ บุษรา  ผ่องใส  ทีได้ทําการวิจัยเรือง การประกันคุณภาพ
ภายใน ทีส่งผลต่อ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เขตการอาชีวศึกษา  ภูมิภาคตะวันตก
ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เขตการอาชีวศึกษา ภูมิภาคตะวนัตก โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี การจัดการเรียน 
การสอนทวิภาคี  การสอบเทียบโอนประสบการณ์  การวัดผลประเมินผลและงานทะเบียน 
การดําเนินงานเกียวกบัการเรียนการสอน การวางแผนงานวิชาการ และการบริหารงานห้องสมดุ และ
การประกนัคณุภาพภายใน สง่ผลตอ่ การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา เขตอาชีวศกึษา ภูมิภาค
ตะวันตก อีกทังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนีย์  ศรีสวัสดิ ทีได้ทําการวิจัยเรือง การบริหาร 
การวดัผลและประเมินผลการศึกษา กบัการปฏิบตัิงาน ตามภารกิจการวดัและประเมินผล การเรียนรู้
ของสถานศึกษา  ในจังหวัดนครปฐม  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ผลการวิจยัพบว่า การบริหารการวดัและประเมินผลการศึกษา ของสถานศึกษา ในจงัหวดันครปฐม 
สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก 
เรียงลําดบั ดงันี ด้านการดําเนินงานการวดัผลและประเมินผลการศึกษา ด้านการวิเคราะห์ผลและ
รายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการเตรียมการด้านปัจจัยการวัดและประเมินผล
การศึกษา ด้านการวางแผนการวดัและประเมินผลการศึกษา ด้านการนําผลการวัดและประเมินผล
การศกึษาไปใช้ในการพฒันา ด้านการพฒันางานวดัและประเมินผล และด้านการประเมินงานวดัและ
ประเมินผลการศกึษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรือง พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน ของผู้ อํานวยการ ทีส่งผล
ต่อการปฏิบตัิงานของครู สงักัดศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ ผู้ วิจัย  
ค้นพบว่า แนวทางในการเพิมประสิทธิภาพ  ของพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
ของผู้ อํานวยการ ทีส่งผลต่อ การปฏิบตัิงานของครู สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศยัอําเภอ โดยใช้ข้อค้นพบ จากผลการวิจยั ดงันี 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 เพือให้  พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ  ส่งผลต่อ 
การพฒันาการปฏิบตัิงานของครู สงักัดศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ 
ให้เกิดการพฒันาการบริหาร กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ให้ดียิงขนึ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดงันี 
 1. ผู้ อํานวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอ   ควรส่งเสริม 
ให้การพฒันาวิชาชีพและการพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ให้มากยิงขนึ เพราะเป็นด้านทีมี
ความสําคญัและเป็นด้านทีสง่ผลตอ่การปฏิบตังิานของครู มากทีสดุ ดงันนั ผู้ อํานวยการ ควรใส่ใจและ
ส่งเสริมให้ครู ได้มีการพฒันาวิชาชีพของตนเอง นอกจากนี งานวิชาการยงัเป็นส่วนสําคญั ทีทําให้ครู 
มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตังิาน ได้มีประสิทธิภาพยิงขนึ  
 2. สถาบนัพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาค  ควรจดัทําหลกัสูตร 
ต่าง ๆ ทีเกียวกับการจัดการเรียนการสอน  เพือพัฒนาครู ทีมีหน้าทีในการจัดการเรียนการสอน  
เพือทีครูจะได้มีการพฒันาและสามารถนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน ได้มาก
ยิงขึน  เช่น หลักสูตรการวัดผลประเมินผล  หลักสูตรด้านการแนะแนวผู้ เรียน หลักสูตรการจัดทํา
แผนการเรียนการสอน  เป็นต้น   
 3. ผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ควรพัฒนา
ศกัยภาพตนเอง ให้เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ในเรืองการบริหารการจดัการเรียนการสอน ให้มาก
ขึน โดยเน้นในเรือง การสือสารเป้าหมายของสถานศึกษา  ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ด้วยวิธีการ 
จดัประชมุบอ่ย ๆ และให้มีการแลกเปลียนความคดิเห็นของครูให้มากขนึ 
 4.ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ ต้องมีการควบคมุ
การใช้เวลาในการสอนให้มากขึน โดยการตรวจเยียม ดูแลเกียวกับการจัดครูสอนแทน ในกรณีที
ครูผู้สอนไมอ่ยู ่หรือจดัทําคูมื่อ เพือกําหนดแนวปฏิบตัเิกียวกบัการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ให้ชดัเจน 
 
ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป 
 1.ควรศกึษาวิจยั เกียวกับพฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอน  ของผู้ อํานวยการ ที
ส่งผลต่อ การปฏิบตัิงานของครู สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอ   
ในพืนทีในภาคอืน ๆ 
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2.ควรศกึษาวิจยัเกียวกบั การจดัการเรียนการสอน ด้านการสือสารเป้าหมายของสถานศกึษา 
เพือเป็นการพฒันา การบริหารการจดัการเรียนการสอน เพือเป็นประโยชน์ตอ่ครูและผู้ เรียน 
 3.ควรศกึษาวิจยัเกียวกบัคณุภาพชีวิตของผู้ เรียน สงักดัสํานกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 
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รายการอ้างอิง 
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             2542.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2543.  

     กระทรวงศกึษาธิการ.  พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแก้ไข 

             เพมิเตมิ(ฉบับที 2 )พ.ศ.2545.   กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2545. 

กระทรวงศกึษาธิการ.  วารสารกรมวิชาการ.   กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2543, . 
              . คู่มือการบริหารสถานศึกษาขันพืนฐานทีเป็นนิตบุิคคล.  กรุงเทพฯ : องค์การรับสง่ 
                สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2546. 

กลุฑรี  พิกลุแกม. “การบริหารงานวิชาการทีสง่ผลตอ่คณุภาพผู้ เรียนในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

    สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษานครปฐม เขต2”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์ 
                มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551. 

กลุรัศมิ  สิริกรวฒุิพงศ์.  “ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้ นําของผู้บริหารกบั 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ”.  วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553. 

เกรียงศกัด ิ วิถีชยั.  “องค์ประกอบของขวญัทีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการปฏิบตังิานของครูโรงเรียน 

     ปริยตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา 

     การบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550. 
จรวยพร ธรณินทร์.  พระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546.  เข้าถึง 
     เมือ 17 กรกฎาคม 5 . เข้าถึงได้จาก   http://www.moe.go.th. 

จนัทรานี  สงวนนาม.  ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใินการบริหารสถานศึกษา. พิมพ์ครังที       
     กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์, 2551. 

เฉลิมขวญั  ถือความสตัย์.  “การตดัสินใจของผู้บริหารกบัการปฏิบตังิานของครูในสถานศกึษา 

     สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศกึษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2”.   วิทยานิพนธ์
     ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั    

     มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2555. 
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ชตุมิา  แย้มจา่เมือง.  “กระบวนการนิเทศทีสมัพนัธ์กบัการปฏิบตังิานของครูโรงเรียนเอกชนใน 

 กรุงเทพมหานคร”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหาร 
     การศกึษาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2554. 

เชษฐา  ไชยเดช.  “คณุภาพชีวิตการทํางานของครูทีสง่ผลตอ่การปฏิบตังิานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

      ครูในสถานศกึษาคาทอลิก สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ ฯ”.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 

      ศกึษาศาสตร์ มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

      ศลิปากร, . 
โชค  เอียดชว่ย.  “ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบตังิานนิเทศของผู้บริหารกบัขวญัในการปฏิบตังิาน 

      ของครูในสถานศกึษาขนัพืนฐาน อําเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ”.  วิทยานิพนธ์ 

      ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั   

      มหาวิทยาลยัศลิปากร, . 
ทองอินทร์  วงศ์โสธร.  ทฤษฎีนอกระบบ ในประมวลสาระชุมวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัตใิน 

     การบริหารการศึกษา หน่วยท ี3  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช,  
             2536. 

ทศันีย์  ศรีสวสัด.ิ  “การบริหารการวดัผลและประเมินผลการศกึษากบัการปฏิบตังิานตามภารกิจ 

     การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศกึษาในจงัหวดันครปฐม สงักดัสํานกังาน 

     เขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์ 
     มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร,      

     2555. 

ธีระ รุญเจริญ.  สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขันพืนฐานของ 
    สถานศึกษาในประเทศไทย  กรุงเทพฯ :  วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชนั, 2545. 

นิรมล  วิบลูมงคล.  “ พฤตกิรรมการนิเทศของผู้บริหารทีส่งผลตอ่การปฏิบตังิานแนะแนวของครู 
     โรงเรียนสงักดัเทศบาล”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการ 
     บริหารการศกึษาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551. 
บรรพต  สวุรรณประเสริฐ.  การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ.  พิมพ์ครังที 2.   

     เชียงใหม่ : แสงศลิป์, 2544. 
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บงัอร  สาคลาไคล.  “พฤติกรรมผู้ นําของผู้บริหารทีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา 

     ขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาสมทุรสงคราม”. วิทยานิพนธ์ปริญญา 

     ศกึษาศาสตร์ มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

      ศลิปากร, 2550. 

บษุรา  ผอ่งใส.  “การประกนัคณุภาพภายในทีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา เขต 

      การอาชีวศกึษาภมูิภาคตะวนัตก”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต  
      สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550. 

ประยทุธ  สมวงษา.  “ ได้ทําการวิจยัเรือง พฤตกิรรมความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหาร 
      โรงเรียนเอกชนการกศุลของวดัในพระพทุธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์ 
      มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร,  
      2549. 
ประสาร  มาลากลุ  ณ  อยธุยา.   รายงานการวิจัยค่านิยมและความคาดหวังของเยาวชนไทย.  
 กรุงเทพฯ  : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545. 

ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์.  การบริหารงานวิชาการ.  กรุงเทพฯ : ศนูย์สือเสริมกรุงเทพ, 25 . 

ปัทมา  สายสะอาด.  “ทกัษะการติดตอ่สือสารของผู้บริหารทีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการทํางานเป็น 

      ทีมของครูในโรงเรียนสงักดัสํานกังานงานเขตพืนทีการศกึษากาญจนบรีุ เขต 2”.  
      วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิต 

      วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2551. 
ปิยะพงษ์  โพธิมี.  “การบริหารโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารกบัความพงึพอใจในการ 
      ปฏิบตังิานของครู โรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษา 

      มธัยมศกึษา เขต 8”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหาร 
      การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2554 . 
ผอ่งพรรณ  เกิดพิทกัษ์.  คุณลักษณะทีเกียวข้องกับ EQ รวมบทความทางวิชาการเรืองอีคิว.   
 กรุงเทพฯ : เดสท็อป, 2546. 

พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ.  การกาํหนดเป้าหมายขององค์กร.  เข้าถึงเมือ 12 ตลุาคม 2555 เข้าถึง 
      ได้จาก http://phongzahrun.wordpress.com/ / /  
พนม  พงษ์ไพบลูย์.  คิดเป็นการศึกษา.  กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, . 
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พรเทพ  อยู่คง.  “บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหารงานกิจการนกัเรียนทีสง่ผลตอ่การ 

 ปฏิบตังิานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศกึษาในเขตพืนทีจงัหวดัสมทุรสาคร”.  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิต
 วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553. 

พรรณนภา  อิงพงษ์พนัธ์.  “การบริหารเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารกบัผลการปฏิบตังิานวิชาการใน 

      สถานศกึษาสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั กลุม่การศกึษาท้องถินที 1”.  วิทยานิพนธ์ 

      ปริญญามหาบณัฑิตสาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2554. 

พรสวรรค์  โฆษิตจินดา.  “คณุลกัษณะผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพกบัการจดัการเรียนการสอน 

      คละชนัในโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษา”.   
      วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิต 

      วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร,2554. 

พิชชาพร  อุน่ศริิ.  “วฒุิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีทีสงผลตอ่การปฏิบตังิานตามมาตรฐาน 

      วิชาชีพครูในสถานศกึษาขนัพืนฐาน”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต   
      สาขาการบริหารการศกึษาบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2554. 
พิชยั  เสงียมจิตต์.  การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันศึกษา.  อบุลราชธานี : สถาบนัราชภฎั 

 อบุลราชธานี, 2542. 

พิชาน  บณุยะมาน.  “ขวญัในการปฏิบตังิานของครูทีสง่ผลตอ่การจดักระบวนการเรียนรู้ใน 

      สถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษานครปฐมเขต 1”. 
      วิทยานิพนธ์  ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิต 

      วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, . 
พิสมยั แสงจนัทร์.   “ความพงึพอใจกบัการปฏิบตังิานของครูในสถานศกึษาขนัพืนฐานสํานกังาน 

      เขตพืนที การศกึษาชมุพร เขต 2”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต  
      สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, . 
พีรพฒัน์  รุ่งเรือง.  “ทกัษะการนิเทศการศกึษาของผู้บริหารกบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ 

      ผู้ เรียนในสถานศกึษาสงักดัเทศบาล กลุม่การศกึษาท้องถินที 1”. วิทยานิพนธ์ปริญญา 

      ศกึษาศาสตร์ มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

      ศลิปากร,  2553. 
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ภาวิณี  สกณุา.  “บทบาทผู้บริหารสถานศกึษาทีสง่ผลตอ่การปฏิบตังิานตามมาตรฐานการศกึษา 
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รายนามผู้ เชียวชาญ 

 
ผู้วิจยัได้เรียนเชิญผู้ เชียวชาญประเมินคา่ความเทียงตรงด้านเนือหา (content validity) จาก

หนว่ยงานทีเกียวกบัการศกึษา จํานวน   คน 
1. ดร.วิมล   ชาญชนบท 

        ตําแหนง่ ผู้ อํานวยการสถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม 
    อธัยาศยัภาคกลาง 
 

2. ดร.อษุา  เทียนทอง 
        ตําแหนง่ ผู้ อํานวยการศนูย์การเรียนรู้เพือปวงชน สมทุรสงคราม 
 
 

3. นายกิตติศกัด ิ รัตนฉายา 
         ตําแหนง่ ผู้ อํานวยการสํานกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม 
    อธัยาศยัจงัหวดัเพชรบรีุ  
   

4. ดร. จรรยา  สิงห์ทอง 
        ตําแหนง่ ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ หนว่ยศกึษานิเทศก์ สํานกังานสง่เสริม 
    การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  
    สํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ   กระทรวงศกึษาธิการ 
 

5. นางนริศรา  อิศริยวชัรกร 
                 ตําแหนง่ หวัหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณโรงเรียนเขาช่องพรานวิทยา 
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รายชือสถานศกึษาทดลองเครืองมือ 

1 ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอพระนครศรีอยธุยา สํานกังาน กศน.จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2 ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอนครหลวง สํานกังาน กศน.จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3 ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบางซ้าย สํานกังาน กศน.จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

4 ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบางบาล สํานกังาน กศน.จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

5 ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบางปะหนั สํานกังาน กศน.จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

6 ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบางปะอิน สํานกังาน กศน.จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

7 ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอมหาราช สํานกังาน กศน.จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

8 ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอวงัน้อย สํานกังาน กศน.จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

9 ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเสนา สํานกังาน กศน.จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

10 ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภออทุยั สํานกังาน กศน.จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

คา่ความเชือมนัของเครืองมือ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



153 

 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -   S C A L E   (A L P H A) 
 

Item-total Statistics 
 

       Scale Mean if Item    Scale Variance if Item        Corrected  Item-         Alpha if Item                            

                              Deleted         Deleted          TotalCorrelation                Deleted 
 
A1ขอ้1       355.1667       584.4885        .5981           .9761 
A1ขอ้2       355.1667       597.4540        .1608           .9767 
A1ขอ้3       355.0667       582.3402        .8447           .9758 
A1ขอ้4       355.1000       585.8862        .4909           .9763 
A1ขอ้5       355.1667       585.5920        .7546           .9760 
A2ขอ้6       355.1333       592.8782        .4347           .9763 
A2ขอ้7       355.1333       600.8782        .0000           .9766 
A2ขอ้8       355.2333       581.4954        .8262           .9758 
A2ขอ้9       355.0000       595.0345        .3394           .9764 
A2ขอ้10      355.1667       585.5920        .5565           .9762 
A2ขอ้11      354.9333       591.0299        .4895           .9763 
A2ขอ้12      355.1333       589.9816        .4163           .9764 
A3ขอ้13      355.3000       584.0793        .5232           .9763 
A3ขอ้14      355.2667       590.3402        .4169           .9764 
A3ขอ้15      355.3333       596.7126        .2012           .9766 
A3ขอ้16      355.2667       594.9609        .2286           .9767 
A3ขอ้17      355.3000       588.7000        .6543           .9761 
A3ขอ้18      355.1667       588.6954        .4400           .9764 
A3ขอ้19      355.3333       588.2299        .3788           .9766 
A4ขอ้20      355.1667       589.7299        .5461           .9762 
A4ขอ้21      355.1667       597.7299        .3489           .9764 
A4ขอ้22      355.1333       593.7057        .3887           .9764 
A4ขอ้23      355.3667       586.8609        .4973           .9763 
A4ขอ้24      355.2667       592.8920        .3128           .9765 
A4ขอ้25      355.2000       592.4414        .3761           .9764 
A4ขอ้26      355.2000       599.2690        .1244           .9766 
A4ขอ้27      355.2000       599.2690        .1244           .9766 
A4ขอ้28      355.2333       597.2885        .2344           .9765 
A5ขอ้29      355.2333       589.4954        .7620           .9761 
A5ขอ้30      355.2333       597.2885        .2344           .9765 
A5ขอ้31      355.2667       591.0299        .5787           .9762 
A5ขอ้32      355.3000       589.0448        .6353           .9761 
A5ขอ้33      355.2333       591.7023        .4602           .9763 
A5ขอ้34      355.3667       588.7230        .5734           .9762 
A6ขอ้35      355.2667       588.1333        .5963           .9761 
A6ขอ้36      355.3000       587.8724        .6998           .9760 
A6ขอ้37      355.2000       592.6483        .6610           .9762 
A6ขอ้38      355.2000       592.6483        .6610           .9762 
A6ขอ้39      355.2000       586.9241        .5422           .9762 
A7ขอ้40      355.1333       593.0851        .3424           .9765 
A7ขอ้41      355.2333       587.1506        .5794           .9762 
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A7ขอ้42      355.2333       595.9782        .1720           .9768 
A7ขอ้43      355.1667       587.9368        .6363           .9761 
A7ขอ้44      355.1000       596.1621        .2954           .9765 
A8ขอ้45      355.2667       586.4092        .6791           .9760 
A8ขอ้46      355.1667       597.0402        .1813           .9766 
A8ขอ้47      355.1333       585.0851        .5438           .9762 
A9ขอ้48      355.2667       590.1333        .6325           .9761 
A9ขอ้49      355.2667       586.4092        .6791           .9760 
A9ขอ้50      355.1000       596.0241        .3043           .9765 
A9ขอ้51      355.2000       581.6828        .6701           .9760 
A9ขอ้52      355.2333       581.4954        .8262           .9758 
A9ขอ้53      355.1333       575.7057        .7405           .9759 
A9ขอ้54      355.1667       583.1092        .8805           .9758 
A9ขอ้55      355.1000       581.4034        .8138           .9758 
A9ขอ้56      355.0667       581.9264        .6613           .9760 
A10ขอ้57     355.2333       589.4954        .7620           .9761 
A10ขอ้58     355.2333       589.4954        .7620           .9761 
A10ขอ้59     355.1667       583.1092        .8805           .9758 
A10ขอ้60     355.2000       585.8207        .6823           .9760 
A10ขอ้61     355.1000       584.0241        .7013           .9760 
A10ขอ้62     355.2667       591.5126        .3690           .9765 
A10ขอ้63     355.1667       587.7989        .6433           .9761 
A11ขอ้64     355.2333       589.4954        .7620           .9761 
A11ขอ้65     355.2333       589.4954        .7620           .9761 
A11ขอ้66     355.2333       585.6333        .6454           .9761 
A11ขอ้67     355.1000       580.1621        .6865           .9760 
B1ขอ้68      355.2000       585.8897        .6791           .9760 
B1ขอ้69      355.0667       582.3402        .8447           .9758 
B1ขอ้70      355.0667       588.9609        .5366           .9762 
B1ขอ้71      355.0000       580.6207        .8179           .9758 
B2ขอ้72      354.8667       590.8782        .4481           .9763 
B2ขอ้73      354.8667       580.9471        .6967           .9760 
B2ขอ้74      354.8000       589.1310        .4948           .9763 
B2ขอ้75      355.2000       579.8897        .6680           .9760 
B2ขอ้76      355.2000       585.6828        .5262           .9763 
B3ขอ้77      354.8667       595.9126        .1624           .9769 
B3ขอ้78      354.9333       587.3057        .4078           .9765 
B3ขอ้79      354.8667       587.4989        .3849           .9766 
B3ขอ้80      354.8667       580.8782        .5857           .9762 
B3ขอ้81      354.8000       577.2690        .7975           .9758 
B3ขอ้82      354.8000       577.2690        .7975           .9758 
B3ขอ้83      354.8667       579.0161        .7667           .9758 
B3ขอ้84      354.8667       575.7057        .7442           .9759 
B3ขอ้85      354.9000       575.8862        .8187           .9757 
B4ขอ้86      355.1333       578.8092        .8623           .9757 
B4ขอ้87      355.1000       581.9552        .7900           .9759 
B4ขอ้88      355.1000       581.9552        .7900           .9759 
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B4ขอ้89      355.1667       580.3506        .7547           .9759 
B4ขอ้90      355.1000       581.9552        .7900           .9759 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 90 
 
Alpha =    .9764 
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รายชือสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างทใีห้ข้อมูล 
 
1 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองกาญจนบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ 
2 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอทา่มว่ง จงัหวดักาญจนบรีุ 
3 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอทา่มะกา จงัหวดักาญจนบรีุ 
4 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรีุ 
5 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรีุ 
6 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอศรีสวสัด ิ จงัหวดักาญจนบรีุ 
7 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอดา่นมะขามเตีย จงัหวดักาญจนบรีุ 
8 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอหนองปรือ จงัหวดักาญจนบรีุ 
9 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

10 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
11 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอดอนตมู จงัหวดันครปฐม 
12 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
13 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
14 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
15 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ 

16 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 

17 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ 
18 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอดําเนินสะดวก จงัหวดัราชบรีุ 

19 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบางแพ จงัหวดัราชบรีุ 

20 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอสวนผงึ จงัหวดัราชบรีุ 

21 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบรีุ 
22 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองสพุรรณบรีุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

23 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอดอนเจดีย์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

24 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอดา่นช้าง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

25 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
26 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

27 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

28 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอสองพีน้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

29 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
30 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

31 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอกยุบรีุ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

32 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

33 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
34 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอปราณบรีุ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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35 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

36 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรีุ 
37 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรีุ 

38 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ 

39 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ 

40 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรีุ 
41 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 

42 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบรีุ 

43 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 

44 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
45 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบางคนที จงัหวดัสมทุรสงคราม 

46 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

47 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบ้านแพ้ว จงัหวดัสมทุรสาคร 

48 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 
49 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองสระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ 

50 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ 

51 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

52 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบรีุ 
53 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบรีุ 

54 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ 

55 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรีุ 

56 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอหนองแซง จงัหวดัสระบรีุ 
57 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอหนองโดน จงัหวดัสระบรีุ 

58 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบรีุ 

59 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 

60 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัสระบรีุ 
61 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
62 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ 
63 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 
64 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 
65 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 
66 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

67 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบ้านแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
68 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 
69 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 
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70 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอลาดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธานี 
71 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี 
72 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 
73 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
74 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธานี 
75 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 
76 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอโคกสําโรง จงัหวดัลพบรีุ 

77 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรีุ 

78 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอทา่วุ้ง จงัหวดัลพบรีุ 

79 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอทา่หลวง จงัหวดัลพบรีุ 
80 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบ้านหมี จงัหวดัลพบรีุ 

81 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอสระโบสถ์ จงัหวดัลพบรีุ 

82 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอลําสนธิ จงัหวดัลพบรีุ 

83 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอหนองมว่ง จงัหวดัลพบรีุ 
84 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองสิงห์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ 

85 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอคา่ยบางระจนั จงัหวดัสิงห์บรีุ 

86 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอทา่ช้าง จงัหวดัสิงห์บรีุ 

87 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บรีุ 
88 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอพรหมบรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ 

89 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ 

90 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง 

91 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอา่งทอง 
92 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอโพธิทอง จงัหวดัอา่งทอง 

93 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอป่าโมก จงัหวดัอา่งทอง 

94 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอไชโย จงัหวดัอา่งทอง 

95 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอแสวงหา จงัหวดัอา่งทอง 
96 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอสามโก้ จงัหวดัอา่งทอง 

97 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท 
98 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 
99 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท 
100 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอมโนรมย์ จงัหวดัชยันาท 
101 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอสรรคบรีุ จงัหวดัชยันาท 
102 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 
103 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท 
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แบบสอบถามเพอืการวิจัย 

 
  เรือง “พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการทีสง่ผลตอ่   
การปฏิบตังิานของครู สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ” 

คําชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
1.แบบสอบถามฉบบันี มีวตัถุประสงค์เพือใช้เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการ

วิจยั เรือง“พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการทีส่งผลตอ่การปฏิบตัิงานของครู 
สงักัดศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอําเภอ(The Instructional Management 

Behavior of Director affecting  The Performance Of teachers under The District Non - Formal 

and Informal Education Centre)” ข้อมลูทีได้จากความคิดเห็นของท่านมีคา่อย่างยิงตอ่การวิจยันี ข้อมลู
ทีท่านตอบถือเป็นความลบัและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานหรือสถานศกึษาของท่าน
แตป่ระการใดจงึขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทกุข้อตามความเป็นจริง 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบบันีได้แก่ 
  2.1 ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 

  2.2 หวัหน้ากลุม่สง่เสริมการศกึษานอกระบบ 

  2.3 ครูศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัตําบล 

3. แบบสอบถามนี ประกอบด้วย 3ตอนคือ 

  ตอนที 1  ข้อมลูเกียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที 2  พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 

  ตอนที 3 การปฏิบตังิานของครู สงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอําเภอ  
  เมือทา่นให้ข้อมลูครบถ้วนทกุข้อแล้ว โปรดจดัสง่แบบสอบถามนีคืนทางไปรษณีย์ซงึผู้วิจยัได้แนบ
ซองมาพร้อมกนันีแล้ว  
 
              ขอขอบพระคณุไว้ ณ โอกาสนี สําหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

นางสาวอรุณโรจน์  ทองงาม 
นกัศกึษาปริญญาโทภาควิชาการบริหารการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



163 
 

แบบสอบถามเพอืการวิจัย 
เรืองพฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ ทีสง่ผลตอ่ 

การปฏิบตังิานของครูสงักดัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 

 

ตอนที1  : ข้อมลูเกียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํชีแจง: โปรดเขียนเครืองหมาย ลงในหน้าข้อความทีตรงกบัสถานภาพของทา่น 

 

ข้อท ี สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สําหรับ
ผู้วิจยั 

 

 

2 
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เพศ 

           ชาย                               หญิง 
อาย ุ(เศษของเดือนมากกวา่  ให้คดิเป็น  ปี) 
          ไมเ่กิน 30ปี                    31-40ปี 

          41-50ปี                         51ปีขนึไป 

ระดบัการศกึษา 

         ปริญญาตรี                    ปริญญาโท 

          ปริญญาเอก                   อืนๆ 
ประสบการณ์ในการทํางาน (เศษของเดือนมากกวา่ 6 ให้คดิเป็น 1 ปี) 
          ไมเ่กิน 5 ปี                     6  - 10 ปี 

         11-15 ปี                          16 - 20ปี 

          21  - 25 ปี                      26 ปี ขนึไป 
ตําแหนง่หน้าที ในศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 
         ผู้ อํานวยการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ 

         หวัหน้ากลุม่สง่เสริมการศกึษานอกระบบ 

         ครูศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัตําบล  

[   ]1 

 

[   ]2 

 

 

[  ]3 

 

 

[  ]4 

 

 

 

 

[  ]5 
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ตอนท ี    :  พฤติกรรมการบริหารการจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการ 
คาํชีแจง   :  คําชีแจงโปรดเขียนเครืองหมาย ลงในชอ่งระดบัพฤติกรรมตามสภาพความเป็นจริงเพียง
ชอ่งเดียวในแตล่ะข้อ โดยมีระดบัความคดิเห็น ดงันี 

1  หมายถึง พฤตกิรรมการบริหารจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการอยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ 

2  หมายถึง พฤตกิรรมการบริหารจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการอยูใ่นระดบัน้อย 

3  หมายถึง พฤติกรรมการบริหารจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
4  หมายถึง พฤติกรรมการบริหารจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการอยูใ่นระดบัมาก 

5  หมายถึง พฤติกรรมการบริหารจดัการเรียนการสอนของผู้ อํานวยการอยูใ่นระดบัมากทีสดุ 

 

ข้อท ี พฤตกิรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเหน็ สาํหรับ

ผู้วิจยั มาก
ทีสุด 
(5) 

มาก     
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อย
ทีสุด 
(1) 

1 การกาํหนดเป้าหมายของสถานศึกษา 
มีการพฒันาเป้าหมายของสถานศกึษาเพือปรับปรุง
การปฏิบตังิานด้านการจดัการเรียนการสอนทกุระดบั 

     [  ]6 

2 มีการกําหนดเป้าหมายของสถานศกึษาเพือปรับปรุง 
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

     [  ]7 

3 การกําหนดเป้าหมายด้านการจดัการเรียนการสอน
ของสถานศกึษามาจากการมีสว่นร่วมของ
ผู้ อํานวยการ ครู และคณะกรรมการสถานศกึษา 

     [  ]8 

4 มีการประเมินความต้องการของครูเพือนําไปใช้ใน
การพฒันาเป้าหมายด้านการจดัการเรียนการสอน
ของสถานศกึษา 

     [  ]9 

5 มีการนําข้อมลูด้านผลสมัฤทธิของผู้ เรียนมาใช้ในการ
พฒันาเป้าหมายด้านวิชาการของสถานศกึษา 

     [ ]10 

 

6 

การสือสารเป้าหมายของสถานศึกษา 

มีการพดูคยุกบัครูอย่างไมเ่ป็นทางการเพือถ่ายทอด
แนวปฏิบตัหิรือเป้าหมายด้านการจดัการเรียนการ
สอนของสถานศกึษา 

     [ ]11 
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ข้อท ี พฤตกิรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเหน็ สาํหรับ

ผู้วิจยั มาก
ทีสุด 
(5) 

มาก     
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อย
ทีสุด 
(1) 

7 มีการประชมุครู ผู้ เรียนและผู้ มีสว่นเกียวข้อง เพือ
ชีแจงนโยบาย/เป้าหมายด้านการจดัการเรียนการ
สอนของสถานศกึษา  

     [ ]12 

8 จดัให้มีกระบวนการแลกเปลียนความคิดเห็นของครู
เพือนํามาใช้ในการพฒันาเกียวกบังานด้านการ
จดัการเรียนการสอนของสถานศกึษา 

     [ ]13 

9 มีการสือสารให้   ครู ผู้ เรียน  คณะกรรมการ
สถานศกึษา และทกุฝ่ายทีเกียวข้องกบัสถานศกึษา
รับทราบนโยบายด้านการจดัการเรียนการสอนของ
สถานศกึษา 

     [ ]14 

10 มีการจดัทําคูมื่อผู้ เรียน โดยระบเุป้าหมายทางด้าน
การจดัการเรียนการสอนทีชดัเจน 

     [ ]15 

11 มีการจดัทําป้ายประกาศทีแสดงให้เห็นถึงการให้
ความสําคญัด้านการจดัการเรียนการสอนของ
สถานศกึษา 

     [ ]16 

12 แจ้งให้ครู จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายทางด้านการจดัการเรียนการสอนของ
สถานศกึษา 

     [ ]17 

 

13 

การนิเทศและประเมินผลด้านการสอน 

ผู้ อํานวยการ นิเทศการสอนอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
ด้วยการเยียมการจดัการเรียนการสอน  โดยใช้เวลา
สนั ๆ และไมมี่การกําหนดลว่งหน้า 

     [ ]18 

14 มีการประชมุชีแจง หลงันิเทศการสอนเพือแจ้งให้ครู
ทราบถึงจดุเดน่และจดุทีควรพฒันาในการสอน 

     [ ]19 

15 ให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ครู หลงัการนิเทศการสอน 

ด้านกระบวนการเรียนการสอน 

     [ ]20 
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ข้อท ี พฤตกิรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเหน็ สาํหรับ

ผู้วิจยั มาก
ทีสุด 
(5) 

มาก     
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อย
ทีสุด 
(1) 

16 จดัให้ครูมีการแลกเปลียนความคดิเห็นเกียวกบั
กระบวนการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของสถานศกึษาและไปในทิศทางเดียวกนั  

     [ ]21 

17 จดัทําเกณฑ์การประเมินเพือประเมินการจดัการ
เรียนการสอนของครูว่าสอดคล้องกบัเป้าหมายด้าน
วิชาการของสถานศกึษา 

     [ ]22 

18 มีการใช้ผลงานของผู้ เรียนเพือประเมินผลการสอน
ของครู  

     [ ]23 

19 มีการประเมินผลการสอนของครูวา่เป็นไปตาม
เป้าหมายของสถานศกึษา 

     [ ]24 

 

20 

การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 

มีการกําหนดบคุลากรไว้อยา่งชดัเจนในการ
ประสานงานด้านหลกัสตูร 

     [ ]25 

21 มีการใช้ข้อมลูด้านผลการเรียนของผู้ เรียน
ประกอบการตดัสินใจในการนําหลกัสตูรไปใช้ 

     [ ]26 

22 มีการสง่เสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้
สอดคล้องกบัจดุหมายของหลกัสตูรสถานศกึษา 

     [ ]27 

23 กํากบั ดแูลการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ
ทางการเรียนของผู้ เรียนให้ตรงกบัหลกัสตูร 

     [ ]28 

24 นโยบายด้านวิชาการของสถานศกึษาสอดคล้องกบั
จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

     [ ]29 

25 มีรายวิชาเลือกหลากหลายและสอดคล้องกบั
แผนการเรียนของผู้ เรียน 

     [ ]30 

26 มีการกํากบัดแูลในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกบัจดุมง่หมายของหลกัสตูร 

     [ ]31 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อท ี พฤตกิรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเหน็ สาํหรับ

ผู้วิจยั มาก
ทีสุด 
(5) 

มาก     
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อย
ทีสุด 
(1) 

27 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนตรงตาม
ตวัชีวดัของแตล่ะรายวิชา 

     [ ]32 

28 ให้ครูมีสว่นร่วมในการคดัเลือกอปุกรณ์ประกอบ
หลกัสตูร 

     [ ]33 

 

29 

การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน 

มีการพบครูเพือให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคลเกียวกบั
ความก้าวหน้าด้านการเรียนของผู้ เรียน 

      
[ ]34 

30 มีการวิเคราะห์แบบทดสอบเพือตรวจสอบจดุเดน่  
จดุด้อย ด้านการเรียนของผู้ เรียน 

     [ ]35 

31 นําคะแนนจากการทดสอบมาใช้ในการประเมิน
ความก้าวหน้าด้านการเรียนของผู้ เรียน 

     [ ]36 

32 มีการแจ้งผลการทดสอบทางการเรียนให้ผู้ เรียนทราบ
อยา่งรวดเร็ว 

     [ ]37 

33 นําผลจากการทดสอบมาจดัทําโครงการสอนเสริม 
ให้กบัผู้ เรียน 

     [ ]38 

34 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน ได้เลือกวิธีเรียนตามความถนดั
และความต้องการของตน 

     [ ]39 

 

35 

การควบคุมการใช้เวลาในการสอน 

ตรวจเยียมการจดัการเรียนการสอนเพือกํากบั
ตดิตาม การใช้เวลาในการสอนของครูเพือประโยชน์
แกผู่้ เรียนอยา่งเตม็ที 

      
[ ]40 

36 ดแูล ควบคมุ เกียวกบัการจดัครูสอนแทนหรือสอน
ชดเชยเมือครูไมส่ามารถสอนได้ 

     [ ]41 

37 กําหนดแนวปฏิบตัเิกียวกบัการจดักิจกรรมตา่ง ๆ 
ทีอาจเป็นการรบกวนในขณะทีมีการจดัการเรียนการ
สอน 
 

     [ ]42 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อท ี พฤตกิรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเหน็ สาํหรับ

ผู้วิจยั มาก
ทีสุด 
(5) 

มาก     
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อย
ทีสุด 
(1) 

38 มีการชีแจงให้ผู้ เรียนทราบถึงข้อเสียของการขาด
เรียน 

     [ ]43 

39 ดแูลและเอาใจใสใ่ห้ผู้ เรียนและครูได้มีโอกาสพดูคยุ
ปรึกษาหารือกนัในช่วงทีไมใ่ชเ่วลาการพบกลุม่ 

     [ ]44 

 

40 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและผู้เรียน 

จดัเวลาให้ครูและผู้ เรียนได้มีโอกาสพดูคยุ
ปรึกษาหารือกนัในช่วงทีไมใ่ชเ่วลาการพบกลุม่ 

     [ ]45 

41 เยียมชมการเรียนการสอนเพือให้คําแนะนําแก่ครู ใน
การแก้ไขพฒันา การเรียนของผู้ เรียน 

     [ ]46 

42 จดัสอนเสริมหรือจดักิจกรรมในลกัษณะตา่ง ๆ ทีเป็น
การสนบัสนนุให้มีการพฒันาความรู้ ความสามารถ
ของผู้ เรียน 

     [ ]47 

43 ให้ความสําคญัและมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ทงั
ในและนอกหลกัสตูร 

     [ ]48 

44 จดัให้ครูสอนแทนหรือสอนชดเชยเมือครูไมส่ามารถ
เข้าสอนได้ 

     [ ]49 

 

45 

การจัดให้มีสิงจูงใจให้กับครู 

ยกย่องเชิดชเูกียรติคณุ การปฏิบตังิานดีเดน่ของครู
ด้วยวิธีการตา่ง ๆ เชน่ กลา่วชมเชยในทีประชมุ มอบ
เกียรติบตัร เป็นต้น 

      
[ ]50 

46 มีการสง่เสริมให้ครูใช้ความรู้ความสามารถและ
ทกัษะของตนได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

     [ ]51 

47 ตอบแทนครูทีนําความสามารถพิเศษมาใช้ในการ
ปฏิบตังิานด้วยการให้ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เชน่ 
การพิจารณาความดี ความชอบ ให้โอกาสไป
ฝึกอบรม เป็นต้น 
 
 

     [ ]52 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อท ี พฤตกิรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเหน็ สาํหรับ

ผู้วิจยั มาก
ทีสุด 
(5) 

มาก     
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อย
ทีสุด 
(1) 

 

48 

การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 
มีการแจ้งขา่วสารโครงการ/กิจกรรมทีสง่เสริมพฒันา
วิชาชีพให้ครูได้ทราบอย่างทวัถึง  

     [ ]53 

49 มีการเผยแพร่ เอกสาร บทความทีเป็นประโยชน์ตอ่
การเรียนการสอนให้ครูได้ทราบสมําเสมอ 

     [ ]54 

50 สนบัสนนุครู ให้เข้ารับการอบรมทางวิชาการตาม
สาขาวิชาชีพทีสอดคล้องกบัเป้าหมายของ
สถานศกึษา 

     [ ]55 

51 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ครูนําทกัษะความรู้ตาม
สาขาวิชาชีพทีได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน 

     [ ]56 

52 มีการจดักิจกรรมอบรมเกียวกบัเทคนิควิธีการสอน
การใช้สือและเทคโนโลยีทีทนัสมยัทีสอดคล้องกบั
เป้าหมายทางวิชาการให้กบัครู 

     [ ]57 

53 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ครู ด้านการ
จดัการเรียนการสอน 

     [ ]58 

54 จดัเวลาสําหรับครูเพือปรึกษาหารือเกียวกบัปัญหา
ด้านการเรียนการสอน 

     [ ]59 

55 เข้าร่วมกิจกรรมทีสถานศกึษาจดัขนึทงัในส่วนที
เกียวข้องกบัการเรียนการสอนและอืน ๆ 

     [ ]60 

56 เปิดโอกาสให้ครูได้ถ่ายทอดความรู้หรือข้อมลูทีได้รับ
หลงัจาก ไปฝึกอบรมทกุครัง 

     [ ]61 

 

57 

การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 

มีการกําหนดมาตรฐานด้านการเรียนการสอน 

     [ ]62 

58 จดัตงัคณะกรรมการดําเนินงานด้านการจดัการเรียน
การสอนเพือจดัทํา พฒันาและสร้างมาตรฐานด้าน
การเรียนของผู้ เรียน 

     [ ]63 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อท ี พฤตกิรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเหน็ สาํหรับ

ผู้วิจยั มาก
ทีสุด 
(5) 

มาก     
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อย
ทีสุด 
(1) 

59 นําเกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของผู้ เรียนมาใช้ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 

     [ ]64 

60 ประกาศเกณฑ์การประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียน
ให้ผู้ เรียนและผู้ เกียวข้องได้ทราบ 

     [ ]65 

61 มีการกําหนดคะแนนเพือเป็นมาตรฐานสําหรับ
ผู้ เรียนทีต้องการพฒันาตนเอง 

     [ ]66 

62 กําหนดและประกาศเกณฑ์ตา่งๆ ทางด้านวิชาการให้
ผู้ เรียนได้ทราบ 

     [ ]67 

63 สนบัสนนุครูทีปฏิบตัิมาตรฐานด้านวิชาการของ
สถานศกึษา 

     [ ]68 

 

64 

ด้านการจัดให้มีสิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 

ยกย่องชมเชยผู้ เรียนทีนําชือเสียงมาสูส่ถานศกึษา  
      

[ ]69 
65 มีการประชาสมัพนัธ์ผลงาน ดีเดน่ของผู้ เรียนในแต่

ละปีการศกึษา 

     [ ]70 

66 มีการประกาศเกียรตคิณุของผู้ เรียนทีมีผลงาน
วิชาการดีเดน่ให้บคุคลภายในและภายนอก
สถานศกึษาทราบ 

     [ ]71 

67 มีการยกยอ่งผู้ เรียนทีมีการพฒันาตนเอง /ปรับปรุง
ผลการเรียนดีขนึอยา่งตอ่เนือง 

     [ ]72 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท ี  : การปฏิบตังิานของครู 
คาํชีแจง :  คําชีแจงโปรดเขียนเครืองหมาย ลงในชอ่งระดบัพฤตกิรรมตามสภาพความเป็นจริง 
เพียงชอ่งเดียวในแตล่ะข้อ โดยมีระดบัความคิดเห็น ดงันี 

1  หมายถึง การปฏิบตังิานของครู อยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ 

2  หมายถึง การปฏิบตังิานของครู อยูใ่นระดบัน้อย 

3  หมายถึง การปฏิบตังิานของครู อยูใ่นระดบัปานกลาง 
4  หมายถึง การปฏิบตังิานของครู อยูใ่นระดบัมาก 

5  หมายถึง การปฏิบตังิานของครู อยูใ่นระดบัมากทีสดุ 
 

ข้อท ี การปฏิบัตงิานของครู 
ระดับความคิดเหน็ สาํหรับ

ผู้วิจยั มาก
ทีสุด 
(5) 

มาก    
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อย
ทีสุด 
(1) 

 

68 

การแนะแนว 

มีการแนะแนวแก่ผู้ เรียนในเรืองโครงสร้างของหลกัสตูร 
     [ ]73 

69 มีการแนะแนวแก่ผู้ เรียนในเรืองวิธีการเรียนเวลาเรียน 
 

     [ ]74 

70 มีการแนะแนวแก่ผู้ เรียนในเรืองวิธีการจดักระบวนการ
เรียนรู้ตามหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบั
การศกึษาขนัพืนฐานพทุธศกัราช 2551 

     [ ]75 

71 มีการแนะแนวแก่ผู้ เรียนในเรืองเงือนไขตา่งๆในการจบ
หลกัสตูร 

     [ ]76 

 

 

72 

การรับสมัครผู้เรียนและการตรวจสอบหลักฐาน
การศึกษา 

มีการรับสมคัรผู้ เรียนทกุภาคเรียนเพือขนึทะเบียนเรียน 

      
 
[ ]77 

73 มีการรับสมคัรผู้ เรียนทกุภาคเรียนเพือลงทะเบียนเรียน      [ ]78 
74 มีการตรวจสอบเอกสารสําคญัของผู้ เรียนทกุคนทีใช้

เป็นหลกัฐานในการสมคัรเรียนอย่างรอบคอบ 
 

     [ ]79 

75 มีการตรวจสอบวฒุิเดมิของผู้ เรียนทกุครัง      [ ]80 
76 มีการแจ้งผลให้ผู้ เรียนทราบหลงัการตรวจสอบวฒุิ

การศกึษาเดมิ 

     [ ]81 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อท ี การปฏิบัตงิานของครู 
ระดับความคิดเหน็ สาํหรับ

ผู้วิจยั มาก
ทีสุด 
(5) 

มาก     
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อย
ทีสุด 
(1) 

 

77 

การปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรู้ 
มีการปฐมนิเทศผู้ เรียนเพือต้อนรับ แนะนําผู้บริหาร 
ครูและผู้ ทีเกียวข้อง 

     [ ]82 

78 มีการปฐมนิเทศผู้ เรียนก่อนเข้าเรียนให้ทราบถึงวิธี
เรียน จดุมุง่หมายของหลกัสตูรโครงสร้าง สาระวิชา  
รายวิชาทีลงทะเบียนเรียนและทําข้อตกลงตา่ง ๆ ใน
การเรียนรู้ 

     [ ]83 

79 มีการจดัการเรียนการสอนโดยสอดแทรก
กระบวนการคดิเป็น เพือให้ผู้ เรียนได้ฝึกคดิวิเคราะห์
ในแตล่ะรายวิชา 

     [ ]84 

80 ครูและผู้ เรียนมีการแลกเปลียนเรียนรู้ ในระหว่างการ
พบกลุม่ 

     [ ]85 

81 ครูให้ผู้ เรียนนําเสนอผลจากการศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเองเพือแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกบัผู้ เรียนด้วยกนัใน
ระหวา่งการพบกลุม่ 

     [ ]86 

82 มีการวิเคราะห์หลกัสตูรและมีการวางแผนการเรียน
ร่วมกนัระหว่างครูและผู้ เรียน 

     [ ]87 

83 ครูจดัให้มีการสอนเสริม ในเนือหาวิชาทียาก 
นอกเหนือจากเวลาพบกลุม่ เชน่ วิชาคณิตศาสตร์ 

     [ ]88 

84 หลงัจากวิเคราะห์หลกัสตูรแล้วครูได้นํามาจดัทํา
แผนการสอนและแผนการเรียนรู้โดยกําหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ทีสอดคล้องกบัลกัษณะของเนือหา
หลกัสตูรการจดัการเรียนรู้ 

     [ ]89 

85 ครูและผู้ เรียนร่วมกนัจดัทําแผนการวดัผลประเมินผล
การเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ 

     [ ]90 
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ข้อท ี
การปฏิบัตงิานของครู 

ระดับความคิดเหน็ สาํหรับ
ผู้วิจยั มาก

ทีสุด 
(5) 

มาก     
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อย
ทีสุด 
(1) 

 

86 

การวัดและประเมินผล 

มีเครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีสอดคล้อง
กบัตวัชีวดั 

     [ ]91 

87 มีการวดัและประเมินผลครอบคลมุทงัด้านความรู้
ทกัษะกระบวนพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้ เรียนทกุ
ระดบั 

     [ ]92 

88 มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กระทําไปพร้อมๆ
กบัการจดักิจกรรมการเรียน 

     [ ]93 

89 มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ครบถ้วนตามที
หลกัสตูรกําหนดด้วยวิธีการทีหลากหลาย 

     []94 

90 นําข้อมลูจากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้มา
วิเคราะห์ทบทวนเพือปรับปรุงการจดักิจกรรมการ
เรียนอย่างสมําเสมอ 

     [ ]95 

 

หมายเหตุ  :  ขอบพระคณุอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี 
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ประวัตผู้ิวิจัย 
 

ชือ – สกุล  นางสาวอรุณโรจน์  ทองงาม 

ทีอยู่   1 หมู ่3  ตําบลหวัโพ  อําเภอบางแพ  จงัหวดัราชบรีุ 
ททีาํงาน  สถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัภาคกลาง  

ตําบลบ้านฆ้อง  อําเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบรีุ 
ประวัตกิารศึกษา   
 2535  ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด 

   มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 2548  ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู  

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 2553  ศกึษาตอ่ระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาบริหารการศกึษา 

   มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
   จงัหวดันครปฐม 

ประวัตกิารทาํงาน 
 2535  เจ้าหน้าทีฝึกอบรมบริษัทซิงเกอร์ ประเทศไทยจํากดั กรุงเทพมหานคร 
 2537  เจ้าหน้าทีฝ่ายการตลาดโรงเรียนการโรงแรมไอทิม(I-TIM)กรุงเทพมหานคร 
 2544  ครูอาสาสมคัรการศกึษานอกโรงเรียนอําเภอบางแพอําเภอบางแพ 

จงัหวดัราชบรีุ 
2552 – ปัจจบุนั ครู สถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

ภาคกลาง  ตําบลบ้านฆ้อง  อําเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบรีุ 
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