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ประกาศคุณูปการ 
  

วิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จลุลุล่วงได ้เพราะไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผูว้ิจยัจึง
ขอขอบคุณสถาบนั องคก์ร และบุคคลท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือดงัต่อไปน้ี 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้งและคณาจารยทุ์ก
ท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ แนะแนวทางการเขียนวิทยานิพนธ์แก่ผูว้ิจยั 

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าช่วยเติมเตม็
ใหว้ิทยานิพนธ์น้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ ท่านรองศาสตราจารย ์ดร.พิมพอ์รอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและ ดร.ภารดี คาํมา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมท่ีกรุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํแนวทางท่ีถูกตอ้งตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
ด้วยความละเอียดถ่ีถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาผูว้ิจัยรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่งจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไวณ้โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.บุญช่วยศิริเกษประธานกรรมการสอบ ให้คาํปรึกษา
ตรวจแกไ้ขและวิจารณ์ผลงานทาํให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนและผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้
ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมทั้งใหค้าํแนะนาํแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัใหมี้คุณภาพ 

ขอขอบคุณ เจา้หน้าท่ีท่ีอาํนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจยัดว้ยดี
ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะและอ่ืนๆ ในการทาํวิทยานิพนธ์ คร้ังน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึ 

คุณค่าและประโยชน์ของ วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทิตาแด่บุพการี
บูรพาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนัทาํใหข้า้พเจา้เป็นผูมี้การศึกษาและประสบ
ความสาํเร็จมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 
    

         รัตณาภรณ์ ตาตอ้ง 
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5620840532033: สาขาวิชา: การบริหารการศึกษา; ศษ.ม.(ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต) 
คาํสาํคญั: ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ 

รัตณาภรณ์ ตาตอ้ง : ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (THE FACTORS AFFECTING THE 
EFFECTIVNESS OF ACADEMIC MANAGEMENT BY THE SCHOOLS UNDER THE 
OFFICE OF LOEI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 2) คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.พิมพอ์ร สดเอ่ียม, ดร.ภารดี คาํมา. 157 หนา้. ปี พ.ศ.2558 
 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและ  ครูผูส้อน รวมทั้งส้ินจาํนวน  400  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.87  สถิติท่ีใชใ้นการหา
คุณภาพของเคร่ืองมือไดแ้ก่การหาค่าความเท่ียงตรงการหาค่าความเช่ือมัน่ สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์เปรียบเทียบ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   จาํแนกตามเพศ ตาํแหน่งหนา้ท่ี วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การทาํงานและขนาดของสถานศึกษา โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ 
Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis ) โดยใชว้ิธี Enter เพื่อดูตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญั แลว้จึงนาํตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัไปวิเคราะห์
โดยใชว้ิธี Stepwise แลว้นาํผลท่ีไดไ้ปสร้างสมการพยากรณ์ 

ผลการวจัิยพบว่า 
 1.  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2.  ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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 4. ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี และการมี
ส่วนร่วมของชุมชนร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 The objective of this research was to study the factors affecting the effectiveness of 
academic administration of the schools under the Primary Education Area Office 2. The samples 
consisted of a total of 400 administrators and teachers. The instrument used in the data collection 
was the rating scale questionnaire with the reliability of 0.87, and validity was statistically 
conducted to test the quality of the research instrument. The data were analyzed in terms of 
percentage, mean and standard deviation. The statistics used in the comparative analysis of 
factors affecting the effectiveness of academic administration of the schools under the Primary 
Education Area Office 2, classified by gender, position, educational level, work experience and 
school size, was Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient and the multiple regression 
analysis was also conducted as an analysis tool, using the “Enter” method to consider all variables 
with the  statistical significance, which were analyzed by the Stepwise regressions.  

The research results indicated as follows  
 1.  The academic administration of the schools under the Primary Education Service Area 
Office 2 as a whole was found to be at a moderate level 
 2.  The level of factors affecting the academic administration of the schools under the 
Primary Education Service Area Office 2 was found to be at a high level. 
 3.  The relationship between factors affecting the academic administration of the schools 
under the Primary Education Service Area Office 2 and the effectiveness of the schools was 
found to be at a statistically significant level of 0.01.  
 4.  The academic leadership of the school administrator, the characteristic of a good 
teacher, and the participation of the community affecting the effectiveness of the academic 
administration of the schools under the Primary Education Service Area Office 2 were found to 
be at a statistically significant level of 0.01.  
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บทที ่1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
การศึกษาเป็นปัจจยัพื้นฐานสําคญัอย่างหน่ึงในการทาํให้มนุษยส์ามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้

อย่างมีคุณภาพ การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนความตอ้งการทางการศึกษาจากสังคมมี
เพิ่มข้ึนประชากรตอ้งการไดรั้บการศึกษา มีความพยายามท่ีจะสนองตอบความตอ้งการทางการ
ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการจดัการศึกษาหลากหลายรูปแบบข้ึนพยายามเร่งรัดให้เกิดการ
ขยายการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษามีบทบาทสาํคญัยิ่งในการพฒันา
ประเทศ การศึกษาเป็นกลไกสาํคญัในการโนม้นาํประเทศไปในแนวทางท่ีพึงประสงคท์ั้งทางดา้น
เศรษฐกิจสงัคมการเมืองและศิลปวฒันธรรม (สาํนกังานการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หนา้ 5) 

อย่างไรก็ตามแมว้่าจะเกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายแต่ส่ิงสาํคญัท่ีทาํให้สังคมไทยดาํรงอยู่ได้
อย่างสงบสุขคือ สถาบนัการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีในการให้การอบรมสั่งสอนให้การศึกษาเพื่อพฒันา
เยาวชนให้สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเขม้แขง็ สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพของ
ตนเองได้การศึกษาจึงนับเป็นรากฐานท่ีสําคญัท่ีสุดประการหน่ึงในการสร้างสรรค์ความเจริญ 
กา้วหนา้และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได ้เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยใหค้นได้
พฒันาตนเองดา้นต่าง ๆ ท่ีจะดาํรงชีพและประกอบอาชีพไดอ้ย่างมีความสุขรู้เท่าทนัการเปล่ียน 
แปลงรวมเป็นพลงัสร้างสรรคก์ารพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนืได ้(กองวิจยัทางการศึกษา, 2542) 

ฉะนั้น การศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดประการหน่ึงในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึง
ส่งผลถึงการพฒันาประเทศจนอาจกล่าวไดว้่า การศึกษาเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการ
พฒันาประเทศ แมแ้ต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ไดก้ล่าวถึงการศึกษา
ไวห้ลายส่วนดว้ยกนั อาทิมาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
นอ้ยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายและในมาตรา 80 
ได้กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ไวช้ัดเจนว่ารัฐตอ้งจัดการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
จดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียน
มีจิตสาํนึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินยัคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมัน่ในการปกครอง
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ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวิจยัใน
ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ขอ้มูลผลการศึกษาวิจยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษาวิจยั
จากรัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามคัคีและการเรียนรู้ปลูกจิตสํานึกและเผยแผ่ศิลปวฒัน 
ธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมท่ีดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

การบริหารงานวิชาการ เป็นพนัธกิจการบริหารอีกงานหน่ึงท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัการ 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 39 (สาํนกังานคณะ 
กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545) ใหเ้ป็นพนัธกิจการบริหารของคณะกรรมการสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการศึกษาในระดบัพื้นท่ี 
ดงันั้น การบริหารงานวิชาการจึงเป็นอีกงานหน่ึงท่ีมีผูบ้ริหารควรไดศึ้กษาทาํความเขา้ใจและทาํ
หนา้ท่ีในพนัธกิจน้ีอย่างมุ่งมัน่และทุ่มเทต่อไป เพราะงานวิชาการโดยเฉพาะการจดัการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้นั้นถือไดว้า่เป็นหวัใจของการจดัการศึกษาและการบริหาร  

การบริหารงานวิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา ทั้งน้ีเพราะจุดมุ่งหมาย
ของสถานศึกษากคื็อการจดัการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาจึงอยูท่ี่งานดา้นวิชา การ
ซ่ึงจะประกอบดว้ยงานดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน การจดับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง การจดั
ส่ิงส่งเสริมงานดา้นวิชาการ รวมถึงงานการวดัและประเมินผล ขั้นตอนการดาํเนินงานดา้นวิชาการ จะ
มีขั้นการวางแผนงานดา้นวิชาการ ขั้นการจดัและดาํเนินการและขั้นส่งเสริมและติดตามผลดา้น
วิชาการ หลกัการบริหารงานดา้นวิชาการ คือ หลกัแห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจดัการ
ศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ยงัไม่บรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้อาจจะเป็นเพราะขาดปัจจยัสนบัสนุนในการบริหารงานวิชาการทาํใหง้านวิชาการยงัไม่บรรลุ
เป้าหมายเท่าท่ีควร ซ่ึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ 4 ดา้น คือ 
ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นครู ดา้นสภาพทัว่ไปของสถานศึกษา ดา้นชุมชนและผลท่ีจะตามมา เม่ือบริหารงาน
วิชาการอย่างมีปัจจยัครบและบรรลุเป้าหมายแลว้ ส่ิงท่ีตามมาคือ ประสิทธิผลในการบริหารงาน
วิชาการ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั การ
พฒันาระบบการวดัและประเมินผลการเรียน การผลิต การใชก้ารพฒันาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ การจดักิจกรรมพฒันานกัเรียน การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ดงันั้น การบริหารงานวิชาการจึง
เป็นอีกงานหน่ึงท่ีผูบ้ริหาร ควรไดศึ้กษาทาํความเขา้ใจและทาํหนา้ท่ีในพนัธกิจน้ีอย่างมุ่งมัน่และ
ทุ่มเท อยา่งไรกต็ามแต่ละโรงเรียนยงัมีความแตกต่างกนัมากในหลายประการ ถึงแมว้่าผูบ้ริหารจะให้
ความสาํคญักบังานวิชาการอยา่งมากเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยงัพบว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีปัญหาใน
ดา้นการบริหารท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทของโรงเรียน แต่ปัญหาท่ีคลา้ย คลึงกนั คือ ครูไม่ครบชั้น
ขาดแคลนส่ือในการจดัการเรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณไม่เพียงพอ การขาดแคลน
อตัรากาลงัของครูสายปฏิบติัการสอน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการแต่งตั้งยา้ย การตดัโอนอตัราตาํแหน่ง
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การเขา้สู่โครงการเปล่ียนเส้นทางสู่ชีวิตใหม่การเกษียณอายุราชการ การไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรง
ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหาค่อนขา้งมาก ปัจจุบนัการศึกษา ไม่สามารถจดัสรรอตัรากา
ลงัของครู ใหแ้ก่โรงเรียนต่าง ๆ ไดค้รบตามกรอบอตัรากาํลงัท่ีกาํหนดหรือใหค้รบชั้นเรียนได ้ จึงได้
พฒันารูปแบบการบริหารจดัการศึกษาดา้นการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ในหลายแนวทางเป็น
ตน้ว่า 1) การจดัองคก์ารแบบองคก์รเปิด (Open Organization) ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีบทบาท
ในการบริหาร 2) การเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) เป็นการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยผูน้าํและผูรู้้หรือผูท้รงปัญญานาํเอาความรู้ อาชีพประเพณีพิธีกรรมมาเป็น
เคร่ืองมือการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ไปสู่นกัเรียนท่ีเป็นจกัรของชุมชน ถึงอยา่งไรก็ตามหนา้ท่ี
ของครูท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนนั้น ๆ จะตอ้งรับภาระการสอนเพ่ิมมากข้ึนบางโรงเรียนถึงกบัเรียนรวมชั้น 
นอกจากนั้นปัญหาการใช้ครูอาจารยไ์ปทาํหน้าท่ีอ่ืนท่ีนอก เหนือจากการจดัการเรียนการสอนมี
ค่อนขา้งมาก ผลกระทบท่ีตามมาครูดูแลนกั เรียนและจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดไ้ม่เตม็ท่ีและ
เกินกาํลงัท่ีมีอยู่ งบประมาณการบริหารจดัการไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนตํ่า (ธีระ รุญเจริญ, 2549, หนา้ 11) 

จากท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า งานดา้นวิชาการเป็นงานหลกัท่ีสาํคญัท่ีสุด
ในการบริหารและจดัการในสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในขอบข่าย
ของเน้ือหาและหลกัการบริหารงานด้านวิชาการอย่างลึกซ้ึงในขอบข่ายของงานวิชาการ เช่น
หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนการนิเทศภายในการวดัและประเมินผล
การศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษา ตามภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งใหก้ระจายอาํนาจในการบริหาร
จดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาดาํเนินการไดโ้ดยอิสระ
คล่องตวัรวดเร็วสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนสถานศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินและการมีส่วน 
ร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัสาํคญัทาํใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหาร
และการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผลประเมินผล 
รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนักเรียนชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ (สาํนกังานพฒันาระบบการบริหาร, 2545, หนา้ 4) 

จากความสําคญัของการบริหารงานวิชาการ ถา้ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการพฒันาโรงเรียนนกัเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา
นอกจากน้ีแลว้ผูท่ี้มีส่วนสาํคญัในการดาํเนินงานวิชาการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการศึกษาของชาติ
ก็คือครูซ่ึงเป็นผูท่ี้จะตอ้งนํานโยบายมาปฏิบติัโดยตรงเป็นผูท่ี้จะเห็นถึงความสามารถของการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารมากท่ีสุด เพื่อเป็นการศึกษาถึงการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดั
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับ
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในโรงเรียนเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
พฒันาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

1.2 คาํถาม ในการวจิยั 
1.2.1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการ 

ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีสภาพอยูใ่นระดบัใด 
1.2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีการ

บริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัใด 
1.2.3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการ 

ศึกษาประถมศึกษาเขต 2 กบัการบริหารงานวิชาการมีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่อยา่งไร 
1.2.4 มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
1.2.5 สมการพยากรณ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.3.1 เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัสาํนกังาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 
1.3.2 เพื่อศึกษาระดบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการ 

ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กบัการบริหารงานวิชาการ 
1.3.4 เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
1.3.5 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 

1.4 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
1.4.1 การศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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  1. ตวัแปรพยากรณ์ ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร 2) คุณลกัษณะความ
เป็นครูท่ีดี 3) การมีส่วนร่วมของชุมชน 

  2. ตวัแปรเกณฑไ์ดแ้ก่การบริหารงานวิชาการ จาํแนกเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ 1) การวางแผน
งานวิชาการ 2) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 4) การวดัผล
ประเมิน และ 5) การนิเทศการศึกษา  

 

                 ตัวแปรพยากรณ์              ตัวแปรเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที ่1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร (สิร์รานี วสุภทัร, 
2551 หนา้ 194) 
1.1 การอาํนวยความสะดวกในการพฒันาวิสยัทศัน์ 
1.2 การสร้างความมัน่ใจในการจดัการเรียนการ

สอนและการประเมินผล  
1.3 การสนบัสนุนการพฒันาวิชาชีพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
1.4 การเสริมสร้างความเป็นผูน้าํ และการมีส่วน

ร่วมในการจดัการเรียนการสอน 
2. คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี (สุเทพ ธรรมะตระกลู, 

2555, หนา้ 1) 
2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
2.2 ความรู้ความสามารถ 
2.3 ทกัษะการสอน 
2.4 บุคลิกภาพ 

3. การมีส่วนร่วมของชุมชน (พระราชบญัญติัการ 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2547, แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2551) 
3.1 ดา้นวิชาการ 
3.2 ดา้นงบประมาณ  
3.3 ดา้นการบริหารงานบุคคล  
3.4 ดา้นการบริหารทัว่ไป 

ก า รบ ริห า ร ง านวิ ช า ก า รขอ ง
โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ตามกรอบกระทรวงศึกษาธิการ
(2550) 
1. การวางแผนงานวิชาการ 
2. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
3. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
4. การบริหารงานการวดัและ 
ประเมินผล 

5. การนิเทศการศึกษา 
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1.5 สมมตฐิานของการวจิยั 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยมีสมติฐาน ดงัน้ี 
1.5.1 ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี และการ

มีส่วนร่วมของชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2  

1.5.2 ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี และการ
มีส่วนร่วมของชุมชนมีความสมัพนัธ์ 

1.5.3 มีปัจจยัอยา่นอ้ย 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัสาํนกั 
งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

  

1.6 ขอบเขตของการวจิยั 
1.6.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบของการบริหารงานวิชาการเป็น 5 งาน 
ไดแ้ก่ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3) การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ 4) การวดัผลประเมิน และ 5) การนิเทศการศึกษา  

1.6.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 1,767 คนโดยเป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 183 คน ครูผูส้อน จาํนวน 1,584 คน 

1.6.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมี ดงัน้ี 
ตวัแปรพยากรณ์ ไดแ้ก่  
1.  ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร  
2.  คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี  
3.  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตวัแปรเกณฑ ์ไดก้ารบริหารงานวิชาการ แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  
1.  การวางแผนงานวิชาการ 
2.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
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3.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
4.  การบริหารงานการวดัและประเมินผล 
5.  การนิเทศการศึกษา 
1.6.4 ขอบเขตด้านพืน้ที ่
โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
1.6.5 ขอบเขตด้านเวลา 
การศึกษาคร้ังน้ีดาํเนินการศึกษาตั้งแต่ กนัยายน 2557 - มีนาคม 2558 
 

1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.7.1 ทาํให้ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 
1.7.2 ทาํให้ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัระดบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
1.7.3 ทาํใหท้ราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กบัการบริหารงาน
วิชาการ 

1.7.4 ทาํให้ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

1.7.5 ทาํใหท้ราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัระดบัสมการพยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

1.7.6 ทาํให้ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับระดับบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียน
ต่อไป 

1.7. 7 ทาํใหส้ามารถนาํผลการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารโรงเรียน ในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต่อไป 
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1.8 คาํนิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิยั 
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาท่ีเก่ียว 

กบัการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนให้ดีข้ึนและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

การวางแผนงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารดา้นการจดัการวิชาการซ่ึง
มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจดัการวิชาการ โดยท่ีผูบ้ริหารตอ้งใชห้ลกั 
การหลายประการดว้ยกนัไดแ้ก่ มีการจดับรรยากาศทางวิชาการ การบริหาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
การพฒันาสถานศึกษาทั้งระบบ มีระบบดูแลผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ หลกัธรรมาภิบาล  

พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง การวิเคราะห์หลกัสูตรการกาํหนดเป้าหมายของหลกั 
สูตรการจดัทาํโครงสร้างหลกัสูตรนาํหลกัสูตรไปใชจ้ดัการเรียนการสอนการนิเทศการใชห้ลกั สูตร
การติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรและการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ส่ง 
เสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้โดยคาํนึงความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนฝึกทกัษะกระบวน 
การคิดการเผชิญสถานการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการลงมือปฏิบติัจริงการปลูก ฝัง
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมท่ีดีงามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
การนิเทศการสอนและการพฒันาครู 

การวดัผลประเมินผล หมายถึง การกาํหนดระเบียบการวดัผลประเมินผลการส่งเสริมใหค้รู
วดัผลให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ประเมินตาม
สภาพจริงจากกระบวนการปฏิบติังานและผลงานการจดัใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนตามแนวทาง
กระทรวงศึกษาธิการ 

การนิเทศการศึกษา หมายถึง การจดัระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนการ
ดาํเนินการนิเทศการประเมินการจดัระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาการติดตามประสานงาน
กบัหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อพฒันาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการจดัการเรียนการ
สอนและการแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นการนิเทศกบัสถานศึกษาอ่ืน  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารดา้น
ดา้นคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดีและดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมการกระทาํท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง พฒันา
และส่งเสริมงานวิชาการใหป้ระสบความสาํเร็จไดแ้ก่ 
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การกาํหนดภารกจิของโรงเรียน หมายถึง การกาํหนดกรอบขอบเขตของงานท่ีโรงเรียนตอ้ง
รับผิดชอบ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิชาการ ไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าหมายของโรงเรียน และการ
ส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน 

การจัดการด้านการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลส่งเสริมและ
สนบัสนุนการสอนของครู การเรียนของนกัเรียน และการประสานงานการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การ
นิเทศและการประเมินผลดา้นการสอน การประสานงานดา้นการใชห้ลกัสูตร และการตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ของนกัเรียนขอ้คาํถาม 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน หมายถึง การดาํเนินการเก่ียวกบัการจดั
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การควบคุมการใชเ้วลา
ในการสอน การดูแลเอาใจใส่ครูและนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด การจดัใหมี้ส่ิงจูงใจใหก้บัครู การส่งเสริม
ใหมี้การพฒันาวิชาชีพ การพฒันาและสร้างมาตรฐานทางวิชาการ และการจดัใหมี้ส่ิงส่งเสริมสภาพ
การเรียนรู้ขอ้คาํถาม 

คุณลกัษณะทีด่ีของครู หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกหรือคุณลกัษณะของครูท่ีช้ีใหเ้ห็น
ลกัษณะความเป็นครูท่ีดีท่ีสอนในระดบัระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา คือ มีบุคลิกภาพท่ีดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน และมีความรู้ทางวิชาการ  

คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ หรือ กิริยาท่ีควรประพฤติปฏิบติัทั้งทางกาย
วาจา ใจ อนัเป็นพฤติกรรมท่ีครูควรกระทาํอยูเ่สมอ ๆ คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกัแห่งความประพฤติ
หรือ แนวทางของการประพฤติ ไดแ้ก่ ความเมตตากรุณา ความสามคัคี ความยุติธรรม ความกตญัญู
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความมีระเบียบวินยั ความซ่ือสัตย ์ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ความอดทน และความอดออม 

ความรู้ความสามารถ หมายถึง ทกัษะดา้นต่าง ๆ ของครู เช่น ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการใชอิ้นเทอร์เน็ต มีความรู้และทกัษะการใชแ้ละสร้างส่ือการสอนพดู
ภาษาในประเทศอาเซียนหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา พดูและเขียนภาษาองักฤษ
ได ้ มีความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอนจนเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บรางวลั มีความสามารถในการวิจยัเพื่อ
แกปั้ญหา/พฒันาการเรียนการสอน มีความรอบรู้ดี /มีความรู้รอบตวัหลายดา้น มีการใชส่ื้อและ
เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอน และ มีการวดัและประเมินผลดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย 

ทักษะการสอน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัการสอนดา้นต่าง ๆ อย่างชาํนาญ มี
กลวิธีต่าง ๆ ท่ีใชเ้สริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน หรือ การดาํเนินการทางการ
สอนใด ๆ เพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น รับฟังความคิดเห็นของศิษย ์
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มีความตั้งใจในการสอน เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างของศิษย ์มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี 
สอนเพิ่มเติมและให้โอกาสลูกศิษยป์รึกษา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจและเหมาะสมท่ีจะ
เกิดการเรียนรู้มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ใชว้ิธีการสอนแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกับเน้ือหา/ผูเ้รียน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน และสร้าง
โอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

บุคลกิภาพ หมายถึง การมีบุคลิกลกัษณะท่าทางดี รู้จกัวางตวัไดเ้หมาะสม แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ มีสุขภาพแขง็แรง พูดจาสุภาพอ่อนโยน ชดัเจนและเขา้ใจง่าย มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการเช่น
การกาํหนดนโยบายและแผนพฒันาสถานศึกษาการใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํสาระหลกัสูตรการ
เสนอแนวทางในการพฒันางานวิชาการเป็นตน้ 

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การประสานงานร่วมมือในการพฒันาวิชาการ การมีส่วน
ร่วมในการประชุมคณะกรรมการผูป้กครองนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง การแสดงความคิดเห็นและความ
ตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน การสนบัสนุนส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นกัเรียน 
เกิดการเรียนรู้อยา่งพอเพียง การประเมินผลติดตามผลการพฒันาโรงเรียน การแนะแนวการศึกษาต่อ
ของนกัเรียน 

การบริหารงบประมาณ หมายถึง การจดักองทุนช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลนรับทราบการ
จดัทาระบบบญัชีการเงิน ท่ีเป็นระบบถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและตรวจสอบได ้ มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการเรียนของนกัเรียน และประสานกบัผูป้กครองจดัหางบประมาณ
จากภายนอก 

การบริหารงานบุคคล หมายถึง การส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ปฏิบติัตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรการและระเบียบท่ีใชใ้นการ
กระทาํผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของบุคลากรใน
โรงเรียน เก่ียวกบัการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน การร่วมประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนจดักิจกรรมสร้างสรรคร์ะหว่างบุคลากรในโรงเรียนและผูป้กครอง
ก่อนเปิดภาคเรียน  

การบริหารทั่วไป หมายถึง การร่วมส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียน สนบัสนุน
งบประมาณในการสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบแก่นกัเรียน การจดับริการดา้นหอ้งนา้หอ้งส้วม
ใหส้ะอาดและเพียงพอ จดับริการดา้นอาหาร นา้ด่ืม อยา่งสะอาดและถูกสุขอนามยั เพียงพอต่อความ
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ตอ้งการของนกัเรียน จดัสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือนกัเรียน กาiประชาสัมพนัธ์กิจการของโรงเรียนให้
ผูป้กครองและชุมชนทราบ รวบรวมทรัพยากรของชุมชนมาใชพ้ฒันาโรงเรียนและสอบถามความ
คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูป้กครองและชุมชนมาดาํเนินการปรับปรุงพฒันาโรงเรียน บุคคลใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากร สนบัสนุนการพฒันาโรงเรียน มีนโยบายดา้นการรักษาความ
ปลอดภยัของนกัเรียน  

ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

ครูผู้สอนหมายถึง ครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในสังกดัสาํนกั 
งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ปีการศึกษา 2557 

ตําแหน่งหน้าที่ หมายถึง ตาํแหน่งหนา้ท่ีของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบดว้ย  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาท่ีปฏิบติังานสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

2. ครูผู้สอน หมายถึง ครูและครูผูช่้วย ท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง สภาพทางกายภาพของสถานศึกษาท่ีกาํหนดจาํนวน
นกัเรียนตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจาํแนกเป็น 3 ขนาด ดงัน้ี 

1.  ขนาดเลก็ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนตั้งแต่ 1 - 120 คน  
2.  ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนตั้งแต่ 121 - 300 คน 
3.  ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 หมายถึง หน่วยงานท่ีเกิดข้ึนตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติว่าดว้ยกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซ่ึงมีหนา้ท่ีสนบัสนุน
ส่งเสริมและประสานงานในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนในจงัหวดัเลย เขต 2 รวม 6  
อาํเภอไดแ้ก่ อาํเภอวงัสะพุง อาํเภอภูกระดึง อาํเภอผาขาว อาํเภอภูหลวง อาํเภอเอราวณั และอาํเภอ
หนองหิน 

 



 

ตารางที ่2.1  แสดงการวเิคราะห์ขอบข่ายการบริหารวชิาการ 
 

ประเดน็ 

 

 

แหล่งข้อมูล 

1)  

การพฒันา

หรือการ

พฒันาสาร

หลกัสูตร

ทอ้งถิ่น 

2)  

การวาง 

แผนงาน 

ดา้นวชิาการ 

 

3)  

การจดั 

การเรียน 

การสอนใน

สถานศึกษา 

4)  

การพฒันา

หลกัสูตร 

ของ

สถานศึกษา 

 

5)  

การพฒันา

กระบวน 

การเรียนรู้ 

6)  

การวดัผล 

ประเมินผล 

7)  

การวจิยั 

เพื่อพฒันา

คุณภาพ

การศึกษาใน

สถานศึกษา 

8)  

การพฒันา

และส่งเสริม

ใหม้ีแหล่ง

เรียนรู้ 

 

9)  

การนิเทศ

การศึกษา 

 

10)  

การแนะแนว 

11)  

การพฒันา

ระบบ 

ประกนั

คุณภาพภาย 

 

12)  

การส่งเสริม

ชุมชน 

ใหม้ีความ

เขม้แขง็ 

ทางวชิาการ 

13)  

การประสาน

ความร่วมมือ

ในการพฒันา

วชิาการ 

 

14)  

การส่งเสริม

และ

สนบัสนุน

งานวชิาการ 

 

15)  

การจดัทาํ

ระเบียบและ

แนวปฏิบตัิ

เกี่ยวกบังาน

ดา้นวชิาการ 

16)  

การคดัเลือก

หนงัสือ 

แบบเรียน 

เพื่อใชใ้น

สถานศึกษา 

17)  

การพฒันา

และใชส้ื่อ

เทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(2550)  
                 

กิติมา ปรีดีดิล (2532)                   

อุทยั บุญประเสริฐ (2540)                   

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2542)  
                 

สาํนกัการศึกษา กรุงเทพ 

(2547)  
          

 

 
      

กมล ภู่ประเสริฐ (2547)                   

รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ 

(2550)  
                 

สาํนกัการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร (2551)  
                 

จนัทรานี สงวนนาม (2551)                   

ความถี่ขอ้มูล 2 7 1 9 7 8 3 2 7 3 4 2 2 2 2 3 1 
 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจัยในคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้มุ่งศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซ่ึงมีแนวคิด
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการ 
2.2  การบริหารงานวิชาการ 
2.3  ปัจจยัการบริหารงานวิชาการ 
2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารงานวชิาการ 
งานวิชาการเป็นงานหลกั หรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา ท่ีพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งใหก้ระจายอาํนาจในการบริหาร
จดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาดาํเนินการไดโ้ดยอิสระ 
คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชนทอ้งถ่ินและการมีส่วน
ร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัทาํให้สถานศึกษามีความเขม้เขง็ในการบริหาร
และการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผลและประเมินผล 
รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน ชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

2.1.1 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 
การบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ

ปรับปรุงการพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายประการดงัต่อไปน้ี 

เกสิณ ีชิวปรีชา (2540, หนา้ 8) ใหค้วามหมายงานวิชาการวา่ กิจกรรมทางการศึกษาท่ีจดัข้ึน
ทั้งภายนอกและภายในหอ้งเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ ทั้งดา้นความรู้ 
ทศันคติ คุณสมบติัและทกัษะความสามารถตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นจุดหมายของการศึกษาชาติและ
สอดคลอ้งกับระบอบการปกครองของประเทศในขณะนั้นซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ี



   13 

เก่ียวขอ้งทั้งดา้นการเรียนการสอนโดยตรงและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมให้การจดัการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานยิง่ข้ึนดว้ย 

ศิริพรรณ์ จินดาทอง (2540, หนา้ 10) ไดใ้หค้วามหมายของงานวิชาการว่า หมายถึง การจดั
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมถึงการปรับปรุงการพฒันาการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพฒันานักเรียนให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม 
สามารถประกอบอาชีพ ช่วยพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป  

ส่วนคาํวา่ การบริหารงานวิชาการมีนกัวิชาการหลายท่านใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543, หนา้ 2) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ

บริหารสถานศึกษา โดยมีการจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุง พฒันาการเรียนการ
สอนใหไ้ดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

กมล ภู่ประเสริฐ (2544 อา้งถึงใน พระมหาบุญเสริม ธมฺมทินฺโน, 2554) ไดใ้หค้วามหมาย
ว่าการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการจดัการ
เรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาอนัเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา  

ชุมศักดิ์ อนิทร์รักษ์ (2547, หนา้ 9) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึงกระบวนการ
จดักิจกรรมในงานวิชาการ ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัใหเ้กิดการปรับปรุง พฒันาและเป็นประโยชน์สูงสุด
แก่ผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ 

สุมาล ีแก้ววมิล (2547, หนา้ 15) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารงานวิชาการไวว้า่ เป็นการ
ใชศ้าสตร์และศิลป์ในการจดักิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการ
สอนใหไ้ดผ้ลดีมีคุณภาพสูงสุดโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคต์ามความ
มุ่งหมายของหลกัสูตร  

เดชะ ธีระตระกูล (2548, หนา้ 8) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถาน 
ศึกษา โดยจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีและมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน  

กุลชญา เที่ยงตรง (2550, หนา้ 35) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
จดัการกิจกรรมทุกชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดีข้ึน ดว้ย
ความร่วมมือของผูมี้ส่วนร่วมของทุกฝ่าย นบัตั้งแต่การกาํหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุง
การพฒันาการเรียนการสอนตลอดจนการวดัผลประเมินผลการเรียนรู่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความมุ่ง
หมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
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สุชาดา วาระดี (2551, หนา้ 10) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ 
ภาพ เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการไดรั้บการศึกษา อนัเป็นเป้าหมายของการศึกษา 

สันติ บุญภิรมย์ (2552, หนา้ 21) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การบริหารวิชาการ หมายถึง การ
บริหารกิจกรรมทุกชนิดทุกประเภทท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนและการบริหารส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ  
ท่ีมีอิทธิพลต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนดาํเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลปละคุณภาพของการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและตลอดไป 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2553, หนา้ 30) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การบริหารวิชาการ หมายถึง 
กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน ตั้งแต่
การกาํหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมิน ผล
การสอน เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน  

จากท่ีกล่าวมานั้นสรุปไดว้่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมทางการ 
ศึกษาทุกชนิดในสถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุดเกิด
ประโยชน์แก่ผูเ้รียนตามภารกิจของสถานศึกษา รวมถึงกระบวนการปฏิบติักิจกรรมในสถานศึกษาท่ี
เก่ียวกบัการปรับปรุง พฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูและนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์พื่อเป็น
พลเมืองท่ีดีของสังคม โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย ตอ้งร่วมมือกนัดาํเนินการ และ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อมาตรฐาน และคุณภาพทางการศึกษาแกผูเ้รียนทุกคน 

2.1.2 ความสําคญัของการบริหารงานวชิาการ 
ความสาํคญัของงานวิชาการ กล่าวไดว้่า งานวิชาการมีความสาํคญัมากในฐานะท่ีเป็นงาน

หลกัของโรงเรียน โดยมีนกัวิชาการกล่าวถึงความสาํคญัของงานวิชาการไวด้งัต่อไปน้ี 
อุทัย บุญประเสริฐ (2540, หนา้ 25) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของงานวิชาการว่า งานวิชาการ

เป็นงานหลกั เป็นงานท่ีใหญ่ท่ีสุดของระบบ เป็นงานท่ีเป็นหวัใจของสถานศึกษา และมีหลกัสูตรซ่ึง
เป็นส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดของงานวิชาการ ท่ีจะตอบสนองและสนบัสนุนงานวิชาการใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมี
คุณภาพ 

พชัิย เสงี่ยมจิตต์ (2541, หนา้ 4) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการมีความสาํคญัอยา่งยิง่และ
จดัว่าเป็นงานหลกัในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งน้ีเพราะการจดัการศึกษาเป็นการวาง
พื้นฐานในการพฒันาคน ใหส้ามารถแสวงหาความรู้ กา้วมัน่ทนัโลก สามารถปรับตวัอยูไ่ดอ้ยา่งมี
ความสุข 
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กมล ภู่ประเสริฐ (2545, หนา้ 6) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นการ
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามท่ีคาดหวงั ประกอบดว้ยงานหลาย ๆ ดา้น ไดแ้ก่ งานเก่ียวกบั
หลกัสูตร หลกัสูตรทอ้งถ่ิน งานเก่ียวกบัการเรียนการสอน งานเก่ียวกบัการวดัผลประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริง ไม่เนน้การใชข้อ้สอบเพียงอยา่งเดียว 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2545, หนา้ 1) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของงานวิชาการว่า การ
บริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้ากผลงานดา้นวิชาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร
การจดัโปรแกรมการศึกษาและการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหวัใจของสถานศึกษา  

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550, หนา้ 29) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นงาน ท่ีสาํคญั
สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการ เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของ
สถานศึกษา และเป็นเคร่ืองช้ีวดัความสาํเร็จและความสามารถของผูบ้ริหาร 

ฉัตรชัย อรณนันท์ (2552 อา้งถึงใน พระมหาบุญเสริม ธมฺมทินฺโน, 2554, หนา้ 25) กล่าวถึง
ความสําคญัของการบริหารงานวิชาการว่าเป็นการดาํเนินงานเก่ียวกบัการสอนโดยตรงโดยครอบ 
คลุมถึงการใชห้ลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนการวดัผลและประเมินผลการศึกษา งานวิชาการ
ดงักล่าวน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งรับผิดชอบเป็นอนัดบัแรก เพราะภารกิจของสถานศึกษาคือการ
ให้บริการทางวิชาการ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีหน้าท่ีเป็นผูน้าทางวิชาการโดยทางานร่วมกับครูให้
คาํแนะนาํในดา้นการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จีรวิทย์ ม่ันคงวัฒนะ กลว่าว่า การบริหารวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา
เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ ซ่ึงข้ึนอยู่กบังานวิชาการทั้ง 
ส้ิน งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจดัการเก่ียวกบังานดา้นหลกัสูตร การนาํหลกัสูตร ไปใช ้ งานการ
เรียนการสอน งานส่ือการเรียนการสอน งานวดัผลและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศการ 
ศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุจุดหมาย
ของการศึกษาท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

[สืบคน้เม่ือ 6 กนัยายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.gotoknow.org/posts/344746] 
จากท่ีกล่าวมานั้นสรุปไดว้า่ การบริหารงานวิชาการถือเป็นงานสาํคญัและเป็นงานหลกัของ

สถานศึกษาท่ีบอกถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นเคร่ืองบ่งช้ีความเจริญกา้วหนา้ของสถาน 
ศึกษาซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดบัตอ้งร่วมมือกนัดาํเนินการและพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองท่ีจะทาํใหน้กัเรียนมีคุณภาพ เก่ง ดีและมีสุขตามท่ีตอ้งการ 
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2.1.3 หลกัการบริหารงานวชิาการ 
งานวิชาการเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ี พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอาํนาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้
มากท่ีสุดดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะใหส้ถานศึกษาดาํเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวัรวดเร็ว สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
ซ่ึงจะเป็นปัจจยัสําคญัทาํให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารจดัการสามารถพฒันาหลกั 
สูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล รวมทั้งจดัปัจจยั เก้ือหนุนการพฒันา
คุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ 

ชุมศักดิ์ อนิทร์รักษ์ (2545, หนา้ 9) ไดก้ล่าวถึง หลกัการบริหารงานวิชาการท่ีสาํคญั ๆ ดงัน้ี 
1.  หลกัการพฒันาคุณภาพ (Quality Management) เป็นการบริหารเพื่อนาํไปสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ องคป์ระกอบของคุณภาพท่ีเป็นตวัช้ีวดัคือผลผลิต และกระบวนการเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี
ทาํใหบุ้คลากรและผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจ พฒันาศกัยภาพเป็นท่ียอมรับของสังคมในระดบั
สากลมากข้ึน โดยอาศยักระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพการตรวจ 
สอบคุณภาพ และการประเมินผล 

2.  หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได้
พฒันามาอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ โดยหลกัการมีส่วนร่วม การเสนอแนะและการพฒันาในงานวิชา 
การ ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงอาจดาํเนินงานในรูปของคณะกรรมวิชาการโดยมีเป้า 
หมายนาํไปสู่การพฒันา คุณภาพไดม้ากข้ึน การมีส่วนร่วมตอ้งเร่ิมจาก การร่วมคิด ร่วมทาํและร่วม
ประเมินผล 

3.  หลกัการ 3 องคป์ระกอบ (3 - Es) ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั 
 3.1 หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบติัตามแผนท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไป

ตามขั้นตอนและกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคขณะดาํเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไ้ขได ้
การมีประสิทธิภาพเนน้ไปท่ีกระบวนการ (Process) การใชก้ลยทุธ์และเทคนิควิธีต่าง ๆ ท่ีทาํให้
บรรลุวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด 

 3.2 หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ไดผ้ลผลิต (Outcome) ตามวตัถุประสงคท่ี์
กาํหนดไว ้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะเพิ่มข้ึนรวมทั้งการคาํนึง 
ถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ อยา่งไรกต็ามมกัใชส้องคาํน้ีควบคู่กนัคือมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.3 หลกัประหยดั (Economy) หมายถึง การใชเ้วลานอ้ย การลงทุนนอ้ย การใชก้าํลงั
หรือแรงงานนอ้ย โดยไม่ตอ้งเพิ่มทรัพยากรการบริหาร แต่ไดผ้ลผลิตตามท่ีคาดหวงั ดงันั้น การ
ลงทุนทางวิชาการจึงตอ้งคาํนึงหลกัความประหยดัดว้ยเช่นกนั 
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4. หลกัความเป็นวิชาการ (Academics) หมายถึง ลกัษณะท่ีครอบคลุมเน้ือหาสาระของวิชา 
การไดแ้ก่ หลกัการพฒันาหลกัสูตร หลกัการเรียนรู้ หลกัการสอน หลกัการวดัผล 

ประเมินผล หลกัการนิเทศการศึกษา และหลกัการวิจยั เป็นตน้ หลกัการเหล่าน้ีเป็นองค ์
ประกอบสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและสร้างสรรค ์

ปองสิน วเิศรศิริ (2546, หนา้ 26) ไดก้ล่าวถึง หลกัการบริหารงานการบริหารวิชาการไว ้ดงัน้ี 
1. หลกัแห่งประสิทธิภาพ หมายถึง การไดมี้ผลผลิตเพิ่มข้ึนโดยไม่เพิ่มการลงทุนนั่นคือ

นกัเรียน นักศึกษาสามารถสาํเร็จการศึกษาตามกาํหนดของหลกัสูตรโดยไม่ลาออกกลางคนั เรียน
เกินเวลา และชา้กวา่กาํหนด 

2. หลกัแห่งประสิทธิผล หมายถึง ผลผลิตได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว  ้นั่นคือ นักเรียน
นกัศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ คุณภาพ และการ
จดัการ 

สาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2550, หนา้ 26) ไดก้ล่าวถึง หลกัการบริหารงานวิชาการ
วา่การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ้งอาศยัหลกัการ
และวิธีการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1.  ยึดหลกัให้สถานศึกษาจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ หลกัสูตรการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการของชุมชน และสังคมอย่างแทจ้ริง 
โดยมีครูและผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 

2.  มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาใหจ้ดักระบวนการเรียนรู้โดยถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด 
3.  มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกาํหนดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้

รวมทั้งสร้างเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ 
4.  มุ่งจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานโดยจดัใหมี้ดชันีช้ีวดัคุณภาพการจดัหลกัสูตร

และกระบวนการเรียนรู้และสามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดทุ้กช่วงชั้น 
5.  มุ่งส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ

ในการจดัและการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
สรุปไดว้า่ หลกัในการบริหารวิชาการ ซ่ึงมีจุดหมายคือผูเ้รียน ควรยดึหลกัประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ส่วนการบริหารงานบุคคล คือ ครู ตอ้งใชห้ลกัในการกระจายอาํนาจใหบุ้คลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกัน ลดหลั่นกันไปตามหน้าท่ีแต่ละคน โดยผูบ้ริหารต้องใช้วิธี
ประชาธิปไตยในการดาํเนินการ ผูบ้ริหารคอยกระตุน้ให้ครูมีความกระตือรือร้น ขยนัขนัแข็งสอน
อย่างมีทกัษะกระบวนการเพ่ือส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สนใจคน้หาความรู้อยูส่มํ่าเสมอ ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบับุคลากรทางการศึกษาซ่ึงจะ
ทาํใหอ้งคก์รมีการพฒันา เจริญกา้วหนา้ บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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2.1.4 ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 
สาํหรับงานวิชาการถือเป็นหัวใจของงานบริหารสถานศึกษา จึงมีขอบข่ายกวา้งขวางซ่ึงมี

นกัวิชาการไดจ้ดัแบ่งไว ้ดงัน้ี 
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2547, หนา้ 16-17) ไดก้าํหนดขอบข่ายงานวิชาการท่ี

ผูบ้ริหารโรงเรียน ตอ้งรับผดิชอบดาํเนินการ ไวด้งัน้ี 
1.  งานดา้นหลกัสูตรและการนาหลกัสูตรไปใช ้ 
2.  งานดา้นการเรียนการสอน  
3.  งานดา้นวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน  
4.  งานดา้นการวดัผลและประเมินผล  
5.  งานหอ้งสมุด  
6.  งานดา้นการนิเทศการศึกษา  
7.  งานวางแผน และกาํหนดวิธีดาเนินงาน 
8.  งานส่งเสริมการสอน  
9.  งานประชุมอบรมทางวิชาการ 
อุทยั บุญประเสริฐ (2540, หนา้ 82) ไดก้าํหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ไวด้งัน้ี 
1.  หลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ 
2.  การสอนและการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  
3.  กิจกรรมนกัเรียน (กิจกรรมทางวิชาการ)  
4.  ส่ือการเรียนการสอนและกิจกรรมหอ้งสมุด  
5.  การวดัผลและประเมินผล และมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน  
6.  การนิเทศและการพฒันาวิชาชีพครู  
กมล ภู่ประเสริฐ (2547, หนา้ 9) ไดก้าํหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไวด้งัน้ี 

1.  การบริหารหลกัสูตร  
2.  การบริหารการเรียนการสอน  
3.  การบริหารการประเมินผลการเรียน  
4.  การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 
5.  การบริหารการพฒันาบุคลากรทางวิชาการ  
6.  การบริหารการวิจยัและพฒันา 
กติิมา ปรีดีดิลก (2532) ไดก้าํหนดขอบข่ายงานวิชาการไว ้6 ดา้น ดงัน้ี 

1.  แผนปฏิบติัดา้นวิชาการ  
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2.  หลกัสูตรและการสอน ประกอบดว้ย  
 2.1  หลกัสูตร  
 2.2  โครงการสอน  
 2.3  ประมวลการสอน  
3.  การจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย  
 3.1  การจดัตารางเรียน  
 3.2  การจดัชั้นเรียน  
 3.3  การจดัครูเขา้สอน  
 3.4  การจดัแบบเรียน  
 3.5  การจดัหอ้งสมุด  
 3.6  การจดัทาคู่มือครู 
4.  ส่ือการสอน  
5.  การปรับปรุงการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 
 5.1  การนิเทศการสอน  
 5.2  การฝึกอบรม  
6.  การวดัผลและประเมินผล  
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา้ 28) กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการครอบคลุม

ใน 4 ดา้น คือ  
1. หลกัสูตร  
2. กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
3. การวดั/ประเมินผลและการ รับเขา้ศึกษาต่อ  
4. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ (ICT)  
จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา้ 125) เห็นว่าขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ควร

ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  
1. หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
 1.1  การศึกษาสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรและการจดัระบบ  
 1.2  การพฒันากระบวนการเรียนรู้  
 1.3  ส่ือการเรียนรู้  
 1.4  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
2. การวิจยัในชั้นเรียน  
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3. การสอนซ่อมเสริม 
4.  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
5.  การนิเทศภายในสถานศึกษา  
6.  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
กรมวิชาการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2545 
1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3.  การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
4.  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5.  การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
6.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7.  การนิเทศการศึกษา 
8.  การแนะแนวการศึกษา 
9.  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 
11.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
12.  การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ

สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตามกฎหมาย และสถานะของสถานศึกษา

(กระทรวงศึกษาธิการ 2550)  
1.  การพฒันาหรือการดาํเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสารหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
2.  การวางแผนงานดา้นวิชาการ 
3.  การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4.  การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
5.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
6.  การวดัผล ประเมินผล และดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7.  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8.  การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
9.  การนิเทศการศึกษา 
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10.  การแนะแนว 
11.  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12.  การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวิชาการ 
13.  กรประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
14.  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
15.  การจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา 
16.  การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา 
17.  การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
ขอบข่ายการดําเนินงานของสถานศึกษา 
1.  วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินท่ีสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจดัทาํไว ้
2.  วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อกาํหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาหรือกลุ่ม

เครือข่ายสถานศึกษาใหค้วามสาํคญั 
3.  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนาํมาเป็นขอ้มูล

จดัทาํสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินของสถานศึกษาใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
4.  จดัทาํสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินของสถานศึกษาเพื่อนาํไปจดัทาํรายวิชาพื้นฐานหรือราย 

วิชา หน่วยการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อจดัประสบการณ์และจดักิจกรรมกรเรียนการสอน
ใหแ้ก่ผูเ้รียนประเมินผลและปรับปรุง 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติั 
การวางแผนงานด้านวชิาการ 
1.  วางแผนงานดา้นวิชาการโดยการรวบรวมขอ้มูลและกาํกบั ดูแล นิเทศและติดตามเก่ียว 

กบังานวิชาการ ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การ
พฒันาและใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาและการส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวิชาการ 

2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
1.  จดัทาํแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถานศึกษา 
2. จดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดย

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั บูรณาการการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนพฒันาคุณธรรมนาํความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.  ใชส่ื้อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
4.  จดักิจกรรมพฒันาหอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
5.  ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6.  ส่งเสริมการพฒันาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการดอ้ยโอกาส

และมีความสามารถพิเศษ 
การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
1. จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดย 
 1.1 จดัให้มีการวิจยัและพฒันาหลกัสูตรข้ึนใชเ้องให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงทางดา้น

เศรษฐกิจและสงัคมและเป็นตน้แบบใหก้บัโรงเรียนอ่ืน 
 1.2 จดัทาํหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นพฒันานักเรียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 1.3 จดัใหมี้วิชาต่าง ๆ  ครบถว้นตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
 1.4 เพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซ้ึงมากข้ึนสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ไดแ้ก่ การศึกษาดา้นศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู ้
บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก 

 1.5 เพิ่มเติมเน้ือหาสระของรายวิชาท่ีสอดคลอ้งสภาพปัญหา ความตอ้งการของผูเ้รียน 
ผูป้กครอง ชุมชน สงัคม และโลก 

2. สถานศึกษาสามารถจดัทาํหลกัสูตร การจดักระบวนการเรียนรู้ การสอนและอ่ืน ๆ ให้
เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรสถานศึกษา 
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
1.  จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดย

คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2.  ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มา

ใชเ้พื่อป้องกนัและแกปั้ญหา 
3.  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น ทาํ

เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 



   23 

4.  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อย่างไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา 

5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและ 
อาํนวยความสะดวกเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนกรเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนกรสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  

6.  จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือ กบับิดามารดา 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนบทบาทและหน้าที่ของสถาน 
ศึกษา 

1.  กาํหนดระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลกัสูตรสถานศึกษาโดยให้
สอดคลอ้งกบันโยบายระดบัประเทศ 

2.  จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวดัและประเมินผลของสถาน 
ศึกษา 

3.  วดัผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมติัผลการเรียน 
4.  จดัให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้นและจดัให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผูเ้รียนไม่

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
5.  จดัใหมี้การพฒันาเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 
6.  จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใชใ้น

การอา้งอิง ตรวจสอบและใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 
7.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัผลการประเมินการเรียนดา้นต่าง ๆ รายปี/รายภาคและตดัสิน

ผลการเรียนการผา่นช่วงชั้นและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8.  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอาํนาจของสถานศึกษาท่ีจะแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนิน 

การเพื่อกาํหนดหลกัเกณฑว์ิธีการ ไดแ้ก่คณะกรรมการเทียบระดบัการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบ
และตามอธัยาศยั คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
และวิชาการพร้อมทั้งใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัการเทียบโอน 

การวจัิยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
1. กาํหนดนโยบายและแนวทางการใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และ

กระบวนการทาํงานของนกัเรียน ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
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2.  พฒันาครูและนกัเรียนให้มีความรู้เก่ียวกบัการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยั
เป็นสําคญัในการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนข้ึนทาํให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการคิด การจดัการ การหาเหตุผลในการ
ตอบปัญหา การผสมผสานความรู้ แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ 

3.  พฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยกระบวนการวิจยั 
4.  รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจยัเพื่อการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

สนับสนุนให้ครูนาํผลการวิจยัมาใช ้เพื่อพฒันาการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาน 
ศึกษา 

การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
1.  จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพ่ือ

สนบัสนุนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง กบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 
2.  จดัระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น 

พฒันาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ จดัให้มีห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มุมหนงัสือ
ในห้องเรียน ห้องพิพิธภณัฑ ์ห้องมลัติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนยว์ิชาการ ศูนยว์ิทย
บริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนงัสือ สวนธรรมะ เป็นตน้ 

3.  จดัระบบขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนของ
สถานศึกษาของตนเอง เช่น จดัเสน้ทาง/แผนท่ี และระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายหอ้งสมุดประชาชน 
หอ้งสมุดสถาบนัการศึกษา พิพิธภณัฑ ์พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ 

การนิเทศการศึกษา 
1.  สร้างความตระหนกัให้แก่ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งให้เขา้ใจกระบวนการนิเทศภายในว่า เป็น

กระบวนการทาํงานร่วมกนั ท่ีใชเ้หตุผลการนิเทศเป็นการพฒันาปรับปรุงวิธีการทาํงานของแต่ละ
บุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมัน่
วา่ ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง กา้วหนา้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนและตวัครูเอง 

2.  จดัการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมี้คุณภาพทัว่ถึงและต่อเน่ืองเป็นระบบและกระบวนการ 
3.  จดัระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกบัระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
การแนะแนว 
1.  กาํหนดนโยบายการจดัการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองคป์ระกอบสาํคญั โดยใหทุ้กคน

ในสถานศึกษาตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2.  จดัระบบงานและโครงสร้างองคก์รแนวและดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาให้

ชดัเจน 



   25 

3.  สร้างความตระหนกัใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
4.  ส่งเสริมและพฒันาใหค้รูไดรั้บความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สามารถ บูรณาการในการจดัการเรียนรู้และเช่ือมโยง สู่การดาํรงชีวิต 
ประจาํวนั 

5.  คดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ทาํหนา้ท่ีครูแนะ
แนว ครูท่ีปรึกษา ครูประจาํชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6.  ดูแล กาํกับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดาํเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนอยา่งมีระบบ 

7.  ส่งเสริมความร่วมมือและความเขา้ใจอนัดี ระหวา่งครู ผูป้กครองและชุมชน 
8.  ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บา้น 

ศาสนสถาน ชุมชน ในลกัษณะเครือข่ายการแนะแนว 
9.  เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
1.  กาํหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา

ชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และความตอ้งการของ
ชุมชน 

2.  จดัระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจดัโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการพฒันางาน
และการสร้างระบบประกนัคุณภาพภายใน จดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ขอ้มูลมีความ
สมบูรณ์เรียกใชง่้าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

3.  จดัทาํแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพการศึกษา (แผนกลยทุธ์/แผนยทุธศาสตร์)  
4.  ดาํเนินการตามแผนพฒันาสถานศึกษาในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา ตอ้ง

สร้างระบบการทาํงานท่ีเขม้แขง็ เนน้การมีส่วนร่วม และวงจรการพฒันาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming 
Cycle) หรือท่ีรู้จกักนัวา่วงจร PDCA 

5.  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดาํเนินการอย่างจริงจงัต่อเน่ืองดว้ยการ
สนบัสนุนใหค้รู ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

6.  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานท่ีกาํหนดเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

7. จดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี (SAR) และสรุปรายงานประจาํปี โดยความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
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การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวชิาการ 
1.  จดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืน 
2.  ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนโดยการจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
3.  ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารและรู้จกั

เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ  
4.  พฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการรวมทั้งหาวิธีการสนบัสนุน 

ใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งชุมชน 
การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอืน่ 
1.  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อ

เสริมสร้างพฒันาการของนกัเรียนทุกดา้น รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
2.  เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน ตลอดจนประสานงานกบัองคก์ร

ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพฒันา
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3.  ให้บริการดา้นวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกบัแหล่งวิชา 
การในท่ีอ่ืน ๆ  

4.  จดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน เพื่อส่งเสริมวฒันธรรมการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัศิษยเ์ก่า 
การประชุมผูป้กครองนกัเรียน การปฏิบติังานร่วมกบัชุมชน การร่วมกิจกรรมกบัสถาบนัการศึกษา
อ่ืน เป็นตน้ 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอืน่ทีจั่ดการศึกษา 

1.  ประชาสัมพนัธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัสงัคมอ่ืน ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.  จดัให้มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจ การเพิ่มความพร้อมให้กบับุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีร่วมจดัการศึกษา 

3.  ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนร่วมกนัจดั
การศึกษาและใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 



   27 

4.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั ระหว่างสถานศึกษากบับุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชนองคก์รวิชาชีพ 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืน 

5.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ไดรั้บความช่วย 
เหลือทางดา้นวิชาการตามความเหมาะสมและจาํเป็น 

6.  ส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ ทั้งดา้นคุณภาพ และปริมาณเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การจัดทาํระเบียบและแนวปฏิบัติเกีย่วกบังานด้านวชิาการของสถานศึกษา 
1.  ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบติั เก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา 

เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั 
2.  จดัทาํร่างระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั 
3.  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา และ

แกไ้ขปรับปรุง 
4.  นาํระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั 
5.  ตรวจสอบและประเมินผลการใชร้ะเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของ

สถานศึกษาและนาํไปแกไ้ขปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 
การคดัเลอืกหนังสือ แบบเรียนเพือ่ใช้ในสถานศึกษา  
1.  ศึกษา วิเคราะห์ คดัเลือกหนงัสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้ง

กบัหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนงัสือแบบเรียนเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
2.  จดัทาํหนงัสือเรียน หนงัสือเสริมประสบการณ์ หนงัสืออ่านประกอบ แบบฝึกหดั ใบงาน 

ใบความรู้ เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
3.  ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนงัสืออ่านประกอบ 

แบบฝึกหดั ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
การพฒันาและใช้ส่ือและเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 
1.  จดัให้มีการ่วมกนักาํหนดนโยบาย วางแผนในเร่ืองการจดัหาและพฒันาส่ือการเรียนรู้ 

และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
2.  พฒันาบุคลากรในสถานศึกษา ในเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งใหมี้การจดัตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา 
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3.  พฒันาและใชส่ื้อและเทคโนโลยทีางการศึกษา โดยมุ่งเนน้การพฒันาส่ือและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ท่ีใหข้อ้เทจ็จริงเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ีเสริมการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

4.  พฒันาหอ้งสมุดของสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 
5.  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในการจดัหา ผลิต ใช้และ

พฒันาส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
หน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักการศึกษา (2551, หนา้ 15) ไดก้ล่าวถึง ขอบข่ายและภารกิจการ

บริหารงานวิชาการ ดงัน้ี 
1.  การบริหารงานวิชาการ 
 1.1  การวางแผนการบริหารงานวิชาการ 
 1.2  การจดัการเรียนการสอน 
 1.3  การคดัเลือกหนงัสือแบบเรียน 
 1.4  การนิเทศการศึกษา 
งานวิชาการเป็นงานหลกัและหัวใจสําคญัของการบริหารสถานศึกษา การบริหารงาน

วิชาการใหป้ระสบผลสาํเร็จจะตอ้งมีการวางแผนงานวิชาการ การจดัการเรียนการสอนในถานศึกษา 
มีการนิเทศติดตามและประเมินอย่างเป็นระบบครบวงจร บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารครู จะตอ้ง
ครอบคลุมทัว่ถึงทั้งดา้นการเป็นผูน้าํทางวิชาการ การเป็นผูใ้ช้บริหารช่วยเหลือ แนะนาํส่งเสริม 
ตลอดจนการศึกษาคน้ควา้วิจัย เพื่อพฒันาแก้ปัญหาของการเรียนการสอน ทั้ งน้ีเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศึกษา 

2.  การพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.1  การจดัทาํระเบียบและแนวทางการปฏิบติัในการบริหารหลกัสูตร 
 2.2  การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2.3  การนาํหลกัสูตรไปใช ้
 2.4  การตรวจสอบ ทบทวนการใชห้ลกัสูตร 
 2.5  การายงาน การตรวจสอบทบทวนหลกัสูตร 
 2.6  การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 
หลกัสูตรสถานศึกษา เป็นกรอบแนวทางการจดัการศึกษาท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้มีความ

สมดุล ทั้งดา้นความรู้ ความสามารถ ความดีงาม และความรับผดิชอบต่อสังคม โดยจดัใหเ้หมาะสม
กบัวยัและศกัยภาพของผูเ้รียน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองท่ีทรงคุณค่า เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ กระบวนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การนาํหลกัสูตรไปใช ้การ
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ตรวจสอบทบทวนหลกัสูตร รายงานการตรวจสอบทบทวนหลกัสูตร และการพฒันาปรับปรุง
หลกัสูตร ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศึกษา 

3.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 3.1  วิธีการจดัการเรียนรู้ 
 3.2  การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 3.3  การแนะแนว 
 3.4  การวิจยัในชั้นเรียน 
 3.5  การวดัผลและประเมินผล 
การพฒันาการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนตามกระแสการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนัมุ่งเนน้

การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ วิธีการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลาย ๆ ท่านพยายาม
ศึกษาวิจยัและนาํเสนอกระบวนการใหม่ ๆ ในการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งจดั
ใหค้รบถว้นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์อนัสูงสุดของผูเ้รียน ผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทสาํคญัใน
การเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงไปสู่การปฏิบติั โดยจะตอ้งสร้างความตระหนกั ความเขา้ใจและเป็นผู ้
ช้ีแนวทางดาํเนินการ ซ่ึงจะทาํให้การบริหารงานวิชาการและการพฒันาการเรียนรู้เกิดผลทาํให้
ผูเ้รียนมีคุณภาพ 

4.  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
 4.1  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 4.2  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก 
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นกระบวนการบริหารจดัการท่ีมีการพฒันาปรับ 

ปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีสถานศึกษาจะตอ้งทาํอยู่แลว้เป็น
การประเมินเพื่อพฒันาโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นการ
ประเมินภายนอกของ สมศ. โดยใช้รูปแบบกลัยาณมิตรประเมิน โดยมีวตัถุประสงค์สําคญั เพื่อ
กระตุน้ใหส้ถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

5.  การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 5.1  การพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 5.2  การจดัการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
จากท่ีไดก้ล่าวมา สรุปไดว้า่ ขอบข่ายของงานวิชาการดงักล่าวนั้น จะเห็นไดว้่ามีความคลา้ย 

คลึงและสอดคลอ้งกนัเป็นส่วนใหญ่ จะแตกต่างกนัไปบา้งก็เฉพาะในรายละเอียดหรือแนวปฏิบติั
เท่านั้น ซ่ึงผูว้ิจยันาํขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ มาสงัเคราะห์แบ่งไดเ้ป็น 5 ดา้นดงัน้ี 

จากนั้นผูว้ิจยั นาํขอ้มูลขอบข่ายการบริหารวิชาการมาสงัเคราะห์ในตารางวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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จากการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้นาํมาหาความถ่ีของขอ้มูล โดยใชฐ้านนิยม (Mode) เลือกขอ้ท่ีมี
ความถ่ีตั้งแต่ 5 ข้ึนไป พบวา่ ขอบข่ายของงานวิชาการจากนกัวิชาการ มี 5 ดา้นคือ 

1.  ดา้นการการวางแผนงานวิชาการ 
2.  ดา้นการการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
3.  ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
4.  ดา้นการบริหารงานการวดัและประเมินผล 
5.  ดา้นการการนิเทศการศึกษา 
 

2.2 การบริหารงานวชิาการ 
การบริหารงานวิชาการเป็นผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยการเลือกสรร

วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทาํใหบ้รรลุผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การบริหารงานวชิาการ 
งานวิชาการสามารถเปรียบไดก้บังานประเภทอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา

ต่างก็พยายามแสวงหาแนวทางท่ีเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุดมาใชใ้นการดาํเนินงานในลกัษณะของการ
บริหาร ดงันั้นแนวทางการบริหารงานท่ีสาํคญัซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์เม่ือถูกนาํไปใชก้บังานวิชาการจึง
เรียกวา่ยทุธศาสตร์สาํหรับการบริหารงานวิชาการสามารถจาํแนกยทุธศาสตร์ออกไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิผลในการจดัการบริหารการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสการเขา้ถึง
การเรียนรู้ของทุกคนให้ครอบคลุมประชากรวยัเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งผูพ้ิการผูด้อ้ยโอกาส
และผูมี้ความสามารถพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปฏิรูปการเรียนรู้เพิ่มส่งเสริมคุณการศึกษาให้ผูเ้รียนคิดเป็นทาํเป็นแก ้
ปัญหาเป็นอนันาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตและการสร้างสงัคมแห่งความรู้ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ใชมิ้ติทางศาสนาศิลปะและวฒันธรรมใหเ้อ้ือต่อการพฒันาวิถีชีวิตเพื่อเสริม 
สร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในวิถีชีวิตท่ีดีงามอยูร่่วมกนัในสังคมธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
เพื่อให้สถานศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาศาสนาศิลปะและวฒันธรรม มีการบริหาร

จดัการท่ีดีประสิทธิผลท่ีโปร่งใสเป็นธรรมและเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของครูคณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเฉพาะผูบ้ริหารนอกจากจะมีความเขา้ใจและมีความคิดรวบยอดแลว้จาํเป็นจะตอ้ง
มีความเขา้ใจเน้ือหาสาระของการประกนัคุณภาพการศึกษา ยทุธศาสตร์สาํหรับการบริหาร วิชาการ
ทั้งส่ียทุธศาสตร์จะตอ้งมีการบูรณาการเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไปตามศกัยภาพของ
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ตนเองในแต่ละระดบัการศึกษาและท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในการบริหารงานวิชาการใหบ้รรลุตาม
ประสิทธิผลไดอ้ย่างสูงนั้น หน่วยงานการจดัการศึกษาและสถานศึกษาตอ้งมีจุดมุ่งหมายไปในทิศ 
ทางเดียวกนั หากนาํยุทธศาสตร์มารวมกบังานวิชาการแลว้อาจจะกล่าวไดว้่าสถานศึกษาเป็นฝ่าย
สนับสนุนอย่างเต็มกาํลงัความสามารถ ทาํให้ทพัหน้ารุกคืบได้อย่างรวดเร็วและถูกตอ้งบรรลุ
เป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างรวดเร็ว จะเห็นไดว้่าการบริหารงานวิชาการไม่ไดด้าํเนินการไปอย่าง
เล่ือนลอยไร้จุดหมายหรือเพียงแต่ทาํไปวนั ๆ เท่านั้น ซ่ึงหากมีการดาํเนินการไปลกัษณะน้ีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของประเทศไทยก็จะถดถอยอย่างแน่นอนแต่การบริหารงาน
วิชาการนั้นผูบ้ริหารตอ้งดาํเนินการในเชิงของการพฒันาโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ความสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เพื่อให้เด็กไทยมีคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศชาติ 

จะเห็นไดว้่า การบริหารงานวิชาการไม่ไดด้าํเนินการไปอย่างเล่ือนลอยไร้จุดหมายหรือ
เพียงแต่ทาํไปวนั ๆ เท่านั้น ซ่ึงหากมีการดาํเนินการไปลกัษณะน้ี ความรู้ความสามารถ และประสบ 
การณ์ ของประเทศไทยก็จะถดถอยอยา่งแน่นอน แต่การบริหารงานวิชาการนั้น ผูบ้ริหารตอ้งดาํเนิน 
การในเชิงของการพฒันา โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เพื่อให้เด็กไทยมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์ห้สอดคลอ้งกบั
การพฒันาประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ดงัน้ี  

1. ด้านการวางแผนงานวชิาการ 
การจดัการเรียนการสอนเป็นงานท่ีถือว่าเป็นหัวใจของโรงเรียนเลยทีเดียวโรงเรียนจะดีมี

คุณภาพมากน้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กบัการจดัการเรียนการสอนเป็นสําคญัสาหรับการจดัการเรียน
การสอนนั้นมีนกัศึกษาไดเ้สนอแนวไวด้งัน้ี 

สวัสดิ์ สายประสิทธ์ิและคณะ (2535, อา้งถึงใน พระมหาบุญเสริม ธมฺมทินฺโน, 2554, หนา้ 
36) การเรียนหมายถึงกระบวนการแกปั้ญหาซ่ึงจะทาํให้เกิดผลของการเรียนรู้ในดา้นการเปล่ียน 
แปลงพฤติกรรมส่วนการสอนหมายถึงความพยายามของบุคคล ๆ หน่ึงหรือหลาย ๆ คนเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ 

ชาญชัย อาจิณสมาจา (2538, อา้งถึงใน พระมหาบุญเสริม ธมฺมทินฺโน, 2554, หนา้ 37) 
สมรรถภาพการสอนหรือประสิทธิผลการสอนคุณสมบติัเบ้ืองตน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณสมบติั
ทางวิชาชีพหมายถึงความรู้ความเขา้ใจของครูเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี  

1.  มีความรู้ในวิชาหรือสาขาท่ีสอนคือครูตอ้งรู้จริงในวิชาหรือสาขาท่ีสอน 
2.  มีความรู้ความเขา้ใจในตวัผูเ้รียนคือความรู้ความเขา้ใจในหลกัเบ้ืองตน้ของความเจริญ 

เติบโตและพฒันาการของมนุษย ์



   33 

3.  มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการสอนและทกัษะการใชเ้ทคนิคเพื่อการนาํออกมาใช ้
4.  มีความรู้ความเขา้ใจทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งและมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
5.  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
จึงสรุปไดว้่าประสิทธิผลการสอนของครูหมายถึงการบรรลุถึงวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติั 

งานการสอนการวดัและประเมินผล 
2.  ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
งานหลกัสูตรนับว่ามีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการจดัการศึกษาผูใ้ห้ทศันะเก่ียวกบังานดา้น

พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดงัน้ี  
1. หลกัสูตรในฐานะเป็นวิชาและเน้ือหาวิชาเป็นการมองหลกัสูตรว่าเป็นวิชา และเน้ือหา 

วิชาท่ีครูจะตอ้งสอนและนกัเรียนจะตอ้งเรียน 
2. หลกัสูตรในฐานะท่ีเป็นประสบการณ์ซ่ึงหมายถึงประสบการณ์ทั้งมวลท่ีผูเ้รียนไดรั้บ

การแนะแนวของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
3. หลกัสูตรในฐานะท่ีเป็นแผนของโอกาสการเรียนรู้ “แผนประสบการณ์”หลกัสูตรท่ี

สมบูรณ์ควรจะประกอบดว้ยแผนการหรือเจตนารมณ์ซ่ึงจุดเนน้จะไม่จากดัอยู่เฉพาะท่ีจุดมุ่งหมาย
และวตัถุประสงค์แต่ยงัรวมถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของหลักสูตรไปใช้หรือการสอนและการ
ประเมินผล 

4. หลกัสูตรเป็นศาสตร์สาขาหน่ึงซ่ึงการนาํหลกัสูตรไปใชต้อ้งดาํเนินการเป็นกระบวนการ
โดยตระหนกัในความสาํคญัของผูเ้รียนและใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินใหม้าก 

ไพฑูรย์ เจริญพนัธุวงศ์ (อา้งถึงใน พระมหาบุญเสริม ธมฺมทินฺโน, 2554, หนา้ 35) การนาํ
หลกัสูตรไปใชเ้ป็นการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอนหมายถึงการท่ีผูบ้ริหารและครูนาํเอาหลกั 
สูตรไปปฏิบติัให้เกิดผลรวมถึงดา้นการบริหารงานวิชาการเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผล
แยกไดด้งัน้ี  

1. การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอนเป็นการตีความหมายและการกาํหนดรายละเอียด
ของหลกัสูตรโดยพิจารณาจากความมุ่งหมายของหลกัสูตรแลว้นาํไปกาํหนดรายละเอียดเพ่ือให้สอน
ไดซ่ึ้งจะออกในรูปของการประมวลการสอนโครงการสอนและแผนการสอน 

2.  การจดัปัจจยัและสภาพต่าง ๆ ภายในโรงเรียนหมายถึงการบริหารงานวิชาการนัน่เองเช่น
การจดัตารางสอนการจดัครูเขา้สอนและส่งเสริมใหค้รูไดป้ฏิบติังานใหมี้สมรรถภาพ 

3.  การสอนของครูเป็นขั้นตอนท่ีสําคญัท่ีสุดซ่ึงผูส้อนจะตอ้งรู้เขา้ใจความมุ่งหมายของ
หลกัสูตรแลว้หาวิธีการเพื่อใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาตามความมุ่งหมายของหลกัสูตร 
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ดุษฏี พงศ์ศาสตร์ (2538, อา้งถึงใน พระมหาบุญเสริม ธมฺมทินฺโน, 2554, หนา้ 35) ไดก้ล่าว
ว่าความสําคญัของผูบ้ริหารโรงเรียนในฐานะผูน้ําหลกัสูตรอนัจะนําไปสู่กระบวนการบริหาร
หลกัสูตรจะตอ้งมีพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการดงัน้ี  

1.  ศึกษาหลกัสูตรผูบ้ริหารจะตอ้งสนใจทาํความเขา้ใจหลกัสูตรโดยละเอียดถ่ีถว้นกระจ่าง
ชัดทุกแง่มุมจนสามารถแปลออกมาเป็นแนวปฏิบติัได้กาํหนดผูรั้บผิดชอบได้ช้ีแจงแนะนําครู 
ผูส้อนได ้

2.  ชกันาํและวางมาตรการให้ครูผูส้อนสนใจเขา้ใจหลกัสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขา้ใจหลกั 
การและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอย่างแจ่มชดัจนจาํไดจึ้งจะทาํให้การเรียนการสอนในรายวิชา 
นั้น ๆ มีคุณภาพประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร 

3.  ทนัต่อการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารตอ้งเป็นคนแรกในโรงเรียนทราบความเคล่ือนไหว
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขหลกัสูตรซ่ึงมีอยูเ่สมอรีบทาํความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงขยายความ
และตีความใหช้ดัเจนกาํหนดแนวปฏิบติัและช้ีแจงใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบโดยเร็ว 

4.  ควบคุมและติดตามการใชห้ลกัสูตรผูบ้ริหารตอ้งเอาใจใส่สอดส่องดูแลช่วยเหลือสนับ 
สนุนส่งเสริมและนิเทศครูอาจารยใ์ห้ดาํเนินตามแนวปฏิบติัท่ีวางไวข้ณะเดียวกันก็ติดตามการ
ทาํงานทุกระยะดว้ยการสงัเกตหรือกาํหนดวิธีการเป็นเอกสารหลกัฐานอ่ืนใดตามความเหมาะสมกบั
แนวปฏิบติัต่อไป 

3.  ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนการสอนเป็นงานท่ีถือว่าเป็นหัวใจของโรงเรียนเลยทีเดียวโรงเรียนจะดีมี

คุณภาพมากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัการจดัการเรียนการสอนเป็นสาํคญั สาํหรับการจดัการเรียน
การสอนนั้นมีนกัศึกษาไดเ้สนอแนวไว ้ดงัน้ี 

การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั คือแนวการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียน
สร้างความรู้ใหม่และส่ิงประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) 
กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน
สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้โดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบัความ
สนใจ ความสามารถและความถนดัเนน้การบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ใชห้ลากหลาย
วิธีการสอนหลากหลายแหล่งความรู้สามารถพฒันาปัญญาอย่างหลากหลายคือ พหุปัญญา รวมทั้ง
เนน้การวดัผลอยา่งหลากหลายวิธี (พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2550, หนา้ 23)  

ลกัษณะการพฒันารูปแบบการสอน 
1.  การสอนตามแนว Constructivism เนน้ความสาํคญัของกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

และความสาํคญัของความรู้เดิม 
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2.  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเป็นผูแ้สดงความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ด้วย
ตนเองได ้ผูเ้รียนจะเป็นผูอ้อกไปสังเกตส่ิงท่ีตนอยากรู้ มาร่วมกนัอภิปราย สรุปผลการคน้พบ แลว้
นาํไปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ท่ีหาได ้เพื่อตรวจความรู้ท่ีไดม้า 
และเพิ่มเติมเป็นองคค์วามรู้ท่ีสมบูรณ์ต่อไป 

3.  การเรียนรู้ตอ้งใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัจริง คน้หาความรู้ดว้ยตนเอง จนคน้พบความรู้และ
รู้จกัส่ิงท่ีคน้พบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงว่า ลึก ๆ แลว้ส่ิงนั้นคืออะไร มีความสําคญัมากน้อย
เพียงไร และศึกษาคน้ควา้ใหลึ้กซ้ึงลงไป จนถึงรู้แจง้ 

บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ผูส้อน 
1.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสงัเกต สาํรวจเพ่ือใหเ้ห็นปัญญา 
2.  มีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน เช่นแนะนาํ ถามใหคิ้ด หรือสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
3.  ช่วยใหผู้เ้รียนคิดคน้ต่อ ๆ ไป ใหท้าํงานเป็นกลุ่ม 
4.  ประเมินความคิดรวบยอดของผูเ้รียน ตรวจสอบความคิดและทกัษะการคิดต่าง ๆ การ 

ปฏิบติัการแกปั้ญหาและพฒันาใหเ้คารพความคิดและเหตุผลของผูอ่ื้น 
4.  ด้านการวดัและประเมินผล 
ท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของครูในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนคือการวัดผลและ

ประเมินผลซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็น เพราะจะทาํให้ทราบถึงการพฒันาการของผูเ้รียนว่าเป็นอย่างไรมี
จุดบกพร่องตรงไหนมากน้อยเพียงใดรวมทั้ งตัวผู ้สอนด้วย  เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ความสําคัญของระเบียบประเมินผลการเรียนดังน้ี (คณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2536)  

1.  การประเมินผลก่อนเรียนการประเมินขอ้น้ีมุ่งหาขอ้มูลเพื่อตอบคาํถามว่าผูเ้รียนมีความรู้
พื้นฐานตลอดจนความพร้อมดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นสถานะท่ีสามารถเร่ิมเรียนในบทเรียนใหม่ไดห้รือไม่ 

2.  การประเมินผลระหว่างเรียนการประเมินส่วนน้ีมุ่งหาขอ้มูลเพื่อตอบคาํถามว่าผูเ้รียนมี
ความกา้วหนา้ในการเรียนมากนอ้ยเพียงใดมีปัญหาในการเรียนการสอนอยา่งไรบา้ง 

3.  การประเมินสรุปผลการเรียนเป็นการประเมินตดัสินความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน
วา่มีความรู้ระดบัใดควรสอบผา่นหรือไม่ 

ระเบียบการประเมินผลการเรียนหมวดท่ี 2 มีกาํหนดท่ีสอดคลอ้งกบัแนวการประเมินผล
การเรียนขา้งตน้ดงัน้ี 

1.  ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนผูส้อนจะตอ้งประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้
พื้นฐานและทกัษะเบ้ืองตน้ของผูเ้รียน 
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2.  ระหว่างภาคเรียนให้ผูส้อนประเมินผลการเรียนของนกัเรียนเป็นระยะตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ท่ีกาํหนดข้ึนไวใ้นสมุดประจาํชั้นเพื่อพฒันาการเรียนของนกัเรียนและเพื่อการประเมินผล
การผา่นจุดประสงค ์

3.  เม่ือถึงปลายภาคเรียนหลงัจากจบกระบวนการเรียนการสอนทุกกิจกรรมแลว้ให้มีการ
ประเมินผลการเรียนปลายภาคโดยให้เลือกประเมินจุดประสงคท่ี์สาํคญัให้ครอบคลุมทั้งดา้นพุทธิ
พิสยัจิตพิสยัทกัษะพิสยัและเนน้กระบวนการเพ่ือตรวจสอบความรู้ความสามารถตามท่ีกาํหนดไวใ้น
ภาคเรียนตามระเบียบการประเมินผลใชค้าํว่าการประเมินผลไม่ใชว้ดัผลและประเมินผลซ่ึงความ 
หมายวา่การประเมินผลแต่ละขั้นตอนนั้นอาจใชว้ีการไดห้ลายวิธีคือ 

1.  การสงัเกต 
2.  การสมัภาษณ์ 
3.  การสอบถาม 
4.  การทดสอบ 
5.  ขอ้มูลจากการจดบนัทึก 
โดยวิธีการต่าง ๆ การสังเกตและการสัมภาษณ์มกัจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นการจดบนัทึกรายการ

พฤติกรรมต่าง ๆ ซ่ึงไม่เป็นตวัเลขหรือคะแนนเหมือนการใชแ้บบสอบถามและแบบทดสอบบาง
กรณีอาจใชเ้พียงการสังเกตหรือการทดสอบเพียงอย่างเดียวก็ได ้แต่บางกรณีอาจตอ้งใชห้ลายวิธี
ประกอบกนัเพื่อความถูกตอ้งการประเมินท่ีค่อนขา้งเป็นทางการคือ การประเมินผลตามขอ้ 3 และ
ขอ้ 4 การประเมินระหว่างภาคเรียนซ่ึงผูส้อนตอ้งประเมินการเรียนของนกัเรียนเป็นระยะ ๆ ตามจุด 
ประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวใ้นสมุดประจาํชั้น เพื่อพฒันาการเรียนของนกัเรียนและเพื่อประเมิน
การผ่านจุดประสงคก์ารประเมินเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของนักเรียนก็คือการประเมินเพื่อ
วินิจฉยัหาขอ้บกพร่องต่าง ๆ ทั้งดา้นการเรียนของนกัเรียนและขอ้บกพร่องดา้นการสอนของครูการ
ประเมินในส่วนน้ีจะตอ้งดาํเนินการควบคู่ไปกับการสอนอาจใช้วิธีการสังเกตการซักถามและ
ทดสอบย่อยใช้ขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านการเรียนของ
นกัเรียนและดา้นการสอนของครู การประเมินการผ่านจุดประสงคจ์ะตอ้งกระทาเป็นระยะ ๆ เพื่อ
เก็บคะแนนเพื่อนาํไปใชพ้ิจารณาตดัสินการผ่านจุดประสงคค์าว่าเป็นระยะ ๆ ในท่ีน้ีควรเป็นดุลย
พินิจของครูผูส้อนว่าน่าจะกาํหนดระยะการประเมินเพื่อเก็บคะแนนอย่างไร อาจจะประเมินทีละ
บทเรียนหรืออาจรวมกนัทีละหลาย ๆ บทเรียนแลว้จึงประเมินก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัว่าจะมีเน้ือหามาก
น้อยเพียงใดการประเมินสรุปผลไดแ้ก่การประเมินปลายภาคหรือปลายปี เช่นประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาซ่ึงตอ้งเลือกประเมินเฉพาะจุดประสงคท่ี์สาํคญั โดยให้พฤติกรรมเป้าหมายครอบคลุม
ทั้งดา้นพุทธิพิสัยจิตพิสัยทกัษะพิสัยและให้เนน้กระบวนการการประเมินส่วนน้ีสาหรับพฤติกรรม
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ดา้นพุทธิพิสัยควรใชก้ารทดสอบขอ้เขียนและสอบปฏิบติั [สืบคน้เม่ือ 6 กนัยายน 2557 เขา้ถึงได้
จาก http://www.nmk.ac.th/maliwan2.]  

5.  งานนิเทศการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2530, หนา้ 8) กล่าวว่า การนิเทศภาย 

ในโรงเรียนหมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผูท่ี้อยูใ่นโรงเรียนตั้งแต่ผูบ้ริหารลงไป ในอนัท่ีจะ
ปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้ดีข้ึนในภารกิจของโรงเรียน
ประถมศึกษานั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูมี้บทบาทสูงสุดในการจดัการศึกษาระดบัโรงเรียน ดงันั้น 
ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารการศึกษา มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล
เพื่อกาํหนดเป้าหมาย กาํหนดยุทธศาสตร์ในการจดัการศึกษาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
เป็นไปได ้ และท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งรู้และเขา้ใจถึงภารกิจตลอดจนขอบข่ายของงานท่ี
รับผดิชอบอยา่งชดัเจน งานนิเทศภายในโรงเรียนเป็นอีกภารกิจหน่ึงท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศ
ภายใน การวางแผนการนิเทศ การจดัระบบการนิเทศภายใน การจดับุคลากรในการดาํเนินการนิเทศ 
การจดัใหมี้เอกสารประกอบการนิเทศ การดาํเนินการนิเทศการนาํผลท่ีไดจ้ากการนิเทศมาใชใ้นการ
ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน และการช่วยเหลือและกาํกบัติดตามบุคลากรท่ีทาํการนิเทศ 

สรุป การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาโดยทัว่ไปการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนจะมีลกัษณะคลา้ยกนัโดยเนน้ไปท่ีงานเก่ียวกบัหลกัสูตรและการนาหลกัสูตรไปใชง้าน
พฒันาหลกัสูตรงานเก่ียวกบัการสอนงานเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนงานเก่ียวกบั
การสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการงานเก่ียวกบัการวดัผลประเมินผลและงานเก่ียวกบัการ
พฒันาบุคลากรทางดา้นวิชาการจดัให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนไดรั้บความรู้เจตคติและทกัษะ
เพื่อใหส้ามารถดาํรงชีวิตเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์ในอนาคตตลอดจนถึงการพฒันาปรับปรุงงานวิชาการ
ใหมี้ประสิทธิภาพเป็นสาํคญั 

 

2.3 ปัจจยัการบริหารงานวชิาการ 
1. ภาวะผู้นําทางวชิาการของผู้บริหาร  
ภาวะผูน้าํ (Leadership) เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลว

ขององคก์าร เพราะมีผลกระทบต่อบุคคลและทรัพยากร ภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ ผูน้าํท่ีมีการแสดง 
ออกซ่ึงภาวะผูน้าํจะส่งผลใหเ้กิดผลสาํเร็จของงานท่ีมีประสิทธิผล 

ความหมายของภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร 
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ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร (Instructional Leadership) มีบทบาทสาํคญัท่ีส่งผลต่อ
การบริหารจดัการเรียนรู้และการสอนในสถานศึกษาโดยตรง มีนักวิชาการไดใ้ห้ความหมายของ
ภาวะผูน้าํทางวิชาการ ดงัน้ี 

ถาวร เส้งเอียด (2550, หน้า 150) ให้ความหมาย ภาวะผูน้าํทางวิชาการ หมายถึงความ 
สามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนในการนาํความรู้ แนวคิด วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ
มาใชใ้นการบริหารจดัการ ใหเ้กิดประโยชน์กบัคณะครูและนกัเรียน 

สิร์รานี วสุภัทร (2551, หน้า 29) ไดนิ้ยามความหมายของ ภาวะผูน้าํทางวิชาการของ
ผูบ้ริหาร หมายถึงการแสดงบทบาทหนา้ท่ีอยา่งสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีสามารถโนม้
นา้ว จูงใจ หรือช้ีนาํให้บุคลากรในสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง เขา้ใจและตระหนักในจุดมุ่งหมาย
ของการจดัการศึกษา รวมพลงั และประสานสัมพนัธ์กนัเพื่อใหง้านวิชาการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
คุณภาพของการจดัการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเ้รียน อนัเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา
บรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

จักรพงศ์ ถาบุตร (2547, หนา้ 32-34) ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร หมายถึง การ
แสดงบทบาทผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดง 
ออก โดยนาํเอาความรู้ ความสามารถ ความคิด เทคนิควิธีท่ีมีประสิทธิภาพมาใชใ้นการบริหารสถาน 
ศึกษา เพื่อกระตุ้นแนะนําครูให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนจนบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีกาํหนด และพฒันาวิชาชีพครูใหเ้จริญกา้วหนา้มากยิง่ข้ึน โดยมีพฤติกรรมบ่งช้ีดงัต่อไปน้ี 

1.  การจดัทาํและการนาํวตัถุประสงคท์างวิชาการไปใช ้
2.  การเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน 
3.  การสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศท่ีนาํไปสู่การเรียนรู้ 
4.  การส่ือสารเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
5.  การตั้งความคาดหวงัต่อผลงานสูง 
6.  การพฒันาความเป็นผูน้าํครู 
7.  การมีทศันคติเชิงบวก 
ประสิทธ์ิ เขียวศรี และคณะ (2548, หนา้ 191) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาพฤติ 

กรรมภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์เอกสาร 22 รายการ 
และสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญพบว่า พฤติกรรมภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา แบ่ง 
เป็น 3 ดา้น สรุปไดด้งัน้ี 

1.  การบริหารจดัการโรงเรียน (School Management) ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความ 
สามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ วางแผนปฏิบติัการ จดัโครงสร้างองคก์ารท่ีสนบัสนุน การใช้
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ภาวะผูน้าํทางวิชาการ บริหารการเปล่ียนแปลง ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช ้และสร้างช่อง
ทางการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ  

2.  การบริหารจดัการหลกัสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction Management) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใหค้วามสาํคญัของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เนน้ความสามารถ
และคุณภาพในการสอนของครู มีความสามารถในการนิเทศการสอนของครู ประเมินผลการเรียน
การสอนของครูและนักเรียน ออกแบบ สร้างและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ประสานงานหลกั 
สูตร ติดตาม กาํกบั ดูแลการใชห้ลกัสูตร กระตุน้ให้กาํลงัใจครูและนักเรียนในการเรียนการสอน 
สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และบริหารเวลา พิทกัษเ์วลาการเรียนการสอน โดยทาํตวัใหพ้บ
เห็นอยูเ่ป็นนิจในโรงเรียนและชุมชน 

3.  การบริหารตนเอง ทีมงานและชุมชน (Community Team and Personal Management) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นแบบอยา่งทางคุณธรรม จริยธรรม ยอมรับความแตกต่างทางความคิด
และการกระทาํของผูอ่ื้น คิดนอกกรอบ พฒันาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความเป็นผูน้าํ มีความ 
สามารถในการส่ือสาร และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผูร่้วมงานและชุมชน 

คณะกรรมการการศึกษารัฐเมร่ีแลนด ์(Maryland State Board of Education, 2005, Online)  
ไดก้าํหนดกรอบงานภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาทั้งในดา้นเน้ือหาและทกัษะท่ี
สาํคญั โดยแบ่งเป็น 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (สิร์รานี วสุภทัร, 2551, หนา้ 29)  

1.  การอาํนวยความสะดวกในการพฒันาวิสัยทศัน์ โดยผูบ้ริหารนาํวิสัยทศัน์ของโรงเรียนท่ี
ประกอบดว้ยค่านิยม ความทา้ทาย และโอกาสต่าง ๆ เพื่อการพฒันาของนกัเรียน มีกระบวนการเพื่อ 
ให้บุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ ดาํเนินการนาํวิสัยทศัน์ไป
ปฏิบติั มีการทบทวนตรวจสอบโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และจดัหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้
วิสยัทศัน์เกิดผลสาํเร็จ 

2.  การร่วมกิจกรรมอย่างกลมเกลียวกนั เป็นการให้ความเคารพ สร้างทีมงาน และไวว้างใจ
อย่างแทจ้ริงในการประสานสัมพนัธ์กบันักเรียน บุคลากร และผูป้กครองนักเรียน ผูบ้ริหารมีความ
คาดหวงัสูงต่อผูเ้รียนและครูในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สร้างทีมภาวะผูน้าํของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิ 
ผล สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ในการเรียนรู้ของนกัเรียน และใหค้รูมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ 

3.  การติดตาม ดูแลความร่วมมือในการนาํหลกัสูตรไปใช ้ผูบ้ริหารมีปฏิสมัพนัธ์กบัครูอยา่ง
ต่อเน่ืองในการสร้างหลกัสูตรท่ีเป็นมาตรฐานทั้งส่วนกลางและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และนาํกลยทุธ์การ
สอนบนพื้นฐานงานวิจยัไปประยกุต ์งานมอบหมายของครูมีเป้าหมาย ทา้ทายในระดบัท่ีเหมาะสม
และเป็นการเรียนรู้ส่ิงใหม่ และมีการประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือวดัความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
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4.  การสร้างความมัน่ใจในกฎเกณฑ์การประเมินผล ผูบ้ริหารสร้างความมั่นใจในการ
ประเมินผลผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาความร่วมมือ สร้างความมัน่ใจในการใชก้าร
ประเมินผลระหวา่งเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผลสรุปเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
วดัผลสมัฤทธ์ิ และการศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

5.  การใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มูลท่ีหลากหลายในการพฒันา ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้
การใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มูลท่ีหลากหลายในการพฒันาการเรียนการสอน ดว้ยการสร้างความมัน่ใจ
และกระตุน้ให้มีการใชเ้ทคโนโลยีการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล ใชเ้วบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา
คน้ควา้ ทบทวนสรุปขอ้มูลเป็นกลุ่มยอ่ย เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจพฒันาการเรียนการสอน 
และคณะครูร่วมมือกนัวิเคราะห์ผลงานของผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอ 

6.  การสนบัสนุนการพฒันาวิชาชีพโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนการ
พฒันาวิชาชีพของบุคลากรโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสูตร 
การสอนและการประเมินผล และสัมพนัธ์กบัเป้าหมายการพฒันาผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ครูไดมี้ส่วน
ร่วมในการวางแผนและรับผลสะทอ้นกลบั มีการพฒันาวิชาชีพท่ีตรงกบัความตอ้งการของบุคลากร 
และมาตรฐานการพฒันาวิชาชีพของหน่วยงานตน้สงักดั 

7.  การสร้างและพฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้าํให้บุคลากร ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างและ
พฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้าํให้แก่บุคลากรดว้ยการสร้างโอกาสการเป็นผูน้าํดา้นการเรียนการ
สอน กระจายอาํนาจการตดัสินใจให้แก่ครู สร้างความผูกพนัต่อสถานศึกษาให้แก่ครู และมีส่วน
ร่วมในการพฒันาศกัยภาพและความสาํเร็จของทีมผูน้าํของสถานศึกษา 

8.  การเสริมสร้างความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารเสริมสร้างความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง
ดว้ยการให้การตอ้นรับผูป้กครองนักเรียน ผูมี้อุปการคุณ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มาในโรงเรียน 
กระตุน้ให้เป็นสมาชิกร่วมปฏิบติัการปฏิรูปโรงเรียน ให้มีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของโรงเรียน มีการ
กระจายการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

สิร์รานี วสุภัทร (2551) ไดว้ิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจและเชิงยืนยนัภาวะผูน้าํทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการการศึกษารัฐเมร่ีแลนด ์(Maryland State Board  
of Education, 2005) โดยไดมี้การปรับลดองคป์ระกอบภาวะผูน้าํทางวิชาการ เป็น 4 องคป์ระกอบ 
และมีการเปล่ียนช่ือ ดงัน้ี [สืบคน้เม่ือ 16 กนัยายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก www.weerapong.net] 

1.  การอาํนวยความสะดวกในการพฒันาวิสยัทศัน์ 
2.  การสร้างความมัน่ใจในการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 
3.  การสนบัสนุนการพฒันาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
4.  การเสริมสร้างความเป็นผูน้าํ และการมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน  
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ฮิวเบอร์ (Huber, 2007) ไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะเฉพาะของแนวการ
ปฏิบติัความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามี 12 ประเดน็หลกั ดงัน้ี 

1.  จดัหาทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วยใหค้รูประสบผลสาํเร็จในการจดัการเรียนการสอน 
2.  มุ่งใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นเป้าหมายหลกั 
3.  ใหค้วามสาํคญัต่อความสาํเร็จของนกัเรียนและบุคลากรทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
4.  พฒันาและกระตุน้ใหเ้กิดความสมัพนัธ์กบับุคคลซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน 
5.  พฒันาวฒันธรรมโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและมีการปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ือง 
6.  ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัดา้นหลกัสูตร การสอนและการประเมินผลของโรงเรียน

อยา่งต่อเน่ือง 
7.  มีความรู้เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรและการสอน และให้ความสาํคญักบังานวิจยัเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
8.  เป็นผูท่ี้สามารถพบเห็นและเขา้พบไดง่้าย 
9.  ใชที้มภาวะผูน้าํเพื่อการพฒันาหลกัสูตร นโยบายของโรงเรียน และส่งเสริมให้บุคลากร

ไดด้าํเนินงานอยา่งอิสระ 
10.  ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาวิชาชีพ 
11.  ออกแบบพฤติกรรมท่ีคาดหวงัจากบุคคลอ่ืนและปฏิบติัตนท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือ

ดว้ยความตั้งใจท่ีจะใหเ้กิดผลในทางบวก 
12.  มีความตระหนกัในสถานการณ์ มีการปรับตวัในการปฏิบติัทางภาวะผูน้าํต่อสถานการณ์ 

ท่ีหลากหลาย 
ฮอลลงิเจอร์และเมอร์ฟี (Hallinger and Murphy, 1985 อา้งถึงใน วีรชาติ วิลาศรี, 2550, หนา้ 

103-111) ท่ีไดก้าํหนดองคป์ระกอบของพฤติกรรมความเป็นผูน้าํทางวิชาการ หรือภาวะผูน้าํทาง
วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนไว ้3 องคป์ระกอบใหญ่ ดงัน้ี 

1.  การกาํหนดกาํหนดภารกิจของโรงเรียน (Defining the school mission) การกาํหนดภารกิจ
ของโรงเรียนเป็นการกาํหนดกรอบขอบเขตของงานท่ีโรงเรียนตอ้งรับผดิชอบ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวิชาการ และสร้างความเขา้ใจในภารกิจดงักล่าวให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ ซ่ึงจาํแนกภารกิจของ
โรงเรียนออกเป็น 2 องคป์ระกอบ คือ 

 1.1  การกาํหนดเป้าหมายทางดา้นวิชาการของโรงเรียน โดยเนน้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนและการมีส่วนร่วมของทีมงานในโรงเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร รองผูบ้ริหาร คณะครู
และคณะกรรมการพฒันาวิชาการของโรงเรียน 
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 1.2  การส่ือสารเป้าหมายของโรงเรียน หมายถึง การแลกเปล่ียนข่าวสารความรู้สึกนึกคิด 
หรือทศันคติในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายโรงเรียน ไดแ้ก่ การส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียน 
ครู นกัเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

2.  การจดัการดา้นการเรียนการสอน (Managing the Instructional Program) หมายถึง 
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลส่งเสริมและสนบัสนุนการสอนของครู การเรียนของนกัเรียน 
และการประสานงานการเรียนการสอนซ่ึงจาํแนกเป็น 3 องคป์ระกอบคือ 

 2.1  การนิเทศและการประเมินผลดา้นการสอน หมายถึง การนิเทศ ติดตามและประเมิน 
ผลดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นวิชาการของ
โรงเรียนและพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามจุดหมายของหลกัสูตร ซ่ึงไดแ้ก่ การเยีย่มเยยีนอยา่งไม่
เป็นทางการ การสนบัสนุนดา้นการสอน การใหผ้ลยอ้นกลบั และการใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ครูทั้งทาง 
ดา้นการนิเทศและการประเมินผล 

 2.2  การประสานงานดา้นการใชห้ลกัสูตร หมายถึง พฤติกรรมการประสานงานกบัครูใน
ดา้นการนาํหลกัสูตรไปปฏิบติัใหเ้กิดผลตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร 

 2.3  การตรวจสอบความกา้วหนา้ของนักเรียน หมายถึง การตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด และนาํผลคะแนนทดสอบไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนด
เป้าหมายของโรงเรียน การประเมินดา้นการสอน การประเมินหลกัสูตร และการวางแผนพฒันา
ผูเ้รียน 

3.  การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (Promote School Climate) บรรยากาศ
ทางวิชาการในโรงเรียนจะเก่ียวขอ้งกบับรรทดัฐาน (Norms) และทศันคติของบุคลากรและนกัเรียน
ในโรงเรียน ผูบ้ริหารจะมีบทบาทสาํคญัในการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ทั้ง
ดา้นตวัครู นกัเรียน และการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน ซ่ึงจะจาํแนก
บทบาทในการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนเป็น 6 องคป์ระกอบ คือ 

 3.1  การควบคุมการใชเ้วลาในการสอน หมายถึง การควบคุมการใชเ้วลาในหอ้งเรียน
ของครูใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การตรวจเยีย่มชั้นเรียน 
การควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะทาํใหก้ารเรียนการสอนในหอ้งเรียนหยดุชะงกัลงได ้

 3.2  การดูแลเอาใจใส่ครูและนกัเรียน หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งไม่เป็น
ทางการกบัครูและนกัเรียน ซ่ึงจะทาํให้รับทราบขอ้มูลมากมายในดา้นความตอ้งการของนกัเรียน
และครู ผูบ้ริหารจะมีโอกาสส่ือสารเป้าหมายระดบัต่าง ๆ ของโรงเรียนใหค้รูและนกัเรียนทราบ 

 3.3  การจดัใหมี้ส่ิงจูงใจใหก้บัครู หมายถึง การสร้างแรงจูงใจเพื่อชกัจูงหรือผลกัดนัให้
ครูมีพฤติกรรมในการทาํงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่ การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ และการให้ผล 
ตอบแทนดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 



   43 

 3.4  การส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ หมายถึง การส่งเสริมและเพ่ิมพูนความถนดั 
ทกัษะและความสามารถของครูใหป้ฏิบติังานไดดี้ยิ่งข้ึน ไดแ้ก่ การส่งเสริมใหเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
การสมัมนา และการศึกษาเอกสารต่าง ๆ  

 3.5  การพฒันาและสร้างมาตรฐานดา้นวิชาการ หมายถึง การกาํหนดเกณฑม์าตรฐาน
ดา้นการเรียนของนกัเรียนในแต่ละระดบัชั้นหรือช่วงชั้นให้มีความชดัเจน โดยมีคณะทาํงานดา้น
วิชาการของโรงเรียนเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการจัดทาํและพฒันาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ 
ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 3.6  การจดัใหมี้ส่ิงส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมบรรยากาศดา้นการ
เรียนรู้ของนกัเรียน โดยจดัระบบของการให้แรงเสริมเป็นรางวลัอย่างเด่นชดัและเป็นทางการแก่
นกัเรียนท่ีประสบความสาํเร็จ เป็นคนดี และนาํช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน เช่น การยกยอ่งชมเชย การ 
ประกาศเกียรติคุณ 

จะเห็นไดว้่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัท่ีสุดในโรงเรียน จาํเป็นตอ้งมี
ภาวะผูน้าํทางวิชาการ กล่าวคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้าํทางวิชาการ ตอ้ง
รู้จกัวางแผนงานวิชาการสงเสริมใหมี้การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา พฒันาครูใหมี้ความกา้วหนา้
ในวิชาชีพ ดูแลและส่งเสริมการสอนของครูและการเรียนของนกัเรียน พฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียน เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ทั้งน้ีเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

2.  คุณลกัษณะความเป็นครูทีด่ี 
ครูทุกคนมีความตอ้งการจะเป็นครูท่ีดี แต่จะเป็นครูท่ีดีมากนอ้ยเพียงใดนั้น ยอ่มจะประเมิน

จากคุณลกัษณะของครูท่ีปรากฏ โดยพิจารณาเก่ียวกับคุณลกัษณะของครู ดี จากหลกัธรรมทาง
ศาสนา ผลการวิจยั และจากทศันะของนกัการศึกษาต่าง ๆ ทั้งชาว ไทยและชาวต่างชาติในการศึกษา
ถึงคุณลกัษณะของครูดีก็เพื่อให้ทราบว่า ครูท่ีสังคม ส่วนใหญ่ปรารถนานั้น จะมีคุณลกัษณะเป็น
อยา่งไร เพื่อให้ผูท่ี้จะเป็นครูในอนาคตไดใ้ช ้เป็นแนวทางสาํหรับการฝึกปฏิบติัตาม หรือปรับปรุง
ตนเองใหเ้ป็นครูท่ีสงัคมปรารถนา ต่อไป จากการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมเก่ียวกบัลกัษณะของครู
ท่ีดี มีดงัต่อไปน้ี 

ลกัษณะครูท่ีดีตามพระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลปัจจุบนัไดพ้ระราช 
ทานพระบรมราโชวาทแก่ ครูอาวโุส เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2522 มีขอ้ความท่ีเก่ียวกบัลกัษณะครูท่ีดี 3 
ประการ คือ 

“ความเป็นครูนั้นประกอบข้ึนดว้ยส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงหลายอย่าง อย่างหน่ึงไดแ้ก่ ปัญญา คือ
ความรู้ท่ีดีท่ีประกอบดว้ยหลกัวิชาอนัถูกตอ้ง ท่ีแน่นแฟ้นกระจ่างแจง้ในใจ รวมทั้งความฉลาดท่ีจะ
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตลอดจนกิจท่ีจะทาํ คาํท่ีจะพูดทุกอย่างได ้โดยถูกตอ้ง ดว้ยเหตุผลอย่างหน่ึง
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ไดแ้ก่ ความดี คือ ความสุจริต ความเมตตากรุณา เห็น ใจและปรารถนาดีต่อผูอ่ื้นโดยเสมอหน้า  
อีกอยา่งหน่ึงไดแ้ก่ ความสามารถ ท่ีจะเผือ่แผ ่และถ่ายทอดความรู้ความดีของตนเองไปยงัผูอ่ื้นอยา่ง
ไดผ้ล ความเป็นครูมีอยูแ่ลว้ ยอ่ม ฉายออกใหผู้อ่ื้นไดรั้บประโยชน์ดว้ย ผูท่ี้มีความเป็นครูสมบูรณ์
ในตวั นอกจากจะ มีความดีดว้ยตนเองแลว้ ยงัจะช่วยให้ทุกคนท่ีมีโอกาสเขา้มาสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
บรรลุถึง ความดีความเจริญไปดว้ย” สืบ http://civil_x.igetweb.com/ 

ลกัษณะครูท่ีดีตามแนวความคิดทางศาสนาแนวพระพทุธศาสนา 
คาํสอนในพระพุทธศาสนากล่าวถึง ครูหรือภาระหน้าท่ีของครู การสอนของครู และ

ลกัษณะครูไวห้ลายหมวด ส่วนท่ีกล่าวถึงลกัษณะของครูท่ีดี คือ คาํสอนเร่ือง กลัยาณมิตรธรรม 7 
ซ่ึงถือวา่เป็นหลกัธรรมพื้นฐานสาํหรับความเป็นครู หลกัธรรมนั้นมี 7 ประการ คือ 

1.  ปิยะ หรือ ปิโย แปลวา่ น่ารัก หมายถึง ครูตอ้งทาํตนใหเ้ป็นคนน่ารักของลูก ศิษย ์คือ ตอ้ง
เป็นผูมี้เมตตา รักเด็กมากกว่ารักตนเอง มีหนา้ตายิ้มแยม้แจ่มใส ให้ความ สนิทสนมแก่ศิษยเ์พื่อให ้
ลูกศิษยมี์ความสบายใจ และกลา้ท่ีจะเขา้ไปปรึกษาหารือเร่ือง ต่าง ๆ พดูจาอ่อนหวาน เอาใจใส่อบรม
สัง่สอนใหศิ้ษยเ์กิดความรู้และเป็นเพื่อนร่วมทุกข ์ร่วมสุขกบัเดก็ไดต้ลอดเวลา 

2.  ครุ แปลว่า น่าเคารพ หมายถึง ครูจะตอ้งดูแลและปกครองศิษยใ์หศิ้ษยมี์ ความรู้สึกอบอุ่น
ใจ เป็นท่ีพึ่งไดแ้ละรู้สึกปลอดภยั ครูตอ้งประพฤติตนให้เป็นแบบอยา่ง แก่เด็ก มีเหตุผลและเป็นคน
ใจคอหนกัแน่น ไม่เจา้อารมณ์ เป็นคนเสมอตน้เสมอปลาย ในทุก ๆ เร่ือง 

3.  ภาวนีโย แปลว่า น่าเจริญใจ น่ายกย่องในฐานะผูท้รงคุณ หมายถึง ครูจะตอ้ง เป็นผูท่ี้มี
ความรู้และภูมิปัญญาแทจ้ริง สนใจหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งเป็นผูท่ี้ฝึกอบรมและ ปรับปรุงตนเองอยู่
เสมอ ครูจะตอ้งฝึกตนใหเ้ช่ียวชาญในวิชาการและใหมี้สมรรถภาพใน การทาํงานอยูเ่สมอ 

4.  วตัตา แปลว่า รู้จกัพดูให้ไดผ้ล รู้จกัช้ีแจงให้เขา้ใจ หมายถึง ครูจะตอ้งรู้จกัพดู ใหศิ้ษยเ์ขา้ 
ใจไดต้รงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้สอนในส่ิงท่ีถูกตอ้งไม่บิดเบือน และครูจะตอ้ง รู้จกัสอนดว้ยความ
สนุกสนานเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนดว้ย 

5.  วจนกัขโม แปลว่า อดทนต่อถอ้ยคาํ หมายถึง ครูตอ้งพร้อมท่ีจะรับฟัง คาํปรึกษาการซัก 
ถาม คาํเสนอแนะและคาํวิพากษว์ิจารณ์ได ้โดยไม่ฉุนเฉียว และสามารถ ควบคุมอารมณ์ไดป้กติเด็ก
ยอ่มมีความซุกซน น่ารําคาญ ครูจะรําคาญไม่ได ้ตอ้งอดทน ต่อส่ิงท่ีมากระทบ 

6.  คมัภีร์รัญจะ กถงั กตัตา แปลว่า แถลงเร่ืองลึกลํ้าได ้หมายถึง ครูตอ้ง สามารถอธิบายเร่ือง
ยุง่ยากซบัซอ้นให้เขา้ใจไดด้ว้ย และช่วยให้ศิษยเ์รียนรู้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง มากข้ึนดว้ย รวมทั้งการอธิบาย
สาระสาํคญัต่าง ๆ ของวิชาไดถู้กตอ้งแม่นยาํ 

7.  โน จกัฐาเน นิโยชเย แปลว่า ไม่ชกันาํในเร่ืองเหลวไหล หมายถึง ครูไม่ชักจูง ศิษยไ์ป
ในทางท่ีเส่ือมเสีย ครูไม่ประพฤติชัว่ ควรละเวน้อบายมุขทั้ง 6 อย่าง ไดแ้ก่ การติด สุราและของมึน
เมา เท่ียวกลางคืน เท่ียวดูการละเล่น ติดการพนนั คบคนชัว่ และเกียจ คร้านในการงาน 
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โทร์ว (Trow, W. C.) ไดเ้สนอวา่ ครูดีท่ีเดก็ชอบนั้น มีลกัษณะ 4 ประการ คือ 
1.  เป็นคนชอบเดก็หรือรักเดก็ (like children)  
2.  เป็นคนชอบช่วยเหลือ (like to help)  
3.  เป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ (like to learn)  
4.  เป็นคนชอบนาํผูอ่ื้น (like to lead)  
มัสโกรฟและเทย์เลอร์ (Musgrove F. and Taylor. อา้งใน โกสินทร์ รังสยาพนัธ์, 2530, หนา้ 

45) ไดศึ้กษาลกัษณะครูดีในความคาดหวงัของนกัเรียน 4 ดา้น คือ 
1.  มีวิธีการสอนดี 
2.  รักษาวินยัและปกครองดี 
3.  บุคลิกภาพดี 
4.  จดัหอ้งเรียนและบริหารชั้นเรียนดี 
คุณลกัษณะของครูท่ีดี 10 ประการ  
1.  ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติ ทั้งทางกายและวาจาและใจ ท่ีแสดงถึง

ความเคารพในกฎหมาย ระเบียบประเพณีของสงัคม และความประพฤติท่ีสอดคลอ้งกบัอุดมคติหรือ
ความหวงัของตนเองโดยใหย้ดึส่วนรวมสาํคญักวา่ส่วนตวั 

2.  ความซ่ือสัตยสุ์จริตและความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติท่ีไม่ทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน 
ไม่เอาเปรียบ หรือคดโกงผูอ่ื้นหรือส่วนรวม ให้ยึดถือหลกัเหตุผล ระเบียบแบบแผนและกฎหมาย
ของสงัคมเป็นเกณฑ ์

3.  ความขยนั ประหยดั และยึดมัน่ในสัมมาอาชีพ หมายถึง ความประพฤติท่ีไม่ทาํให้เสีย 
เวลาชีวิตและปฏิบติักิจอนัควรกระทาํใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนและสงัคม 

4.  ความสาํนึกในหนา้ท่ีและการงานต่าง ๆ รวมไปถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและประเทศ 
ชาติ หมายถึง ความประพฤติท่ีไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและไม่ก่อความเสียหายใหเ้กิดข้ึนแก่สงัคม  

5.  ความเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิม วิจารณ์และตดัสินอยา่งมีเหตุผล หมายถึง ความประพฤติใน
ลกัษณะสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงมีเหตุมีผลในการทาํหนา้ท่ีการงาน  

6.  ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์หมายถึง ความประพฤติท่ีสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือ ในการอยูร่่วมกนั
โดยยดึผลประโยชน์ของสงัคมใหม้ากท่ีสุด  

7.  ความเป็นผูมี้พลานามยัท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หมายถึง ความมัน่คงและ
จิตใจ รู้จกับาํรุงรักษากายและจิตใจใหส้มบูรณ์ มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยูใ่นจิตใจอยา่งมัน่คง 

8.  ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติเป็นท่ีพึ่ง ไม่ไวว้านหรือขอความช่วยเหลือ
จากผูอ่ื้นโดยไม่จาํเป็น 



   46 

9.  ความภาคภูมิและการรู้จกัทาํนุบาํรุงศิลปะ วฒันธรรม และทรัพยากรของชาติ หมายถึง 
ความประพฤติท่ีแสดงออกซ่ึงศิลปะและวฒันธรรมแบบไทย ๆ มีความรักและหวงแหนวฒันธรรม
ของตนเองและทรัพยากรของชาติ  

10.  ความเสียสละ และเมตตาอารี กตญัญูกตเวที กลา้หาญ และความสามคัคีกนั หมายถึง 
ความประพฤติท่ีแสดงออกถึงความแบ่งปัน เก้ือกูลผูอ่ื้น ในเร่ืองของเวลากําลังกายและกําลัง
ทรัพย ์คุณลกัษณะ 10 ประการน้ี เป็นทั้งแนวทางและเป้าหมายในการจดัการศึกษาและอบรมสั่งสอน
นกัเรียน ของสถานศึกษาทุกระดบัและเจา้หนา้ท่ีในสถานศึกษาตอ้งถือปฏิบติัดว้ยเช่นกนัผูบ้ริหาร 

สาโรจ บัวศรี ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัการเป็นครูท่ีดีในดา้นสมรรถภาพว่าตอ้งมีคุณสมบติั 
ดงัต่อไปน้ี [สืบคน้เม่ือ 16 กนัยายน 2557, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.kroobannok.com] 

1.  สามารถทาํการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยรู้จกั ใชห้ลกัจิตวิทยาแห่งการเรียน .ใชห้ลกัการ
เจริญเติบโตและพฒันาการเดก็  

2.  ทาํบรรยากาศท่ีเหมาะสมท่ีจะเกิดการเรียนรู้ 
3.  วางแผนสาํหรับการสอนอยา่งถ่ีถว้น 
4.  ใชว้ิธีการสอนแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.  ใชแ้บบทดสอบชนิดต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมเพ่ือวดัผลการเรียนวิเคราะห์แกไ้ขและรู้จกั

วดัผลโดยทัว่ไป  
6.  ปกครองชั้นและบริหารงานต่าง ๆ ของชั้นไดอ้ย่างเรียบร้อยและราบร่ืน ทาํงานธุรการ

ของโรงเรียนได ้
7.  สามารถอบรมแนะแนว และปกครองไดเ้ป็นอยา่งดี โดยรู้จกัหลกัการท่ีวา่ ถา้ทุกคนสร้าง

คุณธรรมและหลกัธรรมต่าง ๆ ไวป้ระจาํตวัไดแ้ลว้ใชห้ลกัการและวิธีการของการแนะแนว 
8.  สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบับิดามารดาและผูป้กครอง 
9.  ใชผ้ลของการวิจยั และผลของการทดสอบต่าง ๆ ใหเ้ป็นประโยชน์ในการอบรม 
10.  สามารถทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนไดเ้ป็นอย่างดี โดยรู้จกั ร่วมในการวางแผน

จดัการกิจกรรมในหลกัสูตร หรือกิจกรรมร่วมหลกัสูตรชนิดต่าง ๆ  
11.  รับหนา้ท่ีและภาวะในการปฏิบติักิจกรรมเหล่านั้นตามแผน 
12.  รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูร่้วมงานทั้งปวงของโรงเรียน 
13.  สามารถสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีและร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี โดยรู้จักช่วยเหลือ

ชุมชนในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน  
14.  ทาํใหชุ้มชนเขา้ใจโรงเรียน และสนบัสนุนในทางท่ีเหมาะสม  
15.  หาความร่วมมือจากมารดาบิดาของผูป้กครอง  
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16.  หาบุคคลอ่ืน และส่ิงต่าง ๆ ในชุมชนท่ีเป็นประโยชน์ในการสอน  
17.  ร่วมมือกบัทางราชการปรับปรุงชุมนุมชน 
18.  สามารถเป็นครูชั้นอาชีพ โดยรู้จกัเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาชีพครู โดยการเขียน การพูด 

การคน้ควา้ การวิจยัการเป็นสมาชิกท่ีดีของสมาคม หรือสถาบนัทางการศึกษา 
19.  ยดึถือขนบธรรมเนียมของผูเ้ป็นครู และช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อนครู 
20.  ส่งเสริมตวัเองใหง้อกงามในทางวิชาการ ศึกษาอยูเ่สมอ  
21.  ช่วยเหลือแนะนาํผูท่ี้เขา้มาเป็นครูใหม่ในโรงเรียนของตน 
ธนู แสวงศักดิ์ มีความเห็นว่าลกัษณะของครูท่ีดี [สืบคน้เม่ือ 16 กนัยายน 2557, เขา้ถึงได้

จาก http://www.kroobannok.com ]ดงัน้ี  
1.  มีความสัมพนัธ์กบันักเรียนดี คือ ครูจะตอ้งสนใจ เอาใจใส่ต่อปัญหาของนักเรียนคอย

ตอบปัญหาใหก้ระจ่าง แนะแนว รู้จกัระงบัอารมณ์ อดทน วางตวัเหมาะสม ไม่สนิทสนมกบัเด็กมาก
เกินไปไม่ทาํใหข้ายหนา้ รู้จกัเปิดโอกาสใหน้กัเรียนประเมินผลการสอน และใหก้าํลงัใจใหน้กัเรียน
อยา่งมีเหตุผล  

2.  มีความรักในอาชีพครู มีส่วนช่วยแนะนําเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
ทนัสมยัต่อความรู้และกิจกรรมของครู  

3.  ทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อทางราชการ มีความสามารถในอาชีพ  
4.  มีจรรยาครู ไม่แพร่ข่าวลือ ซ่ือสตัยต่์ออาชีพ ไม่ขโมยผลงานของคนอ่ืน ไม่ใหร้้ายผูอ่ื้น มี

มารยาทในการติดต่อสายงานทางดา้นราชการไม่นาํผูอ่ื้นมาพดูใหน้กัเรียนฟัง 
5.  มีคุณสมบติัส่วนตวัดี มีสติปัญญาดี มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความคิดริเร่ิม มีความ

กระตือรือร้น เป็นกนัเองกบันกัเรียน  
6.  มีรูปร่างท่าทางดี มีใบหนา้สะอาด ตดัผมเรียบร้อยสุภาพ เส้ือผา้สะอาดเรียบร้อย และเหมาะ

กบักาลเทศะ รักษาท่าทางใหส้ง่างาม ไม่สูบบุหร่ี หรือรับประทานอะไรระหวา่งท่ีทาํการสอนอยู ่ 
ลกัษณะครูทีด่ีตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู 
รายละเอียดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ พฤติกรรมหลกั และพฤติกรรมบ่งช้ีตามเกณฑ ์มาตรฐาน

วิชาชีพครู ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 หมวด มีดงัต่อไปน้ี 
หมวดท่ี 1 รอบรู้ สอนดี ประกอบดว้ย คุณลกัษณะ พฤติกรรมหลกั และ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ดงัต่อไปน้ี 
1.  ดา้นความรู้และความสามารถในวิชาชีพครู ไดแ้ก่ 
 1.1  รู้แผนการศึกษาแห่งชาติ: รู้นโยบายการศึกษาท่ีตนรับผิดชอบ, รู้จุดมุ่งหมายของ

การศึกษา 
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 1.2  รู้หลกัสูตร คือ 
  - รู้หลกัการ รู้จุดมุ่งหมาย และโครงสร้างของหลกัสูตร 
  - รู้แผนพฒันาและนโยบายหลกัของทอ้งถ่ิน หรือจงัหวดัท่ีปฏิบติั 
  - สามารถปรับหลกัสูตรการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย การพฒันา และ

สภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
  - เขา้ใจหลกัสูตรและสามารถเช่ือมโยงหลกัสูตรกบัการสอนในระดบั ต่าง ๆ ได ้
 1.3  รู้เน้ือหาวิชาท่ีสอน คือ 
  - มีความแม่นยาํ และละเอียดลึกซ้ึงในเน้ือหาวิชา และปรับปรุง ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
  - ผา่นการศึกษาหรือผา่นการอบรมในวิชาท่ีสอน 
  - จดัทาํเอกสารประกอบการสอนและคู่มือในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ 
  - ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาท่ีสอน 
  - สามารถประยกุตค์วามรู้ไปใชใ้นการสอน 
 1.4 ทาํการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ คือ 
  - เตรียมการสอนล่วงหนา้อยา่งเป็นระบบ ครบทุกขั้นตอน 
  - วางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนไดเ้หมาะกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
  - นาํหลกัจิตวิทยามาใชใ้นการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รียน 
  - ใชภ้าษาไทยส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งการพดู การเขียน การถ่ายทอดความรู้ 

การใชค้าํถาม การออกความคิดเห็น และการอภิปราย 
  - ใชส่ื้อการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาวิชาท่ีสอน 
  - รู้วิธีสอนหลายรูปแบบและเลือกมาสอนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
  - ใชค้าํถามทาํใหเ้ดก็คิดเป็น 
  - จดัทาํกิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  - ใชเ้ทคนิคการเสริมแรงอยา่งถูกตอ้ง 
 1.5  รู้หลกัการวดั และประเมินผล คือ 
  - มีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะแบบทดสอบตามหลกัการวดัผล ประเมินผล และสามารถ

ออกขอ้สอบและปรับปรุงแบบทดสอบ รวมทั้งนาํมาใชไ้ด ้จริง เหมาะสมกบัระดบัชั้นของผูเ้รียน 
  - ใชก้ารวดัและประเมินผลหลาย ๆ วิธีใหเ้หมาะสมกบัสภาพการเรียนรู้ 
  - ดาํเนินการวดัผลและประเมินผลไดถู้กตอ้ง มีคุณภาพ 
  - นาํผลการวดัและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 1.6  สอนซ่อมเสริม คือ 
  - วิเคราะห์วินิจฉยัปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้รียน 
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  - สามารถใชว้ิธีสอนซ่อมเสริมเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 1.7  การพฒันาการสอน คือ 
  - ใชร้ะบบขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนการสอนใหเ้ป็นประโยชน์ 
  - วิจยัการเรียนการสอน และหรือนาํผลการวิจยัมาใชป้รับปรุงวิธีการสอน แกปั้ญหา

การเรียนการสอน 
  - เผยแพร่เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ตลอดจนผลงานทางวิชาการให้แก่ เพื่อนครู 

ตามสมควร 
2.  ดา้นสนบัสนุนการเรียนการสอน 
 2.1  บริการเชิงแนะแนว 
  - สงัเกตและรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
  - บนัทึกระเบียนประวติันกัเรียน 
  - จดักิจกรรมเพ่ือสร้างประสบการณ์ในการแกปั้ญหา 
  - ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการใหค้าํปรึกษา และแกปั้ญหาใหน้กัเรียน 
  - ใหค้วามสนใจดูแล ช่วยเหลือดา้นสุขภาพ อนามยั และความ ปลอดภยัของนกัเรียน 
  - บริการสนเทศ 
 2.2  บริการดา้นกิจการนกัเรียน 
  - เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมชมรมของนกัเรียน และกิจกรรมพิเศษ 
  - จดักิจกรรมเพ่ือสร้างคุณลกัษณะประชาธิปไตย 
  - จดักิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมจริยธรรม 
  - จดักิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 2.3  บริการดา้นส่ือการเรียนการสอน 
  - ดูแลบาํรุงรักษาอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนใหอ้ยูใ่นลกัษณะ ใชก้ารได ้
  - จดัมุมหอ้งสมุดหรือมุมเสริมประสบการณ์ 
  - จดัส่ือท่ีส่งเสริมความถนดั ศิลปะ ดนตรี กีฬา แก่ผูเ้รียน 
 2.4  งานธุรการ 
  - ทาํเอกสารประจาํชั้นไดดี้ และเป็นปัจจุบนั 
  - จดัเกบ็ระเบียนสะสมนกัเรียน เอกสาร เป็นหมวดหมู่และเป็นระบบ 
  - มีเอกสารหลกัฐานการติดต่อระหวา่งครูกบัผูป้กครอง 
3.  ดา้นรอบรู้สถานการณ์บา้นเมืองและความเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 
 3.1 ติดตามความเคล่ือนไหวและสถานการณ์ของบา้นเมืองในปัจจุบนั 
  - ติดตามข่าวความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ทั้งดา้นการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 
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 3.2  จบัประเดน็ปัญหาและความเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของสงัคมได ้
  - วิเคราะห์และใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัข่าวสารและประเดน็ปัญหาต่าง ๆ ได ้
  - พยายามใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร และการสรุปประเด็นปัญหา ท่ีสาํคญัมาใช้

ในการเรียนการสอน 
หมวดท่ี 2 มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ประกอบดว้ย คุณลกัษณะ พฤติกรรมหลกั และพฤติกรรม 

บ่งช้ี ดงัต่อไปน้ี 
1. มีความเมตตากรุณา 
 - มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและสังคม ไม่น่ิงดูดายและเต็มใจ

ช่วยเหลือตามกาํลงัความสามารถ 
 - มีความสนใจและห่วงใยในการเรียนและความประพฤติของผูเ้รียน แนะนาํ เอาใจใส่

ช่วยเหลือเด็ก และเพื่อนร่วมงานใหไ้ดรั้บความสุข และพน้ทุกข ์เป็นกนัเองกบัผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียน
มีความรู้สึกเปิดเผย ไวว้างใจและเป็นท่ี พึ่งของผูเ้รียนได ้

2. มีความยติุธรรม 
 - มีความเป็นธรรมต่อนกัเรียน เอาใจใส่และปฏิบติัต่อผูเ้รียนและเพื่อน ร่วมงานทุกคน

อย่างเสมอภาคและไม่ลาํเอียง ตดัสินปัญหาของผูเ้รียนดว้ย ความเป็นธรรม มีความเป็นกลางยินดี
ช่วยเหลือผูเ้รียน ผูร่้วมงานและ ผูบ้ริหาร โดยไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

3.  มีความรับผดิชอบ 
 - มุ่งมัน่ในผลงาน มีวิธีการท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค ์วางแผนการ ใชเ้วลา

อยา่งเหมาะสมและปฏิบติังานไดท้นัเวลา ใชเ้วลาอยา่งคุม้ค่าและมี ประสิทธิภาพ 
4.  มีวินยั 
 - มีวินยัในตนเอง ควบคุมตนเองให้ปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม มีวิธี

ทาํงานท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุคคลอ่ืนได ้
 - ปฏิบติัตามกฎและระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา 
5.  มีความขยนั 
 - มีความตั้งใจ กระตือรือร้น และปฏิบติังานเตม็ความสามารถอยา่งสมํ่าเสมอไม่ทอ้ถอย

ต่ออุปสรรคในการทาํงาน 
 - มีความพยายามท่ีจะสอนเดก็ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 
6.  มีความอดทน 
 - อดทนเม่ือเกิดอุปสรรค ปฏิบติังานเตม็ท่ีไม่ท้ิงขวา้งกลางคนั 
 - มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ไม่โกรธง่ายและสามารถควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม อดทน อดกลั้น ต่อคาํวิพากษว์ิจารณ์ 
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7.  มีความประหยดั 
 - รู้จกัประหยดัอดออม ช่วยรักษาและใชข้องส่วนรวมอยา่งประหยดั ไม่ใชจ่้าย ฟุ่ มเฟือย

เกินฐานะของตน รู้จกัเกบ็ออมทรัพย ์เพื่อความมัน่คงของฐานะ 
 - ใชข้องคุม้ค่า ช่วยรักษาและใชข้องส่วนรวมอยา่งประหยดั 
8.  มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 
 - เห็นความสาํคญัของอาชีพครู สนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รวิชาชีพครูเขา้ร่วม 

กิจกรรมทางวิชาชีพครู ร่วมมือและส่งเสริมใหมี้การพฒันา มาตรฐานวิชาชีพครู 
 - รักษาช่ือเสียงวิชาชีพครู ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้กิดผลดีและเกิดประโยชน์ต่อ ส่วนรวม

เป็นสําคญั รักษาความสามคัคีและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในหน้าท่ี การงาน ปกป้องและสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีต่อสงัคมเก่ียวกบัวิชาชีพครู 

 - เกิดความสาํนึกและตระหนกัท่ีจะเป็นครูท่ีดี ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมท่ีเป็นปูชนียบุคคล 
9.  มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบติังานและการดาํรงชีวิต 
 - รับฟังความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้ของผูอ่ื้น เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นแสดงความ คิดเห็น 
 - มีเหตุผล ยอมรับและปฏิบติัตามความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลโดยคิดถึง ประโยชน์ส่วนรวม

เป็นหลกั ใชห้ลกัการและเหตุผลในการตดัสินใจ และแกปั้ญหา 
หมวดท่ี 3 มุ่งมัน่พฒันา ประกอบด้วยคุณลกัษณะ พฤติกรรมหลกัและ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ดงัต่อไปน้ี 
1.  การพฒันาตนเอง 
 1.1  รู้จกัสาํรวจและปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ 
  - รับฟังคาํวิพากษว์ิจารณ์และนาํมาปรับปรุงตนเอง 
  - ประเมินผลและปรับปรุงการทาํงานของตนเองตลอดเวลา 
  - ยอมรับความเปล่ียนแปลงและปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีเหตุผลทางคุณธรรม 
 1.2  สนใจใฝ่รู้ 
  - ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  
  - เขา้ร่วมประชุมสมัมนาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และความคิด 
  - สนใจติดตามเหตุการณ์ปัจจุบนั และติดตามความเคล่ือนไหวทางการศึกษา 
 1.3 เพิ่มพนูวิทยฐานะ 
  - สนใจกระตือรือร้นในการท่ีจะเขา้รับราชการอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ท่ีจะนาํมาใช้

ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
 1.4  คิดคน้ควา้วิทยาการใหม่ ๆ  
  - คิดเทคนิควิธีการสอนหรือประดิษฐผ์ลงานแปลกใหม่มาใชใ้นการเรียน การสอน 
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  - นาํผลท่ีไดจ้ากการทดลองมาปรับปรุงใชพ้ฒันางานและเผยแพร่ใหเ้ป็น ประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน 

2.  การพฒันาชุมชน 
บาํเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชนเขา้ร่วมประชุมกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสมส่งเสริม

การดาํเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยแก่ชุมชน โดย ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งและชกัชวนผูอ่ื้น
ใหป้ฏิบติัตามในโอกาส อนัควรมีส่วนร่วมใหโ้รงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการชุมชน พร้อมทั้งพยายาม 
ใชแ้หล่งวิทยาการชุมชนให้เป็นประโยชน์ ประสานงานกบัผูป้กครองนกัเรียนเพ่ือทาํประโยชน์ต่อ
ชุมชน นาํความรู้และเทคโนโลยีสมยัใหม่มาสู่ชุมชน เป็นผูน้าํในการริเร่ิมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน 

ลกัษณะครูทีด่ีตามเกณฑ์ประเมินสรรหาครูดีเด่นของคุรุสภา 
คุณลกัษณะของครูดีเด่นของคุรุสภานั้น คณะกรรมการอาํนวยการคุรุสภาได ้กาํหนดเกณฑ์

คุณลกัษณะของครูไวด้งัต่อไปน้ี  
1.  คุณลกัษณะตามหลกัเกณฑท์ัว่ไป ประกอบดว้ย 
 1.1  ด้านจรรยามารยาทและคุณธรรม จะต้องเป็นผู ้มีความยุติธรรม เมตตากรุณา 

รับผิดชอบงานและตรงต่อเวลา มีความรักและเอาใจใส่ต่อศิษย์ มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีน่า 
ไวว้างใจ รักษาความลบัของศิษย ์และมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครูอยา่งมาก 

 1.2  ดา้นบุคลิกภาพ จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เหมาะสม
กบักาลเทศะ มีท่วงทีวาจาสุภาพเรียบร้อย มีกริยามารยาทดี ประพฤติตนเป็น แบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 1.3  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และสัมพนัธภาพในครอบครัว ตอ้งเป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ดี
เยีย่มต่อบุคคลทัว่ไปและมีความสมัพนัธ์อนัดีภายในครอบครัว 

 1.4  ดา้นความร่วมมือในการพฒันาชุมชน จะตอ้งเป็นผูมี้ลกัษณะเป็นผูน้าํ โดยผลงาน
หรือโครงการท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันาชุมชน และให้ความร่วมมือ อยา่งดีต่อ
ชุมชนเพื่อยงัประโยชน์ให้แก่ชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีชาวบ้านในทอ้งถ่ินจัดข้ึนมีความ 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี 
ประชาชนใหค้วามศรัทธาและนบัถือเป็นท่ียอมรับของคนโดยทัว่ไป 

 1.5 ดา้นธุรการ จะตอ้งเป็นผูมี้ความสนใจในงานธุรการ เช่น จดัทาํระเบียนให ้เรียบร้อย
เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ จดัทาํบญัชีเรียกช่ือ รายงานผลการเรียนการสอน 

 1.6  ดา้นอุปนิสัย จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีอุปนิสัยเป็นท่ีรักของศิษย ์และบุคคลทัว่ไป มีอารมณ์ดี
และมีความสามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ 
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 1.7  ดา้นสุขภาพอนามยั จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสนใจและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนให้
เป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

 1.8  ดา้นความเสียสละ จะตอ้งเป็นผูอุ้ทิศเวลาให้กบังานสอน เสียสละกาํลงักาย กาํลงั
ทรัพยเ์พื่อประโยชน์ต่อการศึกษา 

คุณลกัษณะความเป็นครูทีด่ี (สุเทพ ธรรมะตระกลู, 2555, หนา้ 5-6)  
1. คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ หรือ กิริยาท่ีควรประพฤติปฏิบติัทั้งทางกาย

วาจา ใจ อนัเป็นพฤติกรรมท่ีครูควรกระทาํอยูเ่สมอ ๆ คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกัแห่งความประพฤติ
หรือ แนวทางของการประพฤติ ไดแ้ก่ ความเมตตากรุณา ความสามคัคี ความยติุธรรม ความกตญัญู
ความรับผดิชอบ ความเสียสละ ความมีระเบียบวินยั ความซ่ือสัตย ์ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ความอดทน และความอดออม 

2.  ความรู้ความสามารถ หมายถึง ทกัษะดา้นต่าง ๆ ของครู เช่น ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการใชอิ้นเทอร์เน็ต มีความรู้และทกัษะการใชแ้ละสร้างส่ือการสอนพดู
ภาษาในประเทศอาเซียนหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา พดูและเขียนภาษา องักฤษ
ได ้ มีความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอนจนเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บรางวลั มีความสามารถในการวิจยัเพื่อ
แกปั้ญหา/พฒันาการเรียนการสอน มีความรอบรู้ดี /มีความรู้รอบตวัหลายดา้น มีการใชส่ื้อและ
เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอน และ มีการวดัและประเมินผลดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือ  
ท่ีหลากหลาย 

3.  ทกัษะการสอน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัการสอนดา้นต่าง ๆ อยา่งชาํนาญ มี
กลวิธีต่าง ๆ ท่ีใชเ้สริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน หรือ การดาํเนินการทางการ
สอนใด ๆ เพื่อช่วยใหก้ารสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น รับฟังความคิดเห็นของศิษย ์
มีความตั้งใจในการสอน เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างของศิษย ์ มีการเตรียมการสอนเป็นอยา่งดี 
สอนเพิ่มเติมและใหโ้อกาสลูกศิษยป์รึกษา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจและเหมาะสมท่ีจะ
เกิดการเรียนรู้มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ใชว้ิธีการสอนแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัเน้ือหา/ผูเ้รียน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน และ สร้าง
โอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

4.  บุคลิกภาพ หมายถึง การมีบุคลิกลกัษณะท่าทางดี รู้จกัวางตวัไดเ้หมาะสม แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ มีสุขภาพแขง็แรง พูดจาสุภาพอ่อนโยน ชดัเจนและเขา้ใจง่าย มี
เหตุผลมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

สรุป ลกัษณะของครูท่ีดีนั้นมีมากมายหลายแบบ และการท่ีจะยอมรับว่า ครูท่ีดีจะตอ้งมี 
ลกัษณะอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัความคิดเห็นของแต่ละบุคคล แต่เม่ือพิจารณาโดยทัว่ไปแลว้ก็สามารถ
สรุปไดว้า่ ครูท่ีดีควรจะประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ีสาํคญั ๆ คือ 
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1.  บุคลิกภาพดี คือ รูปร่างท่าทางดี แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย พูดจา ไพเราะ และมี
ลกัษณะเป็นผูน้าํ 

2.  มีความรู้ดี มีความคิดสร้างสรรค ์เช่ือมัน่ในตนเอง กระตือรือร้นและสุขภาพ แขง็แรง 
3.  การสอนดีและปกครองดี คือ อธิบายไดแ้จ่มแจง้ ชดัเจนครบทุกกระบวนการสอนสนุก 

สนาน ปกครองดูแลนกัเรียนใหอ้ยูใ่นระเบียบวินยัท่ีดีงาม 
4.  ความประพฤติดี คือ เวน้จากอบายมุขทุกอย่าง ทาํแต่ความดีทั้งกาย วาจา ใจ มีคุณธรรม

และจริยธรรมสูง มีความซ่ือสตัย ์เสียสละ มีเมตตากรุณา มีความยติุธรรม และ มีมานะอดทน 
5.  มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี คือ มีอธัยาศยัไมตรีกบัคนทุกเพศ ทุกวยั และทุกฐานะ และมีนํ้ าใจ

เป็นประชาธิปไตย 
3.  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
การมีส่วนร่วมเป็นการทาํงานเป็นกลุ่ม เป็นผลรวมของขอ้ผกูมดัจากแต่ละคน บนพื้นฐาน

ของความเช่ือว่า โครงการเป็นของพวกเขา เพื่อพวกเขา และโดยพวกเขา ท่ีแสดงออกมาเป็นพฤติ 
กรรมร่วม เป็นการแสดงพฤติกรรมของผลประโยชน์ร่วม เป็นการแสดงความคิดมาร่วมกนัแลก 
เปล่ียนขอ้มูล ประสบการณ์ เพื่อกาํหนดวิสัยทศัน์ วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา วางแผน ดาํเนินงาน 
และติดตามประเมินการทาํงานร่วมกนั เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 

3.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ไพศาล สรรสรวิสุทธ์ิและคณะ (2548, หนา้ 85) การมีส่วนร่วม หมายถึง การใหค้วามร่วมมือ

ในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ซ่ึงการร่วมมือน้ีทุกคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนัในความคิดตดัสิน 
ใจ และกาํหนดเป้าหมาย รับผดิชอบต่อผลการดาํเนินการต่าง ๆ และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจา้ของ
กิจกรรมนั้น  

จักรพงษ์ สงวนชม (2549, หนา้ 24) การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบในการดาํเนินการเร่ืองต่าง ๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคอ์นัเป็นผลประโยชน์
ร่วมกนัของคนในชุมชน  

สุเมธ พุทธนันท์เมธา (2549, หนา้ 124) การมีส่วนร่วม หมายถึง การดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียว 
กบัการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการคิดมาร่วมทาํในรูปแบบของ
คณะกรรมการเพ่ือคอยให้คาํเสนอแนะความคิดให้เป็นจุดเช่ือมโยง อนัจะนาํมาซ่ึง ความสัมพนัธ์อนั
ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ทั้งน้ี ทุกฝ่ายตอ้งส่ือสารแบบเปิดระดมความคิดเพราะชุมชนย่อมมี
ทรัพยอ์นัทรงคุณค่าแอบแฝงอยู่ ถา้ครูหรือผูบ้ริหารใชโ้อกาสให้เป็นประโยชน์แลว้ประโยชน์ก็จะ
ตามมามากมาย เช่น การเกิดความสามคัคี ประสิทธิภาพงาน และเป็นการสร้างสรรคใ์นระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ใหเ้กิดข้ึนในชุมชน  
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โดยสรุปแลว้ การมีส่วนร่วมหมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลหรือกลุ่มบุคลเขา้มาร่วมใน
การเนินการใด ๆ ท่ีสอดคลอ้งและความตอ้งการพื้นฐานของตนเองและประโยชน์ส่วนรวมโดย
ปราศจากการบงัคบัและกฎเกณฑท์างสงัคม 

3.2  ความสาํคญัของการมีส่วนร่วม 
จุดสําคญัในการพฒันาดา้นต่าง ๆ นั้น จะเกิดความสมบูรณ์ได้ก็ตอ้งอาศยักระบวนการ 

มีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้น เพื่อท่ีจะพฒันาจะได้เกิดผลตรงตามความต้องการของชุมชน 
นั้น เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมไดมี้นกัวิชาการ ไดใ้หค้วามสาํคญัของการมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี 

ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2548, หนา้ 147) ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการเสริมสร้างชุมชน โดยยดึ
หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่มีความสาํคญัดงัน้ี 

1.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และเป็นสิทธิมนุษยชน 
ดงันั้นการดาํเนินการพฒันาจึงควรใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้เกิดการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมทาํให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดว้ยเหตุผล 4 ประการ คือ 

 2.1  การมีส่วนร่วมในการกาํหนดความจาํเป็นพื้นฐาน ช่วยให้กลุ่มท่ีถูกกีดกัน ทาง
เศรษฐกิจ สังคมไดมี้โอกาสเสนอส่ิงท่ีตนเองตอ้งการต่อผูท่ี้จดัทาํนโยบายการพฒันา และมีโอกาส
ไดรั้บพฒันายกระดบัใหสู้งข้ึนพน้จากการถูกเอารัดเอาเปรียบ 

 2.2  การมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยใหรั้ฐบาลสามารถระดมทรัพยากร ภายในทอ้งถ่ิน 
เช่น ความรู้ ทกัษะบุคคล และแมแ้ต่ท่ีดินและทุนท่ีใชใ้นโครงการการพฒันา 

 2.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยปรับปรุงสินคา้และบริการ ตลอดจน การกระจาย
รายไดใ้หดี้ข้ึน และการมีชีวิตสาธารณะท่ีมีสุขภาพดี 

 2.4  การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยสนองความตอ้งการทางจิตวิทยาของประชาชน 
จากการท่ีไดมี้อิทธิพลในการตดัสินใจต่อเน่ือง ท่ีมีผลกระทบถึงชีวิตและการทาํงาน 

เจษฎา หล้าคาํ (2549, หนา้ 17) กล่าววา่การมีส่วนร่วม 4 ประการดงัน้ี 
1.  การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ท่ีจะพฒันาศกัยภาพของบุคคลในการ

วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนเอง และหาวิธีการแกปั้ญหาของชุมชนเอง และหาวิธีการแกไ้ขอย่าง
เหมาะสม 

2.  การมีส่วนร่วมทาํให้เกิดพลงัการต่อรอง เกิดการยอมรับนวตักรรมใหม่ ๆ ไดอ้ย่างกลม 
กลืนกนั 

3.  เป็นการส่งเสริมบทบาทหนา้ท่ีดา้นต่าง ๆ ใหก้บัชุมชน 
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4.  ส่งเสริมให้ชุมชนทาํกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัวิธีการพฒันาตนเอง อนัจะนาํไปสู่กระบวน 
การกระจายอาํนาจจากศูนยก์ลางสู่ทอ้งถ่ินในอนาคต และเกิดการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

วรีะชัย คาํล้าน (2550, หนา้ 8) รูปแบบการมีส่วนร่วมมี 4 รูปแบบคือ 
1.  ร่วมเป็นประธาน/กรรมการ 
2.  ร่วมแสดงความคิดเห็น 
3.  ร่วมประชุม 
4.  ร่วมใชแ้รงงาน/ ร่วมออกเงินและวสัดุอุปกรณ์ 
การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เขา้มาร่วมดาํเนินกิจกรรม 

ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนดาํเนินการ การตดัสินใจ การแกไ้ขปัญหา และการประเมินร่วม 
กนั เพื่อขบัเคล่ือนใหกิ้จกรรมนั้นดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วม คือ หลกั
ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จึงเป็น
กระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาร่วมกบัโรงเรียน เป็น
กระบวนการเรียนรู้ซ่ึงกันและกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การ
ดาํเนินการและการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการควบคุม กาํกบั ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชน์ใน
การพฒันาการศึกษาให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงสามารถทาํไดท้ั้งทางตรง คือ ร่วมเป็น
คณะทาํงานและทางออ้มร่วมวางแนวทาง นโยบาย การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการจดั
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารอบรมผูน้าํการเปล่ียนแปลงสาํหรับผูบ้ริหาร, 2550, หนา้ 88-
90) ไดเ้สนอแนวทางการมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี 

1.  การมีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถเปิดโอกาสให้
ผูป้กครองและชุมชนจดัสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา และกาํกบั ติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 

2.  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
ผูป้กครอง และชุมชนเป็นยทุธศาสตร์ท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ ผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศึกษาควรระลึก
ถึง ซ่ึงมีหลกั 10 ประการ คือ 1) สร้างความศรัทธาและความเช่ือมัน่ต่อชุมชน 2) ฝึกใหเ้ป็นคนใจกวา้ง
และมีจิตสาธารณะ 3) ตระหนกัในส่ิงท่ีจาํเป็นและขาดแคลน ไม่วางเฉย ทุกอยา่งทาํไดห้ากตั้งใจทาํ 
4) ตอ้งหมัน่สร้างและปรุงแต่งตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีเสน่ห์เป็นท่ีช่ืนชมศรัทธาของชุมชนและเพ่ือ
ร่วมงาน 5) อ่อนนอ้มถ่อมตน วางตวัเรียบง่าย อยูก่บัชุมชนและเพื่อนร่วมงานไดทุ้กเวลา 6) หลีกเล่ียง
การโตแ้ยง้ท่ีไร้เหตุผล พฒันาทกัษะการประนีประนอม 7) ให้การตอ้นรับชุมชนดว้ยบรรยากาศ
มิตรภาพ 8) พฒันาเทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนใหลึ้กซ้ึง เพื่อสาํรวจจุดเด่น จุดดอ้ย เพื่อเป็นฐานขอ้มูล
ในการพฒันา 9) หมัน่แสวงหาแหล่งงบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑ ์จากหน่วยงาน บริษทั ห้าง ร้านคา้ 
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โดยใชโ้ครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 10) สร้างและพฒันาค่านิยมการสร้างสัมพนัธภาพกบัชุมชนอย่าง
สมํ่าเสมอ 

บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา มีดงัน้ี (ธนสาร บลัลงัก์ปัทมา, 2551, 
หน้า 30) 1) การมีส่วนร่วมในการจดัและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งท่ีบา้นและท่ี
สถานศึกษา 2) การกาํหนดนโยบาย เป้าหมายการจดัการศึกษาแก่สถานศึกษา 3) การประชาสัมพนัธ์ 
สนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 4) การเป็นผูส้นบัสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการจดัการศึกษา 
และ 5) การตรวจสอบการจดัการศึกษา 

บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2547 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ไดแ้ก่ 

1.  การบริหารงานวิชาการ  
2.  การบริหารงบประมาณและการเงิน  
3.  การบริหารบุคคล 
4.  การบริหารงานทัว่ไป  
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ความสาํคญัการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการเสริมสร้างชุมชน 

โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่มีความสาํคญั โดยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลใหเ้กิด
พลงัการต่อรอง ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีดา้นต่าง ๆ และให้ชุมชนทาํกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัวิธีการ
พฒันาตนเอง 

 

2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
จินตา อุสมาน (2549) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝันในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ผลวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโครงการหน่ึง
อาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝันในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามทศันะของขา้ราชการครูโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทศันะของขา้ราชการครูท่ีมีตาํแหน่งเป็นหัว 
หนา้วิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และผูส้อน พบว่าโดยรวม
ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการพฒันาบุคลากรท่ีมีความแตกต่างอย่างนัยสําคญัท่ี 0.05 3) ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการ
ครูท่ีปฏิบติัในสถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ พบว่าโดยรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัย 
สาํคญัท่ีระดบั 0.05 4) ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโครงการ
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หน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝันในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นผูเ้รียน ดา้นผูส้อน ดา้นสถาน 
ศึกษา และดา้นผูป้กครองและชมชน พบวา่โดยรวมมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 5) ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝันในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ท่ีพบมากสุด คือ สถานศึกษามีบุคลากรเกินเกณฑ ์แต่ขาดแคลนผูส้อนในบางกลุ่มสาระ ขาด
ส่ือท่ีทนัสมยัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ งบประมาณท่ีจดัสรรไม่เพียงพอ ส่วนขอ้เสนอแนะ คือ 
กระทรวงศึกษาธิการควรจดัสรรงบประมาณให้เท่าเทียมและต่อเน่ืองในทุกสถานศึกษา จดัสรร
อตัรากาํลงัแก่สถานศึกษาใหค้รบทุกกลุ่มสาระ 

เอมิกา โตฉ่า (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การดาํเนินงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 พบว่า การปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นกระบวนการเรียนรู้ต่อมาคือการพฒันาระบบประกนัภาย 
ในคุณภาพการศึกษาและน้อยท่ีสุดคือดา้นการส่งเสริมและการสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัวองคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาระดบัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาเนินงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 อยูใ่นระดบัมาก
ดา้นบรรยากาศการทาํงานในโรงเรียนรองลงมาคือดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีทางการบริหารและนอ้ยท่ี 
สุดคือดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

พระมหาภูมินทร์ สารทโร (2552) ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในการพฒันา 
การเรียนการสอนของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 ผลวิจยัสรุปไดด้งัน้ี ดา้นการทาํแผนการสอน การนิเทศ และการอบรมทางวิชาการ มีความแตก 
ต่างกนั แต่การใชส่ื้อ การวดัและการประเมินผลจะไม่แตกต่างกนั จึงมีความจาํเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้ง
พฒันาครู ด้านการพฒันาการเรียนการสอนทั้ ง 5 ด้านให้มากกว่าน้ีเพื่อนําไปใช้ในการพฒันา
ศกัยภาพของครูในการจดัการเรียนการสอสนแก่ผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

พระสมร อมโร (2552) ไดว้ิจยัเร่ือง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมธัยม 
ศึกษาเขตดุสิต สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลวิจยัสรุปไดด้งัน้ี ครูใหค้วาม 
สําคญัต่อการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัหลกัสูตร และการใชห้ลกัสูตร ให้ผูป้กครองทราบต่อเน่ือง
รวดเร็วและมีประสิทธิผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูให้ความสาํคญัต่อการจดัครูเขา้สอแทนครูท่ีไม่
สามารถปฏิบติัราชการได ้อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิผลมากท่ีสุด ผูบ้ริหารครู และนกัเรียนให้
ความสาํคญัต่อการผลิตอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนไดเ้องสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการ
สอนมากท่ีสุด และให้ความสาํคญัต่อการประเมินผลการดาเนินงานหอ้งสมุดเม่ือส้ินภาคเรียน และ
ส้ินปีการศึกษาอย่างมีระบบมากท่ีสุด ทั้งเห็นว่าควรจดัให้มีการอบรมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง
เพื่อประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมาก 
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พระวงศ์เพชร ชินวโร (2552) ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการวิทยาลยัเทคนิคปากป่าสัก 
นครหลวงเวียงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผลวิจยัสรุปไดด้งัน้ีดา้น
ผูบ้ริหาร ครูอาจารยมี์ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงลาํดบัดงัน้ี การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอน ส่วนดา้น
นกัเรียน มีความเห็นว่าสภาพการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 
ดา้น เรียงลาํดบัดงน้ี การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมิน 
ผล งานหอ้งสมุด และการนิเทศการศึกษา 

วุฒิชัย จันทวัน (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจยัพบว่า 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ทั้ง 3 ดา้นคือ 1) ดา้นผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของผูเ้รียน 2) ดา้นความพึงพอใจในการทาํงานของครู 3) ดา้นทศันคติของครูอยูใ่นระดบั
มาก ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 โดยภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาพบว่าดา้นทศันคติของครูแตกต่างกนัดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนดา้นความพึง
พอใจในการทาํงานของครูไม่แตกต่างกนัผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีความแตกต่างกนัเม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่ดา้นความพึงพอใจในการทาํงานของครูไม่แตกต่างกนัดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน
แตกต่างกนัและดา้นทศันคติของครูแตกต่างกนั 

พระมหาบุญเสริม ธมฺมทินฺโน (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัและประสิทธิผลการบริหารงานวิชา 
การโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนทส์งักดั สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผล 
การวิจยัพบว่า ปัจจยัการบริหารงานวิชาการทั้ง 5 ดา้นพบว่า โดยภาพรวมและเกือบทุกดา้นมีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลางยกเวน้ดา้นสภาพของโรงเรียนและดา้นครูผูส้อน มีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสภาพทัว่ไปของโรงเรียนในเร่ืองความพร้อมของ
โรงเรียนประเด็นในการจดัโครงสร้างการบริหารโรงเรียนโดยให้บุคลากรทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมรับ 
ผิดชอบมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากและการจดัแหล่งเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการบริหารงานวิชาการ
การจดัเตรียมส่ืออุปกรณ์การกาํหนดนโยบายพฒันางานวิชาการและการกาํหนดระเบียบปฏิบติัและ
คู่มือการปฏิบติังานวิชาการมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก นอกนั้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ในดา้นผูบ้ริหารประเดน็การมีวิสยัทศัน์ทางการบริหารการมีความรับผดิชอบเสียสละเพ่ือพฒันางาน
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วิชาการ มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ดา้นครูผูส้อนแทบทุกประเด็นมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
โดยภาพรวมแลว้ดา้นครูผูส้อนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นชุมชนประเด็นการเปิดโอกาสให้
สถานศึกษาใกลเ้คียงไดเ้ขา้มาใช้บริการดา้นวิชาการของโรงเรียนมีการปฏิบติัในระดบัมากดา้น
ทรัพยากรโดยภาพรวมทุกประเด็นมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลางประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการพบว่า โดยภาพรวมและรายดา้นเกือบทุกดา้นมีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้
ด้านบริหารจัดการหลกัสูตรและด้านจดัการเรียนการสอนท่ีมีการมีการดาํเนินงานปรากฏตาม
เป้าหมายมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดาํเนินงานตลอดทั้งมีการปรับปรุงและพฒันาอยา่ง
เป็นระบบและต่อเน่ืองอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากโดยภาพรวมของการดาํเนินงานเก่ียว 
กบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนไดจ้ดัดาํเนินการทุกเร่ืองนบัตั้งแต่การวางแผนวานวิชาการ 
การบริหารจดัการหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนการนิเทศการศึกษาและการประเมินผลอยา่งมี
ระบบแบบแผนและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นบริหารจดัการหลกัสูตรและดา้น
จดัการเรียนการสอน มีผลการดาํเนินงานปรากฏตามเป้าหมายมีการติดตามตรวจสอบประเมินผล
การดาเนินงานตลอดทั้งมีการปรับปรุงและพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองโดยบุคลากรทุกฝ่าย
ในโรงเรียนมีการร่วมกนักาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและรับรู้เป็นแนว 
ทางเดียวกนันามาปฏิบติัตลอดปีการศึกษา 

สุปัญญา หาแก้ว (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก
เรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นชุมชนรองลงมา คือ ดา้นสภาพทัว่ไปของสถานศึกษา ดา้นผูบ้ริหาร
และดา้นครูประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการวดัและ
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการวิจยัและพฒันา
คุณภาพการศึกษา ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาและดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชนปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการมี 9 ปัจจยัไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ดา้นการ
พฒันาครูทาง ดา้นวิชาการ ดา้นสภาพสังคมท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการบริหารงานวิชาการ ดา้นการสร้าง
ขวญัและกาํลงัใจ ดา้นความพร้อมดา้นสภาพเศรษฐกิจของผูป้กครอง ดา้นความพร้อมดา้นอาคาร
สถานท่ี ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนดา้น การดาํเนินการนิเทศกาํกบัติดตามผลและดา้นความ
พร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

สรุป การบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารสถานศึกษา โดยมีการจดักิจกรรมทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์
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สูงสุดกบัผูเ้รียน ความสาํเร็จของสถานศึกษาอยูท่ี่การบริหารงานวิชาการซ่ึงงานวิชาการมีขอบข่าย
กวา้งขวางในดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน โดยทัว่ไปสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาไม่ว่าจะดา้น
อาชีวศึกษาหรือดา้นอ่ืนในแต่ละระดบัชั้นจะมีหลกัสูตรและโปรแกรมการศึกษาท่ีใชร่้วมกนัโดย 
ทัว่ไปหลกัสูตรจดัโดยส่วนกลางขอบข่ายของงานดา้นวิชาการจะครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนเก่ียว 
กบังานวิชาการการจดัดาํเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน การจดับริการการสอนและการจดัการ
วดัและประเมินผลรวมทั้งการติดตามผลถือเป็นงานหลกัของของสถานศึกษาท่ีบอกมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความเจริญกา้วหนา้ของสถานศึกษาซ่ึงบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการ
จดัการศึกษาแก่ผูเ้รียนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณและจะตอ้งใหทุ้กฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร 
งานวิชาการ โดยเร่ิมจากผูบ้ริหารครูนกัเรียนชุมชนหน่วยงานทางราชการเอกชนต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก
คิดเป็นทาเป็นแกปั้ญหาเป็นและเพื่อนกัเรียนของเราจะไดเ้ก่งดีและมีความสุข 

 
 



 
 

บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีขั้นตอนดาํเนินการวิจยัต่อไปน้ี 
3.1 ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 
3.2 ระเบียบวิธีวิจยั 
  

3.1 ขั้นตอนการดาํเนินงานวจิยั 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบ

และระเบียบ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดรายละเอียนการดาํเนินการวิจยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาเอกสารและงาน 

วิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร และสร้างเคร่ืองมือ พร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุง คุณภาพของเคร่ืองมือ 
ขั้นตอนท่ี 2 การดาํเนินงานวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุงแกไ้ข

ขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือ แลว้นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้นาํขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปรผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบท่ี
ไดจ้ากการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์  

  

3.2 ระเบียบการวจิยั 
เพื่อให้การดาํเนินการวิจยับรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยั

ซ่ึงประกอบดว้ยประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรการศึกษา เคร่ืองมือและ
การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัซ่ึงมีรายละเอียด 
ดงัน้ี  

3.2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษากบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 1,607 คน (สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2557)  

กลุ่มตัวอย่างกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีท่ีนักวิจัยท่ีทาํการวิจัยเก่ียวกับการ
วิเคราะห์ถดถอยแนะนาํไวว้า่ อตัราส่วนของตวัแปรทาํนายต่อขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง อยา่งนอ้ยตอ้ง
เป็น 1 ต่อ 15 หมายความว่า ตวัแปรทาํนาย 1 ตวั ใชต้วัอยา่งประมาณ 15 คน หรือ 1 ต่อ 30 แต่อยา่ง
นอ้ยท่ีสุดควรมีตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 400 คน (Ender, 2001 อา้งถึงใน บุญสนอง อาจ
จุลฬา, 2552 ) การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดขนาดตวัอย่าง เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
จาํนวน 400 คน 

สุ่มตวัอยา่งโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จาํแนกตามอาํเภอ และ
ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

 
ตารางที ่3.1 แสดงจํานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอาํเภอ และตําแหน่งหน้าที ่
 

 

 
อาํเภอ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  

ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวม ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวม 
1. อาํเภอวงัสะพงุ 57 538 595 28 120 148 
2. อาํเภอเอราวณั 18 181 199 8 42 50 
3. อาํเภอหนองหิน 17 140 157 6 33 39 
4. อาํเภอผาขาว 30 253 283 14 57 71 
5. อาํเภอภูหลวง 18 146 164 8 33 41 
6. อาํเภอกระดึง 25 184 209 12 39 51 

รวม 165 1,442 1,607 76 324 400 

 
3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั เป็นเคร่ืองมือสาํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ    
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) ถามเก่ียวกบั ตาํแหน่งหนา้ท่ี วฒิุการศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน  
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ตอนที ่2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้าํทางวิชาการ
ของผูบ้ริหาร 2) คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี 3) การมีส่วนร่วมของชุมชน มีลกัษณะขอ้คาํถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบของปัจจยัภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร 
4 หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํทางวิชาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3 หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํทางวิชาการอยูใ่นระดบัมาก 
2 หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํทางวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํทางวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํทางวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบของปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี 
5 หมายถึง  ครูมีคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  ครูมีคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดีอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง  ครูมีคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง  ครูมีคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดีอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง  ครูมีคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดีอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบของปัจจยัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5 หมายถึง  ชุมชนมีส่วนร่วมของอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3 หมายถึง  ชุมชนมีส่วนร่วมของอยูใ่นระดบัมาก 
2 หมายถึง  ชุมชนมีส่วนร่วมของอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง  ชุมชนมีส่วนร่วมของอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  ชุมชนมีส่วนร่วมของอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัเลยเขต 2 เป็น 5 งาน ไดแ้ก่ การวางแผนงานวิชาการ การพฒันาหลกั 
สูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล และการนิเทศการศึกษา มี
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท 
(Likert’s Scales) 5 ระดบัโดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

5 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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2 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3.2.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีลาํดบัขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพของผูต้อบแบบสอบประกอบดว้ย ตาํแหน่งหนา้ท่ี ประสบ 

การณ์การทาํงานและขนาดสถานศึกษาโดยคาํถามมีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check List) 
1. กาํหนดสถานภาพของผูต้อบเป็น 5 ประเด็น คือ เพศ ตาํแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์

ทาํงานและขนาดของสถานศึกษา  
2.  กาํหนดรายการสาํหรับตรวจสอบ (Check List) ของแต่ละสถานภาพ คือ เพศ 2 รายการ

(ชาย และหญิง) ตาํแหน่งหนา้ท่ี 2 รายการ (ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและครูผูส้อน) ประสบการณ์ทาํงาน 
3 รายการ (ตํ่ากว่า 5 ปี , 5-15 ปี แลt มากกว่า 15 ปี ข้ึนไป) ขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด (ขนาดเลก็, 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) 

ตอนที่ 2 สร้างข้อคาํถาม แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การสร้างแบบสอบถาม 
 1.1  ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฏี เอกสาร ตาํรา บทความทางวิชาการและผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน 
 1.2  สร้างขอ้คาํถามโดยให้สอดคลอ้งและครอบคลุมกบัวตัถุประสงคก์ารวดัตามนิยาม

ศพัทข์องตวัแปรตาม ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ 3 ดา้น การบริหารงานวิชาการ 5 ดา้น  
 1.3  ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัร่าง 
2. การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
 2.1  เสนอแบบสอบถามฉบบัร่างให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านตรวจสอบ เพื่อพิจารณา

ประเมินค่า ความตรวจเชิงเน้ือหา 
 2.2  หาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ตามท่ีระบุในนิยามศพัท์

ของตวัแปรตาม 
 2.3  เลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2554, หนา้ 273) แลว้

จดัทาํแบบสอบถาม 
3. การตรวจสอบความเท่ียง 
 3.1 นําแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try-out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เพื่อหาความเท่ียง (Reliability)โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของคอร์นบาค 
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(Cronbach’s Alpha Coefficient) แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัเลยเขต 2 โดยแยกเป็นรายดา้น 

 3.2 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการหาคุณภาพมาจดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ แลว้นาํไปใชก้าร
เกบ็ขอ้มูลต่อไป 

ลาํดับขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามแบบตรวจสอบประมาณค่าและการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม 

 

1. การสร้างคาํถาม 

1.1 ศึกษา เอกสาร 
1.2 กาํหนดกรอบประเดน็คาํถามแต่ละดา้น 
1.3 ร่างขอ้คาํถามตามกรอบท่ีกาํหนด 
1.4 ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยผูว้ิจยัและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

2. การตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา 

2.1 ใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านตรวจสอบความสอดคลอ้งของประเดน็
คาํถามกบักรอบเน้ือหาตามนิยามของคาํศพัท ์

2.2 คาํนวณค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามศพัท ์(Index of Item 
Objective Congruenec : IOC)  

2.3 เลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ไม่ตํ่ากวา่ 0.50 ข้ึนไป 
2.4 ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้จดัพิมพ ์

 

3. ตรวจสอบค่า
ความเท่ียง 

3.1 นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบัประชากรท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  

3.2 คาํนวณค่าความเท่ียงโดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของคอร์นบาค  
3.3 ตรวจสอบและปรับปรุงการใชค้าํพดูใหช้ดัเจน (กรณีท่ีค่าความเท่ียง

ตํ่า) 
 

แผนภูมิที ่3.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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3.2.4 การรวบรวมเกบ็ข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1.  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต ศรีลา้นชา้ง 

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ทุกโรงเรียน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การตอบแบบสอบถาม  

3.  ผูว้ิจยัติดตามเกบ็รวบรวมแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง  
3.2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ขอ้มูลท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้วนํามาประมวลผลและ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป โดยดาํเนินการดงัน้ี 
1.  วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและ

หาค่าร้อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์ขอ้มูล ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร โดยการคาํนวณหาค่าเฉล่ีย ( ) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายขอ้ รายดา้นและโดยภาพรวม กาํหนดเกณฑ์แปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หนา้ 100) 

4.51 - 5.00  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํทางวิชาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํทางวิชาการอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 - 3.50 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํทางวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51 - 2.50 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํทางวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 - 1.50 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํทางวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี โดยการคาํนวณหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายขอ้ รายดา้นและโดยภาพรวม กาํหนดเกณฑแ์ปลความหมายาค่าเฉล่ีย 
ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2535หนา้ 100) 

4.51 - 5.00  ครูมีคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50  ครูมีคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดีอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 - 3.50 ครูมีคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดีอยูใ่นระดบักลาง 
1.51 - 2.50 ครูมีคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดีอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 - 1.50 ครูมีคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดีอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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4. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการคาํนวณหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) รายขอ้ รายดา้นและภาพรวม กาํหนดเกณฑแ์ปลความหมายาค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2535, หนา้ 100) 

4.51 - 5.00  ชุมชนมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50  ชุมชนมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 - 3.50 ชุมชนมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบักลาง 
1.51 - 2.50 ชุมชนมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 - 1.50 ชุมชนมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

5. วิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัเลยเขต 2 โดยการคาํนวณหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แปลความหมายโดยใชค้ะแนนเฉล่ียและมีเกณฑ์พิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลท่ี
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาจงัหวดัเลยเขต 2 แต่ละแบบ ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หนา้ 100) 

4.51 - 5.00  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 - 3.50 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบักลาง 
1.51 - 2.50 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 - 1.50 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

6. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ ์วิเคราะห์โดยการหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient) ผูว้ิจยัได้
กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) ดงัน้ี (ภทัราพร เกษมสังข,์ 2549, 
หนา้ 138) 

ค่า r = 1.00 หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์ในระดบัสมบูรณ์ 
ค่า r = 0.81 - 0.99 หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูงมาก 
ค่า r = 0.61 - 0.80 หมายความวา่  มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง 
ค่า r = 0.41 - 0.60 หมายความวา่  มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
ค่า r = 0.21 - 0.40 หมายความวา่  มีความสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งตํ่า 
ค่า r = ตํ่ากวา่ 0.20 หมายความวา่  มีความสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า 

หากค่า r มีค่าเป็นบวก (+) หมายถึง ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกหรือสัมพนัธ์กนัใน 
ทางเดียวกนั 
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หากค่า r มีค่าเป็นลบ (-) หมายถึง ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัทางลบหรือสัมพนัธ์กนัในทาง
ผกผนั  

3.2.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  1.  สถิติบรรยายขอ้มูล 
   1.1  ค่าร้อยละ (Percentage) 
   1.2  ค่าเฉล่ีย ( ) 
   1.3  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2.  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 
   2.1  สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ Product Moment Correlation 

Coefficient) 
   2.2  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)โดยใชว้ิธี Enter 

เพื่อดูตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญั แลว้จึงนาํตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัไปวิเคราะห์โดยใชว้ิธี Stepwise แลว้นาํผล
ท่ีไดไ้ปสร้างสมการพยากรณ์ 



 
 

บทที ่4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
จากการด าเนินงานการวิจยัผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มูลจากขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ านวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 400 ฉบบั ไดคื้นมา
สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วน ามาวิเคราะห์พร้อมน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้
ตารางประกอบค าบรรยายดงัน้ี 

4.1  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวจิยั 
4.2  การวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3  การวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานปัจจยัท่ีส่งผลต่อประการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
4.4  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการ(X1)คุณลกัษณะความเป็นครู

ท่ีดี ( X2 ) และการมีส่วนร่วมของชุมชน (X3) กบัประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

4.5 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

4.6 การสร้างสมการพยากรณ์ 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวจิัย 
การวเิคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ และอกัษร
ยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัดงัน้ี 

n แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
  แทน ค่าเฉล่ีย 
S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
r  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
R แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
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R2  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์  
S.E.b’ แทน ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
B แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Beta  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรูปคะแนน มาตรฐาน 
X1 แทน ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหาร 
X2 แทน  คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี 
X3 แทน การมีส่วนร่วมของชุมชน   
Y แทน การบริหารงานวชิาการของโรงเรียน 
 ̂ แทน การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Z Ŷ  แทน การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ในรูปคะแนน 
  มาตรฐาน 
 

4.2 การวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบเเบบสอบถาม  
การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน

ในสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในปีการศึกษา 2557ไดแ้ก่ อ าเภอท่ีตั้ง
ของโรงเรียน ต ่าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียนดงัปรากฏรายละเอียดค่า 
ความถ่ีและร้อยละในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเกีย่วกบัที่ประสิทธิผลการบริหารงานวิชา 
การของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. อ าเภอท่ีตั้งโรงเรียน   

1.1 อ าเภอวงัสะพุง 148 37.00 
1.2 อ าเภอเอราวณั 50 12.50 
1.3 อ าเภอหนองหิน 39 9.75 
1.4 อ าเภอผาขาว 71 17.75 
1.5 อ าเภอภูหลวง 41 10.25 
1.6 อ าเภอภูกระดึง 51 12.75 

รวม 400 100.00 
2. ต าแหน่ง   

2.1 ผูบ้ริหาร 76 19.00 
2.2 ครูผูส้อน 324 81.00 

รวม 400 100.00 
3. ประสบการณ์การท างาน   

3.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 107 26.75 
3.2 5-15 ปี 158 39.50 
3.3 15ปีข้ึนไป 135 33.75 

รวม 400 100.00 
4. ขนาดของโรงเรียน   

4.1 ขนาดเล็ก 221 55.30 
4.2 ขนาดกลาง 93 23.30 
4.3 ขนาดใหญ่ 86 21.40 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 ซ่ึงเป็นตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นผู ้บริหารและครูผู ้สอนในอ าเภอ 
วงัสะพุง คิดเป็นร้อยละ 37.00 อ าเภอเอราวณั คิดเป็นร้อยละ 12.50 อ าเภอหนองหิน คิดเป็นร้อยละ 
9.75 อ าเภอผาขาว คิดเป็นร้อยละ 17.75 อ าเภอภูหลวง คิดเป็นร้อยละ 10.25 และอ าเภอกระดึง คิด
เป็นร้อยละ 12.75 ต าแหน่งผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 19.00 เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 81.00 
ประสบการณ์การท างาน นอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.8 5-15 ปี คิดเป็นร้อยละ39.50 15 ปีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 33.80 และปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 55.30 ขนาดกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 23.30 และโรงเรียนขนาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 21.40 
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4.3 การวิเคราะห์ค่าสถิติพึน้ฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการหา
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ดงัปรากฏรายละเอียดในตารางท่ี 4.2 ถึงตารางท่ี 4.25  
 
ตารางที ่4.2 ระดับการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถม 

ศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

ด้าน การบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

   S.D. แปลความ 
1. การวางแผนงานวชิาการ 3.72 0.71 มาก 
2. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3.60 0.66 มาก 
3. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.52 0.64 มาก 
4. การบริหารงานการวดัและประเมินผล 3.01 0.50 ปานกลาง 
5. การนิเทศการศึกษา 3.64 0.65 มาก 

รวม 3.50 0.53 ปานกลาง 
 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.50, S.D. = 0.53 ) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ขอ้ท่ีมีความเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นท่ี 1 การวางแผนงานวิชาการ อยูใ่นระดบั
มาก (  = 3.72, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ ดา้นท่ี 5 การนิเทศการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.64, 
S.D. = 0.65) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นท่ี 4 การบริหารงานการวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบั
ปานกลาง (  = 3.01, S.D. = 0.50) 
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ตารางที ่4.3 ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 ด้านการวางแผนงานวชิาการ โดยภาพรวมและรายข้อ  

 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. ส ารวจปัญหาการจดัการเรียนการสอนและหาวธีิแกไ้ข

อยา่งเหมาะสม 3.67 1.14 มาก 
2. จดัตารางสอนเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัอตัราเวลาเรียน

ในหลกัสูตร 3.80 1.06 มาก 
3. จดัครูเขา้สอนให้เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน 3.79 1.14 มาก 
4. ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาทกัษะ

กระบวนการคิด 3.69 1.19 มาก 
5. ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งหลาย 

หลากเหมาะสมกบัธรรมชาติและสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 3.73 1.17 มาก 

6. ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยมีา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 3.61 1.18 มาก 

7. ส่งเสริมจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียน
รู้จกัการศึกษาหาความรู้และแสวงหาค าตอบและสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง 3.74 1.10 มาก 

8. ส่งเสริมใหค้รูทุกคนสอดแทรกการจดักิจกรรมเพื่อฝึกและ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 3.79 1.07 มาก 

9. จดัหาหรือจดัท าส่ือการสอน เอกสารและแบบพิมพต่์าง ๆ 
ท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน 3.65 1.15 มาก 

10. ตรวจสอบ ติดตาม และใหค้  าแนะน าการจดัท าแผนการ
สอนของครู 3.76 1.10 มาก 

11. ส ารวจปัญหาการจดัการเรียนการสอนและหาวธีิแกไ้ข
อยา่งเหมาะสม 3.67 1.14 มาก 

รวม 3.72 0.71 มาก 

 (n = 400) 
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จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นการวางแผนงานวิชาการ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.72, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความเฉล่ีย
สูงสุดคือ ขอ้ 2 จดัตารางสอนเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัอตัราเวลาเรียนในหลกัสูตร อยูใ่นระดบั
มาก (  = 3.80, S.D. = 1.06) รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 3 จดัครูเขา้สอนให้เหมาะสมกบัสภาพของ
โรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.79, S.D. = 1.14) และขอ้ท่ี 8 ส่งเสริมให้ครูทุกคนสอดแทรกการ
จดักิจกรรมเพื่อฝึกและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกบัผูเ้รียน (  = 3.79, S.D. = 1.07)
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือขอ้ท่ี 6 ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้
ในการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.61, S.D. = 1.18) 
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ตารางที ่4.4 ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 ด้านการพฒันาหลกัสูตรโดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. ก าหนดกระบวนการและสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 3.33 1.18 ปานกลาง 
2. คดัเลือกและแต่งตั้งผูด้าเนินงานบริหารหลกัสูตร 3.64 1.18 มาก 
3. ประชุมอบรมปฏิบติัการ การบริหารจดัการหลกัสูตร 3.47 1.12 ปานกลาง 
4. การจดัเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษามา

สนบัสนุน 3.48 1.16 ปานกลาง 
5. จดัเตรียมและศึกษาเอกสารหลกัสูตรคู่มือครูรวมทั้ง

เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการใชห้ลกัสูตรในโรงเรียน 3.52 1.26 มาก 
6. วเิคราะห์ปัญหาการใชห้ลกัสูตรและหาวธีิในการแกไ้ข

ปัญหา 3.80 1.06 มาก 
7. ด าเนินการวางแผนการน าหลกัสูตรไปใช ้ 3.79 1.14 มาก 
8. ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและ

ความตอ้งการของทอ้งถ่ินโดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม 3.69 1.19 มาก 
9. ส่งเสริมใหค้รูพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

ทอ้งถ่ินและความตอ้งการของนกัเรียน 3.73 1.17 มาก 
10. ประเมินผลการน าหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน 3.61 1.18 มาก 

รวม 3.60 0.66 มาก 
 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.57,  
S.D. = 0.62) และเม่ือพิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือขอ้ 6 วิเคราะห์ปัญหาการใชห้ลกัสูตร
และหาวิธีในการแกไ้ขปัญหา อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.79, S.D. = 1.07) รองลงมา คือขอ้ 7 ด าเนิน 
การวางแผนการน าหลกัสูตรไปใช ้อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.79, S.D. = 1.14) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ
ขอ้ 1 ก าหนดกระบวนการและสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.33,  
S.D. = 1.18) 
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ตารางที ่4.5 ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 ด้านกระบวนการเรียนรู้โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. ส ารวจปัญหาการจดัการเรียนการสอนและหาวธีิแกไ้ขอยา่ง

เหมาะสม 3.64 1.10 มาก 
2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 3.67 1.19 มาก 
3. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนการสอนใหก้บัครู 

ผูส้อน 3.86 1.29 มาก 
4. จดัครูเขา้สอนในชั้นเรียนตามความรู้ความสามารถและตรงวฒิุ 3.77 1.06 มาก 
5. การจดัส่ือและแหล่งเรียนรู้การเรียนรู้ใหค้รูและผูเ้รียนได ้

คน้ควา้เพิ่มเติม 3.48 1.08 ปานกลาง 
6. จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ 3.31 1.19 ปานกลาง 
7. จดัตารางสอนเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัอตัราเวลาเรียนใน

หลกัสูตร 3.36 1.13 ปานกลาง 
8. จดัครูเขา้สอนให้เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน 3.37 1.14 ปานกลาง 
9. ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาทกัษะกระบวน 

การคิดกระบวนการท างานใหก้บัผูเ้รียน 3.44 1.20 ปานกลาง 
10. ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งหลาก หลาย

เหมาะสมกบัธรรมชาติและสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 3.35 1.09 ปานกลาง 
รวม 3.52 0.64 มาก 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นกระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.52,  
S.D. = 0.64) และเม่ือพิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 3 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการจดั 
การเรียนการสอนใหก้บัครูผูส้อน อยูใ่นระดบั มาก (  = 3.79, S.D. = 1.07) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 4 จดั
ครูเขา้สอนในชั้นเรียนตามความรู้ความสามารถและตรงวุฒิ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.77, S.D. = 
1.06) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 6 จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ อยู่
ในระดบัปานกลาง (  = 3.31, S.D. = 1.19) 
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ตารางที ่4.6 ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 ด้านการวดัและประเมินผลโดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการวดัและประเมินผล 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. จดักิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบและ

วธีิการวดัประเมินผลใหก้บัครูในโรงเรียนไดรั้บทราบ 3.30 1.12 ปานกลาง 
2. ส่งเสริมให้ครูใช้เคร่ืองมือและวิธีการวดัประเมินผลท่ี

หลากหลายเพื่อให้ไดข้อ้มูลครอบคลุมส่ิงท่ีจะวดัครบทุก
ดา้นตามสภาพท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน 3.35 1.17 ปานกลาง 

3. จัดหาและบริการวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดท า
เคร่ืองมือวดัประเมินผลผูเ้รียน ตลอดจนแบบฟอร์มใน
การเก็บขอ้มูลต่างๆ 2.82 1.08 ปานกลาง 

4. พัฒนาตนเองและครูให้มีความรู้เ ก่ียวกับการสร้าง
เคร่ืองมือวดัท่ีมีคุณภาพ 3.74 1.10 มาก 

5. จดัท าขอ้มูล สถิติ ผลการเรียนของนักเรียนไวอ้ย่างเป็น
ระบบ 3.36 1.13 ปานกลาง 

6. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้านต่าง ๆ และใช ้
เป็นขอ้มูลวางแผนในการแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน 3.37 1.14 ปานกลาง 

7. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัการวดัผลและประเมิน 
ผล 3.44 1.20 ปานกลาง 

8. จดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ มาสนบัสนุนการดาเนินงาน 3.35 1.09 ปานกลาง 
9. การจดัประชุมปรึกษาหารือผูบ้ริหาร  3.30 1.12 ปานกลาง 
10. มีส่วนร่วมวดัผลและประเมินผล 3.35 1.17 ปานกลาง 

รวม 3.01 0.50 ปานกลาง 
 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านการวดัและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
(  = 3.0, S.D. = 0.50) และเม่ือพิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือขอ้ท่ี 4 พฒันาตนเองและ 
ครูใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือวดัท่ีมีคุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.74, S.D. = 1.10) รอง 
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ลงมาคือ ขอ้ท่ี 7 ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัการวดัผลและประเมินผล อยูใ่นระดบัปานกลาง  
(  = 3.44, S.D. = 1.20) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือขอ้ท่ี 3 จดัหาและบริการวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใชใ้น 
การจดัท าเคร่ืองมือวดัประเมินผลผูเ้รียน ตลอดจนแบบฟอร์มในการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ อยู่ในระดบั 
ปานกลาง (  = 2.82, S.D. = 1.08) 
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ตารางที ่4.7 ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษาโดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการนิเทศการศึกษา 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. อบรมปฏิบติัการเพื่อใหผู้ส้อนสามารถน าไปใชไ้ด ้ 2.82 1.08 ปานกลาง 
2. ตรวจเยีย่มสังเกต การเรียนการสอนในชั้นเรียน 3.79 1.06 มาก 
3. ใหค้  าปรึกษาและแนะน าเพื่อใหก้ารช่วยเหลือ 3.79 1.14 มาก 
4. ประเมินผลการนิเทศเพื่อปรับปรุงและพฒันาการนิเทศ 3.69 1.19 มาก 
5. วางแผนการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนให้สอด 

คลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ 3.73 1.17 มาก 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 3.61 1.18 มาก 
7. จดัท าปฏิทินการปฏิบติังานนิเทศภายในโรงเรียนไวอ้ยา่ง

ชัดเจนด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามแผนและ
โครงการท่ีก าหนด 3.64 1.10 มาก 

8. จดัให้มีเคร่ืองมือ วสัดุและเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการ
นิเทศภายในโรงเรียน 3.67 1.19 มาก 

9. จัดท าแฟ้มข้อมูลเพื่อรวบรวมผลการด าเนินงานและ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศภายในโรงเรียน 3.86 1.29 มาก 

10. นิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 3.77 1.06 มาก 

รวม 3.64 0.65 มาก 
 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขต พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นการนิเทศการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.64,  
S.D. = 0.65)  และเม่ือพิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 9 จดัท าแฟ้มขอ้มูลเพื่อรวบรวม
ผลการด าเนินงานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศภายในโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.86, 
S.D. = 1.29) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 1 อบรมปฏิบติัการเพื่อให้ผูส้อนสามารถน าไปใชไ้ด ้ อยูใ่นระดบั
มาก (  = 3.82, S.D. = 1.08) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 6 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.61, S.D. = 1.18) 
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ตารางที ่4.8 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหาร 3.53 0.65 มาก 
คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี 3.68 0.60 มาก 
การมีส่วนร่วมของชุมชน 3.49 0.59 ปานกลาง 

รวม 3.57 0.48 มาก 
 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัส านกั 
งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.57, 
S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ขอ้ท่ีมีความเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นท่ี 2 คุณลกัษณะความ
เป็นครูท่ีดี อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.72, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ ดา้นท่ี 1 ภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.53, S.D. = 0.65) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นท่ี 3 การมี
ส่วนร่วมของชุมชน อยูใ่นระดบั มาก (  = 3.49, S.D. = 0.59) 
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ตารางที ่4.9 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร โดยภาพ 
รวมและรายด้าน 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. การอ านวยความสะดวกในการพฒันาวสิัยทศัน์ 3.71 0.85 มาก 

2. การสร้างความมัน่ใจในการจดัการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล 3.65 0.68 มาก 

3. การสนบัสนุนการพฒันาวชิาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพ 3.42 0.77 ปานกลาง 

4. การเสริมสร้างความเป็นผูน้ า และการมีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนการสอน 3.37 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.60 มาก 
 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมมีค่า 
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.53, S.D. = 0.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ขอ้ท่ีมีความเฉล่ีย
สูงสุดคือดา้นท่ี 1 การอ านวยความสะดวกในการพฒันาวิสัยทศัน์ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.71, S.D. = 
0.85) รองลงมาคือดา้นท่ี 2 การสร้างความมัน่ใจในการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล ใน
ระดบัมาก (  = 3.65, S.D. = 0.68) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นท่ี 4 การเสริมสร้างความเป็นผูน้ า 
และการมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบั มาก (  = 3.37, S.D. = 0.60) 
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ตารางที ่4.10 ระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร การอ านวย 
ความสะดวกในการพฒันาวสัิยทศัน์ โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อนโดยใหล้าศึกษา

ต่อ ศึกษาดูงาน และฝึกอบรม 3.63 1.17 มาก 

2. กระตุน้และส่งเสริมใหค้รูผูส้อนใชน้วตักรรมและเทคโน- 
โลยกีารจดักิจกรรมการเรียนการสอน 3.73 1.18 มาก 

3. ใหค้รูมีส่วนร่วมในการก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อพฒันา
โรงเรียน 3.74 1.10 มาก 

4. กระตือรือร้น ต่ืนตวัและพฒันาตนเองใหท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลง 3.75 1.19 มาก 

5. ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีความสามารถมองเห็นและวนิิจฉยั ภาพ
ในอนาคตขององคก์รได ้ 3.68 1.22 มาก 

รวม 3.71 0.85 มาก 
 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร การอ านวยความสะดวกใน
การพฒันาวิสัยทศัน์โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.71, S.D. = 0.85) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 4 กระตือรือร้น ต่ืนตวั และพฒันาตนเองให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.75, S.D. = 1.19) รองลงมาคือขอ้ท่ี 3 ให้ครูมีส่วนร่วม
ในการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาโรงเรียน ในระดบัมาก (  = 3.74, S.D. = 1.10) ส่วนขอ้ท่ีมีค่า 
เฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 1 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อนโดยให้ลาศึกษาต่อ ศึกษาดูงา และ
ฝึกอบรม อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.63, S.D. = 1.1 ) 
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ตารางที ่4.11 ระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร การสร้าง
ความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลโดย ภาพรวมและรายข้อ 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. เป็นผูล้ะเอียดรอบครอบในการท างาน 3.71 1.18 มาก 

2. มีความสามารถในการพฒันาหลักสูตรและการจดัการ
เรียนการสอน 3.67 1.09 มาก 

3. ผูบ้ริหารสามารถวางแผนปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย
และนโยบายไดอ้ยา่งเหมาะสม 3.52 1.15 มาก 

4. ผูบ้ริหารให้การยกย่อชมเชยเม่ือบุคลากรประสบความ 
ส าเร็จ 3.68 1.08 มาก 

5. มีการนิเทศและติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของครู
อยา่งต่อเน่ือง 3.65 1.14 มาก 

รวม 3.65 0.68 มาก 
 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร การสร้างความมัน่ใจในการ
จดัการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.65, S.D. = 
0.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 1 เป็นผูล้ะเอียดรอบครอบใน
การท างาน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.71, S.D. = 1.18 ) รองลงมาคือขอ้ท่ี 4 ผูบ้ริหารให้การยกยอ่ชมเชย 
เม่ือบุคลากรประสบความส าเร็จ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.68, S.D. = 1.8) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือ ขอ้ท่ี 3 ผูบ้ริหารสามารถวางแผนปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายและนโยบายไดอ้ยา่งเหมาะสม อยู่
ในระดบัมาก (  = 3.52, S.D. = 1.15) 
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ตารางที ่4.12 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านภาวะผู้น าทาง วิชาการของผู้บริหารการสนับ 
สนุนการพฒันาวชิาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพ โดยภาพรวม และรายข้อ 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. มีการส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 3.81 1.09 มาก 

2. ใหมี้ความกา้วหนา้ในอาชีพ 3.21 1.10 ปานกลาง 

3. ใหก้ารยกยอ่ชมเชยเม่ือบุคลากรประสบความส าเร็จ 3.42 1.19 ปานกลาง 

4. ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือผูร่้วมงานทุกเร่ือง 3.35 1.11 ปานกลาง 

5. ใหร้างวลัหรือบ าเหน็จความชอบ 3.29 1.16 ปานกลาง 
รวม 3.42 0.77 ปานกลาง 

 (n = 400) 

 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร การสนบัสนุนการพฒันา
วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.42, S.D. = 0.77) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 1 มีการส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.71, S.D. = 1.18) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 3 ให้การยกยอ่ชมเชยเม่ือ
บุคลากรประสบความส าเร็จ ในระดบัมาก (  = 3.42, S.D. = 1.19) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ  
ขอ้ท่ี 2 ใหมี้ความกา้วหนา้ในอาชีพ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 1.10) 
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ตารางที ่4.13 ระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร การเสริม 
สร้างความเป็นผู้น า และการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมและ
รายข้อ 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนการสอนใหก้บั

ครูผูส้อน 3.15 1.15 ปานกลาง 

2. จดัหาทรัพยากรมาสนบัสนุนการบริหารในโรงเรียนอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 3.24 1.15 ปานกลาง 

3. ใหค้าปรึกษาและแนะนาเพื่อใหก้ารช่วยเหลือ 3.30 1.09 ปานกลาง 

4. การส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีผา่นการอบรมการวดัผลและ
ประเมินผลไดป้ฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 3.52 1.17 มาก 

5. จดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ มาสนบัสนุนการด าเนินงาน 3.64 1.10 มาก 
รวม 3.37 0.81 ปานกลาง 

 

 (n = 400) 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร การสนบัสนุนการพฒันาวิชา 
ชีพตามมาตรฐานวิชาชีพโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.37, S.D. = 0.81) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความเฉล่ียสูงสุดคือข้อท่ี 5 จดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ มา
สนบัสนุนการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.64, S.D. = 1.10) รองลงมาคือขอ้ท่ี 4 การส่งเสริม
ให้บุคลากรท่ีผ่านการอบรมการวดัผลและประเมินผลได้ปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี อยู่ในระดบัมาก  
(  = 3.52, S.D. = 1.17) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือขอ้ ท่ี 1 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียน
การสอนใหก้บัครูผูส้อน อยูใ่นระดบั ปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 1.10) 
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ตารางที ่4.14 ระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี โดยภาพรวมและ
รายข้อด้าน 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. มีวธีิการสอนดี 3.74 0.80 มาก 

2. รักษาวนิยัและปกครองดี 3.71 0.77 มาก 

3. บุคลิกภาพดี 3.65 0.85 มาก 

4. จดัหอ้งเรียนและบริหารชั้นเรียนดี 3.62 0.74 มาก 

รวม 3.68 0.56 มาก 
 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี โดภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 3.68, S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความเฉล่ียสูงสุดคือขอ้ท่ี 1 
มีวธีิการสอนดี อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.71, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 2 รักษาวินยัและปกครอง 
ดี อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.71, S.D. = 0.77) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือขอ้ท่ี 4 จดัห้องเรียนและ
บริหารชั้นเรียนดี อยูใ่นระดบั มาก (  = 3.62, S.D. = 0.74) 
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ตารางที ่4.15 ระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี มีวิธีการสอนดี 
โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. มีความรู้ในรายวชิาท่ีสอนอยา่งแทจ้ริง 3.62 1.11 มาก 

2. มีความรู้รอบตวัดีการมีปฏิภาณไหวพริบ 3.81 1.09 มาก 

3. พฒันาวธีิการสอนของตนเองอยูเ่สมอ 3.72 1.15 มาก 

4. มีความรู้ดา้นเทคนิคการสอน การวดัผลประเมินผล 3.75 1.12 มาก 

5. มีความรู้ดา้นวจิยั คอมพิวเตอร์ และส่ือเทคโนโลยต่ีาง ๆ 3.82 1.17 มาก 
รวม 3.74 0.80 มาก 

 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี มีวิธีการสอนดี โดยภาพรวมมีค่า 
เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.74, S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความเฉล่ีย
สูงสุด คือขอ้ท่ี 5 มีความรู้ดา้นวจิยั คอมพิวเตอร์ และส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ อยูใ่นระดบัมาก(  = 3.82, 
S.D. = 1.17) รองลงมาคือขอ้ท่ี 2 มีความรู้รอบตวัดีการมีปฏิภาณไหวพริบ อยู่ในระดบัมาก  
(  = 3.81, S.D. = 1.09 ) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือขอ้ท่ี 1 มีความรู้ในรายวิชาท่ีสอนอยา่งแทจ้ริง 
อยูใ่นระดบั มาก (  = 3.62, S.D. = 1.11) 
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ตารางที ่4.16 ระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีรักษาวินัยและ
ปกครองดี โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน 3.78 1.12 มาก 

2. มีการวางตวัท่ีเหมาะสมในสังคม 3.84 1.13 มาก 

3. มีความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนและเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบั 
บญัชาท่ีดี 3.67 1.18 มาก 

4. ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม 3.65 1.22 มาก 

5. ความมีระเบียบวนิยั ประพฤติต่อเป็นแบบอยา่งท่ีดี 3.63 1.09 มาก 
รวม 3.71 0.77 มาก 

 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี รักษาวินยัและปกครองดี โดยภาพ 
รวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.71, S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ความเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 2 มีการวางตวัท่ีเหมาะสมในสังคม อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.84, S.D. = 
1.13) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 1 มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.78, S.D. = 1.12) ส่วน
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 5 ความมีระเบียบวินยั ประพฤติต่อเป็นแบบอยา่งท่ีดี อยูใ่นระดบั มาก  
(  = 3.63, S.D. = 1.09) 
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ตารางที ่4.17 ระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีบุคลิกภาพดี โดย
ภาพรวมและรายข้อ 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. มีสุขภาพกายท่ีแขง็แรง สมบูรณ์ 3.50 1.17 มาก 

2. ร่างกายสะอาด ผวิพรรณสดใส ใบหนา้แจ่มใส 3.79 1.14 มาก 

3. กิริยามารยาท คือ มีกิริยามารยาท่ีเรียบร้อย สุภาพ
อ่อนโยน นุ่มนวล 3.69 1.12 มาก 

4. มีความมัน่ใจในตนเอง เป็นตวัของตวัเอง 3.63 1.21 มาก 

5. รูปร่างหนา้ตา กิริยาอาการ ลกัษณะท่าทางท่ีสง่างาม 3.64 1.10 มาก 
รวม 3.65 0.85 มาก 

 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี บุคลิกภาพดีโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (  = 3.65, S.D. = 0.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความเฉล่ียสูงสุด 
คือขอ้ท่ี 2 ร่างกายสะอาด ผิวพรรณสดใส ใบหนา้แจ่มใส อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.79, S.D. = 1.14) 
รองลงมาคือขอ้ท่ี 3 กิริยามารยาท คือ มีกิริยามารยาท่ีเรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน นุ่มนวล อยูใ่นระดบั
มาก (  = 3.69, S.D. = 1.12) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือขอ้ท่ี 1 มีสุขภาพกายท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ อยู่
ในระดบัมาก (  = 3.50, S.D. = 1.17) 
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ตารางที ่4.18 ระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี จัดห้องเรียนและ
บริหารช้ันเรียนดี โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. มีสีสันท่ีน่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทไดดี้ ถูกสุขลกัษณะ 3.67 1.19 มาก 

2. จดัโตะ๊เกา้อ้ีและส่ิงท่ีท่ีอยูใ่นชั้นเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนการสอน 3.86 1.29 มาก 

3. ใหน้กัเรียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ และมี
วนิยัในการดูแลตนเอง 3.77 1.06 มาก 

4. สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนใหอ้บอุ่น 3.48 1.08 มาก 

5. ใชป้ระโยชน์ชั้นเรียนอยา่งคุม้ค่า 3.31 1.19 ปานกลาง 
รวม 3.62 0.74 มาก 

 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี จดัห้องเรียนและบริหารชั้นเรียนดี
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.62, S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ี
มีความเฉล่ียสูงสุดคือขอ้ท่ี 2 จดัโต๊ะเกา้อ้ีและส่ิงท่ีท่ีอยูใ่นชั้นเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการ
สอน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.86, S.D. = 1.29) รองลงมาคือขอ้ท่ี 3 ให้นกัเรียนไดเ้รียนอยา่งมีความ 
สุข มีอิสรเสรีภาพ และมีวนิยัในการดูแลตนเอง อยูใ่นระดบัมาก(  = 3.77, S.D. = 1.06) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือขอ้ท่ี 5 ใช้ประโยชน์ชั้นเรียนอย่างคุม้ค่า อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.31,  
S.D. = 1.19) 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

ตารางที ่4.19 ระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภาพรวมและ
รายข้อด้าน 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. การบริหารวชิาการ 3.36 0.69 ปานกลาง 

2. การบริหารงบประมาณ 3.47 0.64 ปานกลาง 

3. การบริหารงานบุคคล 3.54 0.72 มาก 

4. การบริหารงานทัว่ไป 3.59 0.83 มาก 

รวม 3.49 0.51 ปานกลาง 
 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั  
ปานกลาง (  = 3.49, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีความเฉล่ียสูงสุดคือ 
ดา้นท่ี 4 การบริหารงานทัว่ไป อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.59, S.D. = 0.83) รองลงมาคือดา้นท่ี 3 การ
บริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.54, S.D. = 0.72) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นท่ี 1
การบริหารวชิาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.36, S.D. = 0.69) 
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ตารางที ่4.20 ระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารวิชาการ
โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. ชุมชนมีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 3.36 1.13 ปานกลาง 

2. ชุมชนมีส่วนร่วมจดัท าแผนพฒันาการศึกษา ประจ าปี
ของสถานศึกษา 3.37 1.14 ปานกลาง 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายหรือแนวทางการพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 3.44 1.20 ปานกลาง 

4. ชุมชนมีส่วนร่วมให้ขอ้เสนอแนะในการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 3.35 1.09 ปานกลาง 

5. ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนทุนการศึกษา วิทยากร และแหล่ง
เรียนรู้ในทอ้งถ่ินแก่สถานศึกษา 3.30 1.12 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.69 ปานกลาง 
 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารวิชาการโดยภาพรวมมีค่า 
เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.36, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความ
เฉล่ียสูงสุดคือขอ้ท่ี 3 ชุมชนมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายหรือแนวทางการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
อยูใ่นระดบั ปานกลาง (  = 3.44, S.D. = 1.20) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 2 ชุมชนมีส่วนร่วมจดัท าแผน 
พฒันาการศึกษา ประจ าปีของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.37, S.D. = 1.14) ส่วนขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 5 ชุมชนให้การสนับสนุนทุนการศึกษา วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ใน
ทอ้งถ่ินแก่สถานศึกษา อยูใ่นระดบั ปานกลาง (  = 3.30, S.D. = 1.12) 
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ตารางที ่4.21 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารงบ 
ประมาณ โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. ชุมชนมีส่วนร่วมจดัท าแผนการใชเ้งิน งบประมาณของ

สถานศึกษา  3.35 1.17 ปานกลาง 

2. ชุมชนมีส่วนร่วมจดัสรรการใชง้บประมาณ ท่ีไดรั้บจาก
บุคคลภายนอกของสถานศึกษา  2.82 1.08 นอ้ย 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมติดตามและรายงานผล การใช้
งบประมาณใสถานศึกษา 3.74 1.10 มาก 

4. ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการจดัช้ือ-จดัจา้ง พสัดุ 
ครุภณัฑข์องสถานศึกษา 3.79 1.07 มาก 

5. ชุมชนมีส่วนร่วมจดัหางบประมาณสนบัสนุน สถาน 
ศึกษา โดยระดมจากประชาชน 3.65 1.15 มาก 

รวม 3.47 0.64 ปานกลาง 
 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.47, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความ
เฉล่ียสูงสุดคือขอ้ท่ี 4 ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการจดัช้ือ-จดัจา้ง พสัดุ ครุภณัฑ์ของสถานศึกษา 
อยูใ่นระดบั มาก (  = 3.79, S.D. = 1.07) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี ชุมชนมีส่วนร่วมติดตามและรายงาน
ผล การใชง้บประมาณใสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.74, S.D. = 1.10) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า 
สุดคือ ขอ้ท่ี 2 ชุมชนมีส่วนร่วมจดัสรรการใช้งบประมาณ ท่ีไดรั้บจากบุคคลภายนอกของสถาน 
ศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย (  = 2.82, S.D. = 1.08) 
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ตารางที ่4.22 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารงานบุคคล 
โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้  

  S.D. แปลผล 
1. ชุมชนมีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดับุคลากร

ใหป้ฏิบติังานในส่วนต่างๆ ของสถานศึกษา 3.76 1.10 มาก 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมพิจารณาจดัหาวทิยากร ภายนอกตาม

ความตอ้งการของสถานศึกษา 3.33 1.18 ปานกลาง 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัหาเทคโนโลยเีพื่อ พฒันา

ระบบขอ้มูลบุคลากรของสถานศึกษา 3.64 1.18 มาก 
4. ชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนการพฒันาบุคลากรของสถาน 

ศึกษา 3.47 1.12 ปานกลาง 
5. ชุมชนร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบติั 

งานของบุคลากรในสถานศึกษา 3.48 1.16 ปานกลาง 
รวม 3.54 0.72 มาก 

 

 (n = 400) 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมมีค่า 
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.54, S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความเฉล่ีย
สูงสุดคือ ขอ้ท่ี 1 ชุมชนมีส่วนร่วมให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดับุคลากรให้ปฏิบติังานในส่วน 
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.76, S.D. = 1.10) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 3 ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจดัหาเทคโนโลยีเพื่อ พฒันาระบบขอ้มูลบุคลากรของสถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก  
(  = 3.64, S.D. = 1.18) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 2 ชุมชนมีส่วนร่วมพิจารณาจดัหา
วทิยากรภายนอกตามความตอ้งการของสถานศึกษา อยูใ่นระดบั นอ้ย (  = 2.33, S.D. = 1.18) 
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ตารางที ่4.23 ระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารงาน
ทัว่ไปโดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการรับรู้ (n = 400) 

  S.D. แปลผล 
1. ชุมชนมีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดับุคลากร

ใหป้ฏิบติังานในส่วนต่างๆ ของสถานศึกษา 3.52 1.26 มาก 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมพิจารณาจดัหาวิทยากร ภายนอกตาม

ความตอ้งการของสถานศึกษา 3.56 1.18 มาก 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อ พฒันา

ระบบขอ้มูลบุคลากรของสถานศึกษา 3.56 1.17 มาก 
4. ชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนการพฒันาบุคลากรของสถาน 

ศึกษา 3.59 1.21 มาก 
5. ชุมชนร่วมให้ขอ้เสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบติั 

งานของบุคลากรในสถานศึกษา 3.72 1.13 มาก 
รวม 3.59 0.83 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารงานทัว่ไป โดยภาพรวมมีค่า 
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.59, S.D. = 0.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความเฉล่ีย
สูงสุดคือขอ้ท่ี 5 ชุมชนร่วมให้ขอ้เสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในสถาน 
ศึกษา อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.72, S.D. = 1.13 ) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 4 ชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนการ
พฒันาบุคลากรของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.59, S.D. = 1.21) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือ ขอ้ท่ี 1 ชุมชนมีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดับุคลากรให้ปฏิบติังานในส่วนต่าง ๆ อยู่
ในระดบั นอ้ย (  = 2.52, S.D. = 1.26) 
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4.4 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหว่างประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2  
 
ตารางที ่4.24 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ของ

โรงเรียนและระหว่างปัจจัยทีส่่งผลด้วยกนั 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 Y 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา x1 1 .602** .624** .632** 

คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี x2  1 .669** .779** 

การมีส่วนร่วมของชุมชน x3   1 .783** 
การบริหารงานวชิาการของโรงเรียน Y    1 

 

** P< .01 
จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัส านกั 

งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 มีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพนัธ์กันทางบวก และมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) อยูร่ะหว่าง .632 ถึง .783 เรียงล าดบัจากนอ้ยไปหามาก คือ ภาวะผูน้ าทางวิชาการ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X1) r = .632 มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี 
(X2) r = .779 มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูง และการมีส่วนร่วมของชุมชน (X3) r = .783 มีความ 
สัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์ดว้ยกนั มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) อยู่
ระหว่าง .602 ถึง.669 เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษา (X1) คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี (X2) r = .602 มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง ภาวะผูน้ าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X1) กบัการมีส่วนร่วมของชุมชน (X3) r = .624 มีความสัมพนัธ์อยู่
ในระดบัสูง คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี (X2) กบัการมีส่วนร่วมของชุมชน (X3) r = .669 มีความ 
สัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
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4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา เขต 2 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression) โดยใช้เทคนิคการเลือกตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ์ โดยวิธี Enter  
เพื่อดูตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัแลว้จึงน าตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั ไปสร้างสมการพยากรณ์ การบริหารงาน
วิชาการโดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบ Stepwise เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานของการวิจยัท่ีก าหนดไวว้่า 
“ปัจจยัท่ีศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน” ดงัปรากฏ
รายละเอียดในตารางท่ี 4.25 
 
ตารางที ่4.25 เเสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
เลย เขต 2โดยวธีิ Enter 

 

ตัวแปรพยากรณ์ B S.E.b’ Beta t P-value: 

x1 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาสถานศึกษา .083 .030 .094 2.795** .005 
x2 คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี .435 .033 .467 13.232** .000 
x3 การมีส่วนร่วมของชุมชน .425 .037 .412 11.426** .000 
Constant .121 .099  1.226 .221 

R = 0.869      R2 = 0.755      F = 406.504      P-value = 0.000 
 

** P< .01  
จากตารางท่ี 4.25 พบว่า เม่ือน าตวัพยากรณ์ทั้งหมด 3ตวั มาพยากรณ์การบริหารงานวิชา 

การของโรงเรียน ในสังกดัส านกัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 การบริหาร 
งานวิชาการของโรงเรียน สังกดัส านกัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า
สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยมีสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ร้อยละ 75.5 
(R2 = 0.755) และ เม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ทั้งหมดในรูปแบบคะแนน
มาตรฐานพบวา่ตวัพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยา่งมีนยั ส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี (X2) การมีส่วนร่วมของชุมชน 
(X3) และภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X1)  
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ตารางที ่4.26 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
เลย เขต 2 โดยวธีิ Stepwise 

 

พยากรณ์ B S.E.b’ Beta t P-value: 
X2 คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี .435 .033 .467 13.232** .000 
X3 การมีส่วนร่วมของชุมชน .425 .037 .412 11.426** .000 
X1 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหาสถาน

ศึกษา .083 .030 .094 2.795** .005 
R = 0.869       S.E.est 0.26398        R2 = 0.755      Overall F = 406.504 

 

** P< .01  
จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัส านกั 

งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ไดแ้ก่ คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี (X2) การมีส่วน
ร่วมของชุมชน (X3) และภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X1) สามารถพยากรณ์การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได ้
ร้อยละ75.5 (R2 = 0.755)  

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา่ ตวัแปร
พยากรณ์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐานสูงสุด คือ คุณลกัษณะความเป็น
ครูท่ีดี (X2) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta = 0.467) เป็นค่าบวก 
หมายถึง เม่ือครูเป็นผูท่ี้มีความพร้อมจะส่งผลให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสูงข้ึนตามไป
ดว้ย รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมของชุมชน (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta = 0.412) เป็นค่าบวกหมายถึง เม่ือชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักสรบริหารวิชสการก็
จะส่งผลให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสูงข้ึนตามไปดว้ย และภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta = 0.094) 
เป็นค่าบวก หมายถึง เม่ือผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าทางวชิาการท่ีดีจะส่งผลใหก้ารบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสูงข้ึนตามไปดว้ยจากปัจจยัท่ีกล่าวมาสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ  
  = .121+.435 (X2) + .425 (X3) + .083 (X1)  
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Z Ŷ  = .467ZX2+.412ZX3+.094ZX1  



101 
 

การวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบวา่ ตวัแปรท่ีเขา้สมการพยากรณ์ ท่ีส่งผลมากท่ีสุดไปหา
นอ้ยท่ีสุด คือ คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี (X2) การมีส่วนร่วมของชุมชน (X3) และภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X1) ตามล าดบัดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 4.1 
 
 
           
           
           
           
     
 
 
แผนภูมิที่ 4.1 แสดงการสรุปผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 

Beta =.094 

Beta =.412 

Beta =.467 1.คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี (X2)  
การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกดัส านัก 
งานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชน (X3)  
 

3. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา (X1) 



 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และเปรียบเทียบปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามเพศ ตาํแหน่งหนา้ท่ี วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน
และขนาดของสถานศึกษา ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สงักดัสาํนกั 
งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํนวน 1,607 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
โดยใชว้ิธีท่ีนักวิจยัท่ีทาํการวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์ถดถอยแนะนาํไวว้่า อตัราส่วนของตวัแปร
ทาํนายต่อขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง อยา่งนอ้ยตอ้งเป็น 1 ต่อ 15 หมายความว่า ตวัแปรทาํนาย 1 ตวั ใช้
ตวัอยา่งประมาณ 15 คน หรือ 1 ต่อ 30 แต่อยา่งนอ้ยท่ีสุดควรมีตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 
400 คน (Ender, 2001 อา้งถึงใน บุญสนอง อาจจุลฬา, 2552) การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดขนาด
ตวัอยา่ง เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี แบบสอบถามเพื่อวดัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 เป็นแบบ 
สอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 110 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .87 

สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ การหาค่าความเท่ียงตรง การหาค่าความ
เช่ือมัน่สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 จําแนกตามเพศ ตาํแหน่งหน้าท่ี 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานและขนาดของสถานศึกษาโดยใชส้ถิติ สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient) และ การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชว้ิธี Enter เพื่อดูตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญั แลว้จึง
นาํตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัไปวิเคราะห์โดยใชว้ิธี Stepwise แลว้นาํผลท่ีไดไ้ปสร้างสมการพยากรณ์ 
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5.1 สรุปผลการวจิยั 
ในการศึกษาการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจยั มีดงัน้ีตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ใน
อาํเภอวงัสะพุง คิดเป็นร้อยละ37.00 อาํเภอเอราวณั คิดเป็นร้อยละ 12.50 อาํเภอหนองหิน คิดเป็น
ร้อยละ 9.75 อาํเภอผาขาว คิดเป็นร้อยละ 17.75 อาํเภอภูหลวง คิดเป็นร้อยละ 10.25 และอาํเภอ
กระดึง คิดเป็นร้อยละ 12.75 ตาํแหน่งผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 19.00 เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 
81.00 ประสบการณ์การทาํงาน น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.75 5-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.50  
15 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 33.75และปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 55.30 ขนาด
กลาง คิดเป็นร้อยละ 23.30 และโรงเรียนขนาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 21.40ซ่ึงสามารถสรุปเป็น
ประเดน็สาํคญัได ้ดงัน้ี 

1. การศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีผลการคน้พบ ดงัน้ี 

 1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีผลการคน้พบ ดงัน้ี 

  1.1 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
  1.2  ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
   1.3 ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2. ความสัมพนัธ์ระหว่างลการบริหารงานวิชาการกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชา 

การของโรงเรียน และความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์ดว้ยกนั 
ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) อยูร่ะหว่าง .632 ถึง .783 เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปหามาก คือ ภาวะผูน้าํทางวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X1) r = .632 มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี 
(X2) r = .779 มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง และการมีส่วนร่วมของชุมชน (X3) r = .783 มีความ 
สมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 

ส่วนความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์ดว้ยกนั มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) อยู่ระหว่าง 



104 

.602 ถึง.669 เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X1) 
คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี (X2) r = .602 มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง ภาวะผูน้าํทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา (X1) กบัการมีส่วนร่วมของชุมชน (X3) r = .624 มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี (X2) กบัการมีส่วนร่วมของชุมชน (X3) r = .669 มีความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัสูง 

ผลการวิจยัท่ีคน้พบเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้คือ ปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ
ทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี และการมีส่วนร่วมของชุมชนมี
ความสัมพนัธ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของในโรงเรียนและปัจจัยพยากรณ์ทุกตวัมี
ความสมัพนัธ์กนั 

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของในโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เรียงลาํดบัค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยัพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) จากมากไปหานอ้ย 
ดงัน้ี 

คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี (X2) (Beta = 0.467) การมีส่วนร่วมของชุมชน (X3) (Beta = 
412) ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X1) (Beta = .094) ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน
ของการวิจยัท่ีตั้งไวคื้อ มีปัจจยัท่ีศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัสามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ไดโ้ดยสามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ได ้ดงัน้ี 

สมการพยากรณ์ 
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

 = .121+.435 ( X2) + .425 ( X3) + .083 ( X1) 
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ZŶ  = .467ZX2+.412ZX3+.094ZX1 
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5.2 อภปิรายผลการวจิยั 
จากผลการวิจยัท่ีสรุปขา้งตน้มีประเดน็ท่ีสาํคญัท่ีน่าสนใจ และควรนาํมาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
1. ระดบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2 
จากผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ขอ้ท่ีมีความเฉล่ียสูงสุดคือการวางแผนงานวิชาการมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั รองลงมา
ไดแ้ก่ การพฒันากระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ การ 
บริหารงานการวดัและประเมินผล มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

ดา้นการวางแผนงานวิชาการระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากโดยภาพรวมของการดาํเนิน 
งานเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนไดจ้ดัดาํเนินการทุกเร่ืองนบัตั้งแต่การวางแผนวาน
วิชาการ การบริหารจดัการหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา และการประเมิน 
ผลอย่างมีระบบแบบแผนและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นบริหารจดัการหลกัสูตร 
และดา้นจดัการเรียนการสอน มีผลการดาํเนินงานปรากฏตามเป้าหมาย มีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลการดาํเนินงานตลอดทั้งมีการปรับปรุง และพฒันาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดย
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีการร่วมกนักาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และรับรู้เป็นแนวทางเดียวกนั นาํมาปฏิบติัตลอดปีการศึกษา ในขอ้คน้พบน้ี พิจารณาแลว้ จะเห็นได้
วา่ การบริหารจดัการหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน ถือเป็นความสาํคญัแรก ๆ ท่ีไดรั้บจาก
แบบสอบถาม อาจเป็นเพราะว่า การดาํเนินการจดัการเรียนการสอน และการจดัหลกัสูตรถือเป็น
ความรับผิดชอบ ของผูบ้ริหาร และครูอาจารยซ่ึ์งปฏิบติัหนา้ท่ีดาํเนินการจดัการเรียนการสอนโดย 
ตรงในโรงเรียน นอกจากน้ีหากครูผูส้อนมีการพฒันาให้มีคุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี ไดแ้ก่ การมี
ความรับผดิชอบ และเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีการจดัการเรียนการสอน การมีความอดทนและเสียสละใน
การจดัการเรียนการสอน มีความสามารถออกแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย การใชค้วามรู้
ความสามารถจากการฝึกอบรมหลกัสูตรและการสอนมาพฒันาการจดัการเรียนการสอน การใฝ่
ศึกษาคน้ควา้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนจากส่ือ และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ รวมถึงการไดรั้บการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทาํการวิจยัเพื่อพฒันาเพื่อพฒันาการเรียนการสอนก็จะส่งผลให้ครูมีความ
มัน่ใจและมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองให้สามารถจดัการเรียนการสอนให้ดีข้ึน และจะส่งผลให้การ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนเกิดประสิทธิผลสูงข้ึนดว้ย 

ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมี
บทบาทสาํคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดงัท่ี วิโรจน์ สารรัตนะ (2545, หนา้ 
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171) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีวิสัยทศัน์มีภาวะผูน้าํท่ีสําคญัมีความรู้ในทฤษฎีและ
ปรัชญาของหลกัสูตร เขา้ใจในกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานของหลกัสูตรแต่ละประเภท 
สร้างความตระหนกัในองคก์รใหค้าํนึงถึงเป้าหมายของสถานศึกษานอกจากนั้นผูบ้ริหารยงัเป็นผูน้าํ
ในการผูต้ดัสินใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร การเสริมแรงในการทาํงานแก่บุคลากร และเป็นผูน้าํท่ี
เก่ียวกบังานเชิงสร้างสรรค ์ทุกเร่ือง สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ วุฒิชัย จันทวัน (2553, หนา้ 
104-105) ไดศึ้กษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อุบลราชธานีเขต 5 ทั้ง 3 ดา้นคือ ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ดา้นความพึงพอใจในการ
ทาํงานของครู และดา้นทศันคติของครูอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้คือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเทคนิคการสอนของครูให้ส่งผลต่อตวัเด็กตามแนวทาง พ.ร.บ.  
ท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญัท่ีสุด เพื่อใหเ้ด็กเป็นดี คนเก่ง และอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข ดงันั้นผูบ้ริหาร
จึงมีบทบาทสําคญัในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ คือ บทบาทการกาํหนดนโยบายการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา การส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรท่ี
สถานศึกษากาํหนด การส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมฝึกทกัษะนกัเรียน เช่นกระบวนการคิด 
การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาส่งเสริม
นกัเรียนรักการอ่านให้ใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้นยงัมีบทบาทการส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมเพ่ือ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและบทบาท
ส่งเสริมให้ครูพฒันาเทคนิตการสอนโดยใช้ส่ือนวตักรรมท่ีเหมาะสม ตลอดทั้งมีการนิเทศแบบ
กลัยาณมิตรเพ่ือเสริมสร้างขวญักาํลงัใจผูป้ฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ กรทิพย์ ศกุนตานุรักษ์ (2554, หนา้ 118-119) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของสังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผลการ 
วิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหนา้วิชาการโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของ สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดย 
รวมอยู่ในระดบัมากและมีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัน้อย คือ โรงเรียนมีการจดั
ประชุม เพื่อให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจโครงสร้างของหลกัสูตรก่อนนาหลกัสูตรไปใชจ้ดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัมีการนิเทศอย่างสมํ่าเสมอ ประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง  
มีการประชุมวางแผน เพื่อหาแนวทางในการประกนัคุณภาพการศึกษา อุปสรรคท่ีทาให้งานดา้น
วิชาการไม่บรรลุเป้าหมาย คือ บุคลากรของโรงเรียนไม่เขา้ใจโครงสร้างของหลกัสูตรไม่ปรับ 
เปล่ียนวิธีการสอน การนิเทศไม่เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
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การบริหารงานการวดัและประเมินผลอยูใ่นระดบั ปานกลาง ทั้งน้ีเพราะการวดัผลประเมิน 
ผลและเทียบโอนผลการเรียนมีการทดสอบนกัเรียนโดยวดัผลดา้น ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ 
เพื่อนําผลไปปรับปรุงพฒันาหรือเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ียา้ยสถานศึกษา ดังนั้ น
บทบาทผูบ้ริหารจึงมีความสาํคญัในการวดัผลประเมินผลคือ บทบาทการกาํหนดนโยบายดา้นการ
วดัผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย บทบาทการส่งเสริมให้
ครูสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลรายวิชาให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้ บทบาทการ
ส่งเสริมให้ครูดาํเนินการวดัและประเมินผลโดยเนน้การประเมินผลตามสภาพจริง บทบาทการจดั
ให้มีการเทียบโอนความรู้ทกัษะและประสบการณ์จากสถานศึกษาอ่ืนสถานประกอบการตามแนว 
ทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด และสถานศึกษากาํหนดเพ่ิมเติม และบทบาทการจดัให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาตน้แบบกบัสถานศึกษาเครือข่ายหรือสถานศึกษาใกลเ้คียง
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโกศล ศรีทอง (2543, หน้า 77) โดยศึกษา ดา้นคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพ การบริหารงานวิชาการพบว่า ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียน 
คุณภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน อยูใ่นระดบัดีส่วนการเทียบโอนผลการเรียนเทียบเคียง
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจาก โรงเรียนอ่ืน ๆ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ว่ามีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ตรงหรือใกลเ้คียงกบัหลกัสูตรของสถานศึกษาท่ีนกัเรียนเขา้ศึกษาใหม่หรือไม่ ถา้ไม่
ใกลเ้คียงจะสอนซ่อมเสริมให้ นักเรียนอย่างไร การวดัและประเมินผลเป็นการทดสอบความ 
กา้วหนา้ของนกัเรียนวา่เกิดการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงไรเพ่ือเทียบเคียงกบักฎเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีตั้ง
ไวเ้พื่อนาํไปปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึน สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ อุทัย บุญประเสริฐ (2548, หนา้ 
36) ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่ งานวิชาการของโรงเรียน จะครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี คือ งานหลกั 
สูตรและการนาหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน งานการสอนและการจดัการเรียนการสอน งานกิจกรรม
นกัเรียนและบริหารกิจกรรมนกัเรียน งานส่ือการเรียนการสอนและกิจการห้องสมุด งานการวดัผล
และประเมินผล งานการนิเทศศึกษาและพฒันาวิชาชีพ 

ดา้นการการนิเทศการศึกษาอยู่ในระดบัมาก และเม่ือดูจากค่า เฉล่ียมีค่าสูงเกินจากระดบั
ปานกลางไปเล็กน้อยเช่นกนั ดงัท่ี สมเดช สีแสง (2546, หน้า 359) กล่าวว่าการนิเทศการศึกษา
ผูบ้ริหารควรดาํเนินการตามขั้นตอนการนิเทศ 4 ขั้นตอนบทบาทการนิเทศจึงจะประสบผลสาํเร็จ 
คือ ขั้นท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการในการนิเทศ ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนการ
นิเทศจดัลาํดบัความสาํคญัเร่งด่วนของงานท่ีมอบหมายไปแลว้ ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติัการนิเทศตาม
แผนท่ีวางไว ้จดัทาํปฏิทินการนิเทศแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ ล่วงหนา้ ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการ
นิเทศ เพื่อประเมินว่าโครงการ กิจกรรมใดมีปัญหาหรืออุปสรรค เพื่อปรับปรุงแกไ้ขก่อนส้ินสุด
โครงการ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พัฒนา เส็งเรียบ (2550, หน้า 90) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ี
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ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1 พบว่า ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
เขต 1 ในดา้นการนิเทศทางการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

2. ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีประเดน็ท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้นามาอภิปรายผลดงัน้ี 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นชุมชน 
รองลงมา คือ ดา้นครู และดา้นผูบ้ริหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พฒันา เส็งเรียบ (2550, 
หนา้ 89) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1 พบว่า ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลและ
ประสิทธิผลในการดาเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

2.1 ดา้นภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบ และเสียสละเพื่อพฒันางาน
วิชาการ ทุ่มเทเสียสละและมีศรัทธาท่ีแรงกลา้ในการบริหารงานวิชาการให้ไดผ้ลตามเป้าหมาย 
นอกจากน้ียงัสามารถแสดงบทบาทในการเป็นผูน้าท่ีบริหารงานดว้ยหลกัเหตุและผลท่ีดี เพื่อใหบุ้คล
กรได้ปฏิบติัตาม มีความเป็นนักประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นศกัยภาพความรู้ และความ 
สามารถ ท่ีแตกต่างกนัของบุคลากรในโรง เรียนเพื่อให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบรรลุ
เป้าหมาย มีประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการอนัเน่ืองมาจากเป็นผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการคดัสรรมา
อยา่งดี สามารถสร้างศรัทธาแก่ผูร่้วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบั ปัญญา หาแก้ว 
(2556, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกดัสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีเก่ียว 
ขอ้งกบัประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงจาก
มากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นชุมชน รองลงมาคือดา้นสภาพทัว่ไปของสถานศึกษา ดา้นผูบ้ริหาร และ
ดา้นครูสอดคลอ้งกบั จุไรรัตน์ เอิบกลม (2550, หน้า 105-112) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ 
ต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า ปัจจยัในการบริหารงานวิชาการท่ีสามารถพยากรณ์การบริหาร
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาไดม้ากท่ีสุดดา้นผูบ้ริหารโรงเรียน 
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2.2 คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะครูผูส้อนมีความรู้
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกับผูเ้รียนมีความ
รับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีการจดัการเรียนการสอน มีความอดทนและความเสียสละในการ
จดัการเรียนการสอน เป็นตน้ มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้การเปิดโอกาสให้ครูมีอิสระใน
การตดัสินใจเลือกใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และการกาํหนดวิธีการประเมินการ
ปฏิบติังานของครูไดเ้หมาะสม มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยภาพรวมทุกประเด็นมีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูผูส้อนทั้งหมดไดรั้บการส่งเสริมและมีแรงจูงใจใน
การนาํประสบการณ์ดา้นการสอนมาพฒันาการเรียนการสอน และศรัทธาในวิชาชีพท่ีจะทาํหนา้ท่ี
ใหส้มบูรณ์ จึงมีความอดทนเสียสละ รวมทั้งมีความรับผดิชอบเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีในการจดัการเรียน
การสอนเพื่อความเจริญกา้วหน้าทางวิชาการของลูกศิษย ์และปลูกฝังคุณธรรรมจริยธรรมแก่ศิษย ์
ทาํให้ครูมีกาลงัใจและเต็มใจท่ีจะทาํหน้าท่ีให้ดียิ่งข้ึนสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ฉัตราภรณ์ 
สถาปิตานนท์ (2550, หน้า 103) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีได้รับรางวลัพระราชทาน สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
วิชาการ โดยภาพรวมและรายดา้นมีระดบัการปฏิบติัหรือสภาพท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบัมาก 

2.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาและองคก์รอ่ืนมีแนวทางการปฏิบติัไว ้คือประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพฒันา
วิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดบัอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกลเ้คียงภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษาสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัองคก์รต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าสถานศึกษามีการปรับปรุงวิธีการดาํเนินงานในการประสานงานเพ่ือพฒันางาน
วิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเน่ือง มีการศึกษาถึงความตอ้งการในการประสานความร่วมมือ
กบัสถานศึกษาอ่ืน และมีการขอความช่วยเหลือทางวิชาการกบัสถาบนัอุดมศึกษาในการพฒันางาน
วิชาการ สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ ธีรัตม์ พลบุรี (2551, หน้า 74) ได้ศึกษาปัจจยัทางการ
บริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัลาภู พบว่า 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหนองบวัลาภู โดยรวมผูบ้ริหารมีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
พยากรณ์ดว้ยกนั 
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ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนั ดงัน้ีตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ 
กบั ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 1โดยพบว่ามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดท่ีนาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

1.  คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อยูใ่นระดบัสูง 

2.  การมีส่วนร่วมของชุมชน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลการบริหารงานวิชา 
การของโรงเรียน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อยูใ่นระดบัสูงทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก 

3. ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผล 
ก่ารบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ มีความรู้และทกัษะใน
การทาํงานและกาํหนดเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน รู้จกัวิธีโนมนา้วจูงใจ สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การทาํงาน เป็นท่ีปรึกษากระตุน้ส่งเสริมพฒันาครูตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลและเปิดโอกาสให้
คณะครูตดัสินใจในการทาํงานโดยยอมรับฟังความคิดเห็นของครู รับฟังคาํวิพากษว์ิจารณ์จากคณะ
ครู และสามารถทาํงานร่วมกบัคณะครูไดโ้ดยมีการยืดหยุน่และประนีประนอมในการทาํงาน หมัน่
สร้างความสัมพนัธภาพกับคณะครู มีความประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี ทาํงานอย่างมีจริยธรรม 
รับผดิชอบต่อการกระทาํของตนเองโดยสามารถตรวจสอบการทาํงานได ้มีความประพฤตินอบนอ้ม
ถ่อมตนอยู่เสมอ มีการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ จากคณะครูแสดงความรัก ความเมตตา ใส่ใจในความตอ้ง 
การของคณะครูเหนือความตอ้งการของตนเองและช่ืนชมยินดีเม่ือครูทาํงานสาํเร็จ ซ่ึงถา้ผูบ้ริหารมี
พฤติกรรมดงักล่าวแลว้ก็น่าจะทาํให้คณะครูเกิดความศรัทธา ยอมรับนบัถือ มีขวญักาํลงัใจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของทีมในโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั พระมหาบุญเสริม ธมฺมทินฺโน (ทองศรี) (2554, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัและ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท ์สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ พบว่า โดยภาพรวม และ
รายดา้นเกือบทุกดา้นมีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

4. มีปัจจยัพยากรณ์อยา่งนอ้ย1 ปัจจยัสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
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จากผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา คุณลกัษณะความ
เป็นครูท่ีดี การมีส่วนร่วมของชุมชนส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง 
เป็นไปตามสมมุติฐาน โดยพบว่ามีปัจจยัดา้น ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี การมีส่วนร่วมของชุมชนมีค่าอาํนาจในการพยากรณ์ ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ไดถึ้งร้อยละ85.90 สามารถแยกอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ( X1) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  
 (Beta = .101) เป็นค่าบวก แสดงว่า เม่ือผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํทางวิชาการท่ีดีจะส่งผลใหป้ระสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสูงข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้นหากผูบ้ริหารโรงเรียนยคุใหม่เป็นผูมี้
ความรู้และทกัษะในการทาํงาน แสดงภาวะผูน้าํโดยการมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล หมัน่สร้างสัมพนัธภาพ 
ท่ีดีกบัคณะครู และสนบัสนุนอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
เป็นท่ีปรึกษา กระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาครูตามศกัยภาพ และเลง็เห็นการให้คุณค่าแก่ผูอ่ื้น
โดยการยอมรับ เช่ือมัน่ ไวว้างใจและใส่ใจในความตอ้งการของคณะครู เพื่อใหเ้กิดการประสานกนั
ระหว่างผูบ้ริหารกบัครูและครูแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จุไรรัตน์ เอิบกลม (2550, หน้า, 105-
112) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสา
นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า ปัจจยัในการบริหารงาน
วิชาการท่ีสามารถพยากรณ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาไดม้ากท่ีสุดดา้นผูบ้ริหาร
โรงเรียนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญมี แก้วห้าประการ (2540, บทคดัยอ่) พบว่า การปฏิบติังาน
วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัตรัง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พิสิทธ์ิ จันทรเนตร (2542, หน้า 4) 
พบวา่ การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสกลนคร โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2.  คุณลกัษณะความเป็นครูท่ีดี ( X2) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลกาบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน ไดมี้ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐา (Beta = .124) เป็นค่าบวก 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุรีรัตน์ เอี่ยมกุล (2542, บทคดัย่อ) พบว่า การศึกษากระบวนการ 
พฒันาบุคลากรในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารมีการ
พฒันาบุคลากรอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บุษกร พวงเพ็ชร (2546, บทคดัย่อ) 
พบว่า สภาพและปัญหาการปฏิบติังานตามกระบวนการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารโรงเรียน
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ประถมศึกษา จงัหวดัยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
ณรงค์ ศรีละมุล (2546, บทคดัย่อ) พบว่า การปฏิบติังานตามกระบวนการบริหารงานบุคลากรของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัยะลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

3. การมีส่วนร่วมของชุมชน (X3) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ไดมี้ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta = .779) เป็นค่าบวก 
แสดงว่าการพฒันาองคก์ร ภายในใหเ้กิดความพร้อมยงัเป็นภารกิจเร่งด่วนท่ีจะตอ้งดาํเนินการก่อนท่ี
จะดาํเนินการ ในส่วนการประสานกบัภายนอก หรือเครือข่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เชษฐา 
ชนะบุญ (2543, หนา้ 56) เก่ียวกบั การศึกษาการสร้าง ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนสังกดั
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดักาํแพงเพชร ผลการวิจยัพบว่า สภาพการสร้างความ สัมพนัธ์
ชุมชนระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนใน
ทอ้งถ่ินพบว่ามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีบทบาทประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีสําคัญอีกบทบาทหน่ึงเน่ืองจาก
สถานศึกษาในปัจจุบนัเป็นนิติบุคคล สถานศึกษามีขนาดแตกต่างกนัทรัพยากรการบริหารมีจาํกดั 
การประสานความร่วมมือจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนทรัพยากรท่ีมีอย่าง
จาํกดัได ้

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 เพื่อนาํผลไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการสร้างประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ใหม้ากยิง่ข้ึนดงัต่อไปน้ี 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรนาขอ้คน้พบท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิผลมากข้ึน 

2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ควรนาํผลการศึกษาคน้ควา้เป็น
ขอ้มูลสารสนเทศในการกาํหนดนโยบายวางแผนในการกาํหนดตวับ่งช้ีความสําเร็จในการพฒันา
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
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3. สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ควรจดัประชุมอบรม สัมมนา แก่
ผูบ้ริหาร ให้มีความรู้ ทกัษะ การบริหาร และแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและ
พฒันาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานดา้นอ่ืน ๆ ของโรงเรียนสังกดัสาํนกั 

งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
  2. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร 

งานวิชาการของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
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๑๕   พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
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วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ เ ร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   โดยมี    
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พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าว  จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในงานวิจยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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ผูช่้วยอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 
สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 



 

ท่ีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว ๐๑๘ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย      
 ๔๒๐๐๐ 

๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เร่ือง  ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

เรียน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์  ศรจนัทร์ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     แบบสอบถาม  จาํนวน  ๑   ชุด    

ดว้ยนางสาวรัตณาภรณ์   ตาตอ้ง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการทาํวิทยานิพนธ์ เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  โดยมี  
รองศาสตราจารย ์ดร.พิมพอ์ร สดเอ่ียม     และ ดร.ภารดี  คาํมา   เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ใน
การทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในงานวิจยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ได้
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าว  จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในงานวิจยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 
 
สาํนกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 



 

ท่ีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว ๐๑๘ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย      
 ๔๒๐๐๐ 

๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เร่ือง  ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

เรียน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุขมุ   พรมเมืองคุณ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินแบบสอบถาม  จาํนวน ๑ ฉบบั 

ดว้ยนางสาวรัตณาภรณ์   ตาตอ้ง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการทาํวิทยานิพนธ์ เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  โดยมี  
รองศาสตราจารย ์ดร.พิมพอ์ร สดเอ่ียม     และ ดร.ภารดี  คาํมา   เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ใน
การทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในงานวิจยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ได้
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าว  จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในงานวิจยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 

สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 



 

ท่ีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว ๐๑๘ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย 

 ๔๒๐๐๐ 

๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เร่ือง  ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

เรียน  ดร.สุภชยั  จนัปุ่ม   

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบประเมินแบบสอบถาม  จาํนวน ๑ ฉบบั 

ดว้ยนางสาวรัตณาภรณ์   ตาตอ้ง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ เ ร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  โดยมี  
รองศาสตราจารย ์ดร.พิมพอ์ร สดเอ่ียม    และ ดร.ภารดี  คาํมา   เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ใน
การทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในงานวิจยัดงักล่าว 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ได้
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าว  จึงขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในงานวิจยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 
สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 



 

ท่ีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว ๐๑๘ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย      

 ๔๒๐๐๐ 

๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เร่ือง    ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

เรียน    ดร.ดุษฎีวฒัน์  แกว้อินทร์ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย        แบบสอบถาม  จาํนวน ๑  ชุด 

ดว้ยนางสาวรัตณาภรณ์   ตาตอ้ง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการทาํวิทยานิพนธ์ เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   โดยมี  

รองศาสตราจารย ์ดร.พิมพอ์ร สดเอ่ียม    และ ดร.ภารดี  คาํมา   เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ใน

การทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในงานวิจยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ได้

พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าว  จึงขอเรียน

เชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในงานวิจยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 
สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 



 

ท่ีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว  ๐๕๐ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย      
 ๔๒๐๐๐ 

๑๗  ธนัวาคม   ๒๕๕๗ 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

เรียน   

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื่อการวิจยั  จาํนวน  ๓๐  ฉบบั 

ดว้ยนางสาวรัตณาภรณ์   ตาตอ้ง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการทาํวิทยานิพนธ์  เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  โดยมี  
รองศาสตราจารย ์ดร.พิมพอ์ร สดเอ่ียม    และ ดร.ภารดี  คาํมา   เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ใน
การน้ี  นักศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพื่อการทดลองใชเ้คร่ืองมือวิจยั  (Try-out)  
โดยขอใหบุ้คลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองดงักล่าว 

ดงันั้น มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  จึงขอความอนุเคราะห์
ให้ นางสาวรัตณาภรณ์ ตาต้อง ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการทดลองใช้เคร่ืองมือในการทาํ
วิทยานิพนธ์  จะเป็นพระคุณยิง่ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 
ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 

สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 



 

ท่ีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว ๐๙๘ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย      
 ๔๒๐๐๐ 

๒๖  มกราคม   ๒๕๕๘ 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั 

เรียน   

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     แบบสอบถามเพื่อการวิจยั  จาํนวน   ๑๐   ชุด 

ดว้ยนางสาวรัตณาภรณ์   ตาตอ้ง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ เ ร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  โดยมี  
รองศาสตราจารย ์ดร.พิมพอ์ร สดเอ่ียม    และ ดร.ภารดี  คาํมา  เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ใน
การน้ี  นกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพื่อการวิจยัโดยขอใหบุ้คลากรในหน่วยงาน
ของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองดงักล่าว 

ดังนั้ น   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตศรีล้านช้าง  จึงขอความ
อนุเคราะห์ให้  นางสาวรัตณาภรณ์   ตาตอ้ง  ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการทดลองใชเ้คร่ืองมือใน
การทาํวิทยานิพนธ์  จะเป็นพระคุณยิง่ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ ศรจนัทร์) 
ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 

สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
โทร.๐ ๔๒๘๑ ๔๖๑๖ โทรสาร๐ ๔๒๘๓๐๖๘๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพือ่หาคุณภาพของเคร่ืองมือ (IOC) 
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การแปลผลจากแบบสอบถาม (IOC) 
  

ให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้งโดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนเพื่อหาค่า IOC ของ
ผูเ้ช่ียวชาญกาํหนดเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ 

+ 1  หมายถึงเหมาะสมวา่แบบสอบถามวดัตรงตามวตัถุประสงคห์รือตรงตามเน้ือหา 

 0  หมายถึงไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามวดัตรงตามวตัถุประสงคห์รือตรงตามเน้ือหา 

-  1  หมายถึงไม่เหมาะสมว่าแบบสอบถามไม่ไดว้ดัตรงตามวตัถุประสงค์หรือตรงตาม
เน้ือหา 

แบบสอบถามท่ีถือว่ามีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาในระดบัดีสามารถนาไปใชเ้ก็บขอ้มูลได้
จะตอ้งมีค่า IOC เกินกวา่ 0.5 เป็นตน้ไป 
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ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ 
  ชาย 
  หญิง 
 
2. ตําแหน่งหน้าที ่
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
  ครูผูส้อน 
 
3. วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
4. ประสบการณ์ในการทาํงาน 
  นอ้ยกวา่ 5 ปี 
  5-15 ปี 
  มากกวา่15 ปีข้ึนไป 
 
5. ขนาดของสถานศึกษา 
  ขนาดเลก็ (จาํนวนนกัเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา) 
  ขนาดกลาง (จาํนวนนกัเรียนตั้งแต่ 121 - 300 คน) 
  ขนาดใหญ่ (จาํนวนนกัเรียนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป) 
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ตอนที ่2 การบริหารงานวชิาการ 
 

คาํช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง� สภาพท่ีเป็นจริง ของตวัช้ีวดัประสิทธิผลการ
บริหาร งานวิชาการ โดยพิจารณาตามสภาพท่ีเป็นจริงในโรงเรียนของท่านเกณฑ์การ
พิจารณาค่านา้หนกัของตวัช้ีวดัประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ มีความหมาย ดงัน้ี 

5 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อ สภาพปัจจัยการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

หรือสภาพทีเ่ป็นจริง รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 
ผล 

5 4 3 2 1 

การวางแผนงานวชิาการ         
1. สาํรวจปัญหาการจดัการเรียนการสอนและ

หาวิธีแกไ้ขอยา่งเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
2. จดัตารางสอนเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

อตัราเวลาเรียนในหลกัสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
3. จดัครูเขา้สอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพของ

โรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
4. ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันา 

ทกัษะกระบวนการคิด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
5. ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

อยา่งหลายหลากเหมาะสมกบัธรรมชาติ
และสนองความตอ้งการของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

6. ส่งเสริมการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ สภาพปัจจัยการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

หรือสภาพทีเ่ป็นจริง รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 
ผล 

5 4 3 2 1 
7. ส่งเสริมจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

กระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัการศึกษาหาความรู้
และแสวงหาคาํตอบและสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

8. ส่งเสริมใหค้รูทุกคนสอดแทรกการจดั
กิจกรรมเพ่ือฝึกและส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหเ้กิดกบัผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

9. จดัหาหรือจดัทาํส่ือการสอน เอกสารและ
แบบพิมพต่์าง ๆ ท่ีสนบัสนุนการเรียนการ
สอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

10. ตรวจสอบ ติดตาม และใหค้าํแนะนาํการ
จดัทาํแผนการสอนของครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

ด้านการพฒันาหลกัสูตร         
11. กาํหนดกระบวนการและสาระการเรียนรู้

ตามหลกัสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
12. คดัเลือกและแต่งตั้งผูด้าเนินงานบริหาร

หลกัสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
13. ประชุมอบรมปฏิบติัการ การบริหารจดัการ

หลกัสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
14. การจดัเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์

ทางการศึกษามาสนบัสนุน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
15. จดัเตรียมและศึกษาเอกสารหลกัสูตรคู่มือ

ครูรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
การใชห้ลกัสูตรในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

16. วิเคราะห์ปัญหาการใชห้ลกัสูตรและหาวิธี
ในการแกไ้ขปัญหา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

17. ดาํเนินการวางแผนการนาํหลกัสูตรไปใช ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ สภาพปัจจัยการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

หรือสภาพทีเ่ป็นจริง รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 
ผล 

5 4 3 2 1 
18. ดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน
โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

19. ส่งเสริมใหค้รูพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสม
กบัสภาพทอ้งถ่ินและความตอ้งการของ
นกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

20. ประเมินผลการนาํหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
ด้านกระบวนการเรียนรู้         
21. สาํรวจปัญหาการจดัการเรียนการสอนและ

หาวิธีแกไ้ขอยา่งเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
22. กาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนประจาํปี

การศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
23. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนการ

สอนใหก้บัครูผูส้อน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
24. จดัครูเขา้สอนในชั้นเรียนตามความรู้ความ 

สามารถและตรงวฒิุ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
25. การจดัส่ือและแหล่งเรียนรู้การเรียนรู้ใหค้รู

และผูเ้รียนได ้คน้ควา้เพิ่มเติม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
26. จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้ง

กบัความสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
27. จดัตารางสอนเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

อตัราเวลาเรียนในหลกัสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
28. จดัครูเขา้สอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพของ

โรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
29. ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันา 

ทกัษะกระบวนการคิดกระบวนการทาํงาน
ใหก้บัผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ สภาพปัจจัยการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

หรือสภาพทีเ่ป็นจริง รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 
ผล 

5 4 3 2 1 
30. ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

อยา่งหลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาติ
และสนองความตอ้งการของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

การบริหารงานการวดัและประเมินผล         
31. จดักิจกรรมเพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั

ระเบียบและวธีิการวดัประเมินผลใหก้บั 
ครูในโรงเรียนไดรั้บทราบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

32. ส่งเสริมใหค้รูใชเ้คร่ืองมือและวิธีการวดั
ประเมินผลท่ีหลากหลายเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูล
ครอบคลุมส่ิงท่ีจะวดัครบทุกดา้นตาม
สภาพท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

33. จดัหาและบริการวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใชใ้น
การ จดัทาํเคร่ืองมือวดัประเมินผลผูเ้รียน 
ตลอดจนแบบฟอร์มในการเกบ็ขอ้มูลต่าง ๆ  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

34. พฒันาตนเองและครูใหมี้ความรู้เก่ียวกบั
การสร้างเคร่ืองมือวดัท่ีมีคุณภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

35. จดัทาํขอ้มูล สถิติ ผลการเรียนของนกัเรียน
ไวอ้ยา่งเป็นระบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

36. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนดา้น
ต่าง ๆ และใชเ้ป็นขอ้มูลวางแผนในการ
แกไ้ขปัญหาของนกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

37. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัการวดั 
ผลและ ประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

38. จดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ มาสนบัสนุน
การดาเนินงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

39. การจดัประชุมปรึกษาหารือผูบ้ริหาร  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
40. มีส่วนร่วมวดัผลและประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ สภาพปัจจัยการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

หรือสภาพทีเ่ป็นจริง รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 
ผล 

5 4 3 2 1 

การนิเทศการศึกษา         
41. อบรมปฏิบติัการเพื่อใหผู้ส้อนสามารถนาํ 

ไปใชไ้ด ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
42. ตรวจเยีย่มสงัเกต การเรียนการสอนในชั้น

เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
43. ใหค้าํปรึกษาและแนะนาํเพื่อใหก้ารช่วย 

เหลือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
44. ประเมินผลการนิเทศเพื่อปรับปรุงและ

พฒันาการนิเทศ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
45. วางแผนการดาํเนินงานนิเทศภายใน

โรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 
และความตอ้งการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

46. แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานนิเทศภาย 
ในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

47. จดัทาํปฏิทินการปฏิบติังานนิเทศภายใน
โรงเรียนไวอ้ยา่งชดัเจนดาํเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนตามแผนและโครงการท่ี
กาํหนด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

48. จดัใหมี้เคร่ืองมือ วสัดุและเอกสารท่ีจาํเป็น
สาํหรับการนิเทศภายในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

49. จดัทาํแฟ้มขอ้มูลเพื่อรวบรวมผลการดาํเนิน 
งานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศ
ภายในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

50. นิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผลการดาํเนิน 
งานนิเทศภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ตอนที ่3 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ 
 
ภาวะผู้นําทางวชิาการของผู้บริหาร 
 

ข้อ สภาพปัจจัยการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

หรือสภาพทีเ่ป็นจริง รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 
ผล 

5 4 3 2 1 

การอาํนวยความสะดวกในการพฒันาวสัิยทศัน์         
1. ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อน

โดยใหล้าศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และฝึก 
อบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

2. กระตุน้และส่งเสริมใหค้รูผูส้อนใชน้วตั 
กรรมและเทคโนโลยกีารจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

3. ใหค้รูมีส่วนร่วมในการกาํหนดยทุธศาสตร์
เพื่อพฒันาโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

4. กระตือรือร้น ต่ืนตวัและพฒันาตนเองให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

5. ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีความสามารถมองเห็น
และวนิิจฉยั ภาพในอนาคตขององคก์รได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

การสร้างความม่ันใจในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล     
6. เป็นผูล้ะเอียดรอบครอบในการทาํงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
7. มีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรและ

การจดัการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
8. ผูบ้ริหารสามารถวางแผนปฏิบติังานให้

บรรลุ เป้าหมายและนโยบายไดอ้ยา่ง
เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

9. ผูบ้ริหารใหก้ารยกยอ่ชมเชยเม่ือบุคลากร
ประสบความสาํเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ สภาพปัจจัยการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

หรือสภาพทีเ่ป็นจริง รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 
ผล 

5 4 3 2 1 
10. มีการนิเทศและติดตามประเมินผลการ

ปฏิบติังานของครูอยา่งต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
การสนับสนุนการพฒันาวชิาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพ        
11. มีการส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรอยา่ง

ต่อเน่ืองใหมี้ความกา้วหนา้ในอาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
12. ใหก้ารยกยอ่ชมเชยเม่ือบุคลากรประสบ

ความสาํเร็จ  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
13. ผูบ้ริหารใหก้าลงัใจบุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
14. ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือผูร่้วม 

งานทุกเร่ือง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
15. ใหร้างวลัหรือบาํเหน็จความชอบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
การเสริมสร้างความเป็นผู้นํา และการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน    
16. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนการ

สอนใหก้บัครูผูส้อน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
17. จดัหาทรัพยากรมาสนบัสนุนการบริหารใน 

โรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
18. ใหค้าปรึกษาและแนะนาเพ่ือใหก้ารช่วย 

เหลือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
19. การส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีผา่นการอบรม

การวดัผลและประเมินผลไดป้ฏิบติังาน
อยา่งเตม็ท่ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

20. จดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ มาสนบัสนุน
การดาํเนินงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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คุณลกัษณะความเป็นครูทีด่ ี
 

ข้อ สภาพปัจจัยการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

หรือสภาพทีเ่ป็นจริง รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 
ผล 

5 4 3 2 1 

มีวธีิการสอนดี         
1. มีความรู้ในรายวิชาท่ีสอนอยา่งแทจ้ริง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
2. มีความรู้รอบตวัดีการมีปฏิภาณไหวพริบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
3. พฒันาวิธีการสอนของตนเองอยูเ่สมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
4. มีความรู้ดา้นเทคนิคการสอน การวดัผล

ประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
5. มีความรู้ดา้นวจิยั คอมพวิเตอร์ และส่ือ

เทคโนโลยต่ีาง ๆ  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
รักษาวนัิยและปกครองด ี         
6. มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
7. มีการวางตวัท่ีเหมาะสมในสังคม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
8. มีความสมัพนัธ์กบัผูเ้รียนและเพื่อนร่วมงาน 

และผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
9. ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น ชุมชน และสงัคม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
10. ความมีระเบียบวินยั ประพฤติต่อเป็นแบบ 

อยา่งท่ีดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
บุคลกิภาพด ี         
11. มีสุขภาพกายท่ีแขง็แรง สมบูรณ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
12. ร่างกายสะอาด ผวิพรรณสดใส ใบหนา้

แจ่มใส +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
13. กิริยามารยาท คือ มีกิริยามารยาท่ีเรียบร้อย 

สุภาพอ่อนโยน นุ่มนวล +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
14. มีความมัน่ใจในตนเอง เป็นตวัของตวัเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
15. รูปร่างหนา้ตา กิริยาอาการ ลกัษณะท่าทาง

ท่ีสง่างาม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ สภาพปัจจัยการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

หรือสภาพทีเ่ป็นจริง รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 
ผล 

5 4 3 2 1 
จัดห้องเรียนและบริหารช้ันเรียนด ี         
16. มีสีสนัท่ีน่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทไดดี้ 

ถูกสุขลกัษณะ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
17. จดัโตะ๊เกา้อ้ีและส่ิงท่ีท่ีอยูใ่นชั้นเรียนให้

เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
18. ใหน้กัเรียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุข มีอิสร 

เสรีภาพ และมีวินยัในการดูแลตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
19. สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนใหอ้บอุ่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
20. ใชป้ระโยชน์ชั้นเรียนอยา่งคุม้ค่า +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ข้อ สภาพปัจจัยการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

หรือสภาพทีเ่ป็นจริง รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 
ผล 

5 4 3 2 1 
มีวธีิการสอนด ี         
1. ชุมชนมีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาจดัทาํหลกั 

สูตรทอ้งถ่ิน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
2. ชุมชนมีส่วนร่วมจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา 

ประจาํปีของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
3. ชุมชนมีส่วนร่วมกาํหนดนโยบายหรือแนว

ทางการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
4. ชุมชนมีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการ

กาํหนดเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

5. ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนทุนการศึกษา
วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินแก่
สถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ สภาพปัจจัยการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

หรือสภาพทีเ่ป็นจริง รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 
ผล 

5 4 3 2 1 
 การบริหารงบประมาณ          

6. ชุมชนมีส่วนร่วมจดัทาํแผนการใชเ้งิน 
งบประมาณของสถานศึกษา  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

7. ชุมชนมีส่วนร่วมจดัสรรการใช ้งบประมาณ 
ท่ีไดรั้บจากบุคคลภายนอกของสถานศึกษา  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

8. ชุมชนมีส่วนร่วมติดตามและรายงานผลการ 
ใชง้บประมาณใสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

9. ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการจดัช้ือ-จดั
จา้ง พสัดุ ครุภณัฑข์องสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

10. ชุมชนมีส่วนร่วมจดัหางบประมาณสนบั 
สนุนสถานศึกษา โดยระดมจากประชาชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

การบริหารงานบุคคล         
11. ชุมชนมีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบั

การจดับุคลากรใหป้ฏิบติังานในส่วนต่าง ๆ
ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

12. ชุมชนมีส่วนร่วมพิจารณาจดัหาวิทยากร 
ภายนอกตามความตอ้งการของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

13. ชุมชนมีส่วนร่วมการจดัหาเทคโนโลยเีพื่อ
พฒันาระบบขอ้มูลบุคลากรของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

14. ชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนการพฒันา
บุคลากรของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

15. ชุมชนร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการประเมิน 
ผลการปฏิบติังานของบุคลากรในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

การบริหารงานทัว่ไป          
16. ชุมชนมีส่วนร่วมใหค้วามเห็นชอบรายงาน

ผลการดาํเนิน งานประจาํปีของสถานศึกษา 
ก่อน เสนอต่อสาธารณชน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ สภาพปัจจัยการบริหารงานวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

หรือสภาพทีเ่ป็นจริง รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 
ผล 

5 4 3 2 1 
17. ชุมชนใหค้าํปรึกษา แนะนาํและสนบัสนุน 

การดาํเนินงานในการพฒันาสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
18. ชุมชนใหค้วามร่วมมือเป็นผูป้ระสานงาน

ระหวา่งสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานอ่ืน ๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
19. ชุมชนมีส่วนร่วมจดัสภาพแวดลอ้มของ

สถานศึกษาใหร่้มร่ืนน่าอยู ่ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
20. ชุมชนใหค้าํแนะน่าช่วยเหลือในการพฒันา 

อาคารสถานท่ีของสถานศึกษาใหเ้หมาะสม 
กบัการจดัการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ประวตัผู้ิวจิัย 
 

ช่ือ-สกลุ                                       : นางสาวรัตณาภรณ์    ตาตอ้ง          
วนั เดอืน ปี เกดิ                           : 10 กรกฎาคม  2525 
สถานทีเ่กดิ                                   : อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน                   : 115 หมู่ 2 ตาํบลหนองคนั อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย                                        
 
ประวติัการศึกษา 
           พ.ศ. 2548                    : วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(วท.บ.) ฟิสิกส์ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
           พ.ศ. 2557 : ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  (ศษ.ม.)  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษ ามหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  
   วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
 
ประสบการณ์การทาํงาน                                    
  ปัจจุบนั : องคก์ารบริหารส่วนตาํบลภหูอ อาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย 
     ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา 
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