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ปรึกษาหลกั ทีกรุณาใหค้าํปรึกษาแนะนาํแนวทางทีถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ย

ความละเอียดถีถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผูว้ิจ ัยรู้สึกทราบซึงเป็นอย่างยิง จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 
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 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา 1.บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร 2. ผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครและ 3. บทบาทของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  ประชากร คือ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 438 โรงเรียน กลุ่มตวัอย่างคือ 

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 205 โรงเรียน มีผูใ้หข้อ้มลูโรงเรียนละ 2 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 1 คน ครู 1 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทงัสิน 410 คน เครืองมือทีใช ้ เป็นสอบถามเกียวกบั

บทบาททางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ อองรี ฟาโยลและการบริหารวิชาการ  
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โปรแกรมสาํเร็จรูป ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพืนฐานและการใชว้ิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน  

 ผลการวจิยัพบว่า 

 1. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น 

อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี การควบคุม การจดัองค์กร การบงัคับบญัชา  

การวางแผนและการประสานงาน ตามลาํดบั  

 2. ผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น 

อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี การบริหารการจดัการเรียนรู้ การประกัน 

คุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ บริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษา การวางแผนทางวิชาการ การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน การพฒันาสือ นวตักรรม 

เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ การวิจยั

เพือพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามลาํดบั 

 3. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร การประสานงาน         

การควบคุม การวางแผน บงัคบับญัชาสังการและการจดัองค์กร ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวม 
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 This research aimed to study. 1. The role of school administrators of Bangkok metropolitan 

administration 2. The academic administration of the school administrators under the Bangkok 

metropolitan administration and 3.The role of management that can affect the academic 

administration.of Bangkok metropolitan administration. The populations were 438 schools, the samples 

were 205 schools and there were 2 people administrators under the Bangkok metropolitan administration. 

The respondents were administrators and teachers, totally 410 respondents. The instrument of this 

research was a questionnaire of Academic role on the concept of Henri Fayol and academic administration of  

education Bangkok metropolitan administration. The statistics used in data analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.  

 The resuts were found as follows:- 

 1. The role of academic education of Bangkok metropolitan administration in overall 

and individual aspect were at a high level. ranging from the lowest: controlling, organization, 

commanding, planning and coordinating respectively. 2.The academic administration of the 

school administrators under the Bangkok metropolitan administration overall  and individual 

aspect were at a high level ranging from the lowest: management learning and quality assurance 

study with academic, measurement evaluation of learning, measurement evaluation of learning, 

the course management, academic planning, the visual communication research within the 

school,development of innovative materials technologies and learning resources ,technology, 

community to participate in the strengthening of academic, research in educational quality 

development, respectively.3.The role of school administrators about controlling, organization, 



 

 

ง 

commanding ,planning and coordinating affected academic administration in school under the 

jurisdiction of Bangkok  metropolitan administration in overall.  
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2553 “มาตรา 37 การบริหารและ 

การจดัการศึกษาขนัพืนฐาน ใหย้ดึเขตพืนทีการศึกษาโดยคาํนึงถึง ระดบัของการศึกษาขนัพนืฐาน 

จาํนวนสถานศึกษา จาํนวนประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสมดา้นอืนดว้ย เวน้แตการ่

จดัการศึกษาขนัพืนฐาน ตามกฎหมายวาดว้ยการอาชีวศึกษา ่ การจดัการศึกษา ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ 

ของพระราชบญัญติัการศึกษาดงักล่าวนนั จาํเป็นอยา่งยิงทีทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนั ซึงหน่วยงานทีมี

หนา้ทีโดยตรงในการจดัการศึกษา คือ สถานศึกษาโดยเป็นหน่วยงาน ทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการ

จดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กทีมีอายใุนเกณฑ ์ตามนโยบายของรัฐ เป็นหน่วยงานระดบัปฏิบติัทีสามารถทาํ

ให้นโยบายของรัฐเห็นผลการปฏิบติัทีเป็นจริงเกิดขึน และมีหน่วยงานระดบัสูงกว่าสถานศึกษา

รับผิดชอบร่วมกนั ทงัในระดบักระทรวง กรม กอง องค์การภาครัฐ และเอกชน ถึงแมว้่าจะมีหน่วยงาน

หลายหน่วยงานและหลายระดับรับผิดชอบร่วมกนัแต่สถานศึกษาถือว่าเป็นหน่วยงานทีสําคัญ 

เพราะเป็นหน่วยงานระดบัปฏิบติัการ การพฒันาคุณภาพของเยาวชน ตอ้งเริมตน้จากการพฒันาหรือ

ปฏิรูปการบริหารสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ โดยเฉพาะอยา่งยงิตอ้งพฒันาผูบ้ริหารให้มีทกัษะในการ

บริหารงานในสถานศึกษาโดยแทจ้ริงแลว้ งานบริหารสถานศึกษานัน ทงัสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ภาระหนา้ทีของผูบ้ริหารและงานทีผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัเหมือนกนัทงัสิน 

(จนัทรานี สงวนนาม, 2551, หน้า 147) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิมเติม 

(ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ไดก้าํหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการ กระจายอาํนาจ การบริหาร และการจดั

การศึกษาไปยงัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา และสถานศึกษา ดงันนังานบริหารสถานศึกษาภายหลงั

การปฏิรูปการศึกษาจึงมี 4 ดา้น คือ วิชาการ งบประมาณ งานบริหารบุคคล และบริหารทวัไป โดยถือวา่

งานวิชาการเป็นงานหลกั เป็นงานทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ผูบ้ริหารตอ้งให้

ความสาํคญัเป็นอย่างยิง ส่วนงานอืน ๆ นัน แมว้่ามีความสาํคญัเช่นเดียวกนัแต่ถือว่าเป็นงานทีมี

ความสาํคญัรองลงมา โดยเป็นงานสนบัสนุนให ้งานวิชาการดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศ ใหใ้ชห้ลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 

และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2551 ไปแลว้ ไดมี้การติดตามผล การนาํหลกัสูตร

ดงักล่าวไปใชต้ลอดเวลา ซึงจากการติดตามผลการใชห้ลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขนัพืนฐานและหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งพบปัญหาความเขา้ใจไม่ตรงกนัในหลาย ๆ เรืองทงัใน
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ดา้นการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผล ซึงปัญหาดงักล่าวไดมี้การดาํเนินการ

แกปั้ญหาเป็นระยะ ๆ มาโดยตลอด เพือสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้กียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม การปฏิบติังาน

บริหารงานวิชาการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษานัน ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัประสบปัญหาต่าง ๆ 

มากมาย สาเหตุทีก่อใหเ้กิดปัญหา อาจมาจากสาเหตุหลายประการ ซึงเป็นทียอมรับกนัโดยทวัไปว่า

สถานภาพ ของผูบ้ริหารแต่ละคนนัน มีส่วนสาํคญัทีทาํให้ผูบ้ริหารสามารถปฏิบติังานบริหารงานวิชาการ 

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หรือดอ้ยประสิทธิภาพ กล่าวคือผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์มากในการปฏิบติังาน 

ย่อมมีความสามารถในการคิดใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ หรือจูงใจให้ผูใ้ต้บงัคับบญัชา ปฏิบติังานตาม

วตัถุประสงคข์ององคก์ารได ้จากสภาพปัญหาและบทสรุปการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิรูปการศึกษา

ทีผ่านมานัน นาํมาซึงขอ้เสนอในเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจดัการศึกษายุคใหม่หรือการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ทงันีโดยกาํหนดเป็นประเด็นสาํคญัของระบบการศึกษา

และเรียนรู้ทีตอ้งการปฏิรูปโดยเร่งด่วนใน 4 ประการสาํคญั พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ ใหมี้นิสยั

ใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนืองมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ สือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ อยูร่่วมในสงัคมอยา่ง มีความสุข มีความสามารถและสมรรถนะ

ทางทกัษะความรู้ ทีจาํเป็นต่อ การดาํรงชีพ รวมทงัมีโอกาสในการเรียนรู้ ทีเท่าเทียมและเสมอภาค 

พฒันาคุณภาพครูยุคใหม่ เป็นผูเ้อืออาํนวยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพทีมีคุณค่า มีระบบ

กระบวนการผลิตและพฒันา ทีมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกบัวิชาชีพชนัสูง สามารถดึงคนดี คนเก่งมา

เป็นครูมีปริมาณครูอาจารยที์มีคุณภาพและเพียงพอต่อการเรียนการสอนและจดัการเรียนการสอน

ไดอ้ย่างมีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตทีดีและมีความมนัคงในอาชีพ พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

และแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ (สุรศกัดิ ปาเฮ, 2543, หน้า 7) สาํหรับการศึกษา ทุกระบบทงัการศึกษาในระบบ 

นอกระบบและตามอธัยาศยั ซึงมีหลากหลายประเภท ทงันีเพือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน

อยา่งต่อเนืองตลอดชีวิตและมีคุณภาพ พฒันาคุณภาพ การบริหารจดัการใหม่ ทีมุ่งเน้นการกระจาย

อาํนาจสู่สถานศึกษา เขตพืนทีการศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน รวมทงัการมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนมีระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลควบคู่กบั

การสร้างผูน้าํการเปลียนแปลงทีมีประสิทธิภาพนอกจากยทุธศาสตร์เร่งด่วน ทีกล่าวในเบืองตน้แลว้ 

ยงัมีการกาํหนดมาตรการหลกั มาตรการเสริมและกลไกในการขบัเคลือนยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษา

ทศวรรษทีสองไวใ้นหลายประเด็นดว้ยกนั ซึงทุกฝ่ายคาดหวงัว่าแนวทางมาตรการทีกาํหนดไวค้ง 

จะเป็นตวัขบัเคลือนทีสาํคญั เกิดเป็นพลงัหรือพลวตัร ทีจะทาํให้การพฒันาระบบการศึกษาไทยให้

กา้วสู่ความสาํเร็จไดใ้นทีสุด อยา่งไรก็ตามปัจจยัสาํคญัทีจะสร้างความสาํเร็จในครังนี หากวิเคราะห์โดยรวม

แลว้จะมีปัจจยั การขบัเคลือนทีสาํคญัอยูที่องคก์รฐานล่างทางการศึกษา คือ “โรงเรียนหรือสถานศึกษา” 

จะเป็นตวัจกัรสาํคญัของการขบัเคลือนยทุธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองใหก้า้ว
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ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันนั การสร้างฐานแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษา คงเป็นรูปแบบของการนาํนโยบาย 

ไปสู่การปฏิบติัในโรงเรียนใหเ้กิดมรรคเกิดผลสาํคญั ดงันนัผูบ้ริหารโรงเรียนยคุใหม่ ตอ้งเป็นบุคลากร

ทีมีศกัยภาพสูง ในการเป็นผูน้าํการเปลียนแปลง มีศกัยภาพแห่งความเป็นผูมี้ความรู้ทีสามารถเป็น

ผูบ้ริหารมืออาชีพ และถึงขนัเป็นผูน้าํทางการศึกษา ทีจะสามารถนาํเอาทงัศาสตร์และศิลป์มาปฏิบติั

ร่วมกนัไดอ้ยา่งสมดุลในเชิงบูรณาการนาํองคก์ารใหก้า้วไปสู่ความสาํเร็จได ้

 การบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการหนึงของการบริหารการศึกษา ซึงหมายถึงการที

บุคคลหลายฝ่ายร่วมมือกนั ดาํเนินการเพือพฒันาเยาวชนให้มีความเจริญงอกงามทุก ๆ  ดา้น โดยมีวตัถุประสงค์

ให้เยาวชนเหล่านัน เติบโตเป็นสมาชิกทีดีมีคุณภาพตลอดจน เป็นพลเมืองดีของสังคมและ

ประเทศชาติ การบริหารงานวิชาการ เป็นการดาํเนินการโดยมีกระบวนการต่าง ๆ ทงัทีเป็นระเบียบ

แบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผน ดังนัน การบริหารงานวิชาการ จึงเป็นกระบวนการที

ผูบ้ริหารการศึกษาทุกระดบั จะตอ้งดาํเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงคใ์หเ้ยาวชนมีคุณภาพ

ตามทีสงัคมตอ้งการ โดยเฉพาะอยา่งยงิบทบาท การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร งานโรงเรียน 

ซึงจะเป็นผูน้าํนโยบายสู่การปฏิบติั ตลอดจนเป็นผูที้จะทาํให้ผลของการพฒันาคนหรือผูเ้รียนมี

คุณภาพต่อไปในอนาคต งานวิชาการจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ้ขึนอยู่กบัผูบ้ริหารเป็นสาํคญั 

จะต้องมีความรู้ความเขา้ใจเรืองงานวิชาการตลอดจนความสําคัญ วตัถุประสงค์ ขอบข่ายและ

กระบวนการในการบริหารวิชาการ ทงันีก็เพือผลประโยชน์ ทีนักเรียนจะไดรั้บให้มากทีสุดและ

บรรลุจุดมุ่งหมายของโรงเรียน ทีตงัไวใ้นการบริหารงานวิชาการนัน สาํนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

จาํแนกขอบข่าย การบริหารงานวิชาการออกเป็น 9 ดา้น และองคป์ระกอบทีสาํคญั ประการหนึงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีจะทาํให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ คือ ความเป็นผูน้าํทางวิชาการ 

เพราะการทีผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการกระทําหรือท่าทีทีแสดงออกถึงความสามารถในการ

บริหารงาน ทีเกียวกบัการปรับปรุงพฒันาและส่งเสริมงานวิชาการ ให้ไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพนัน 

พฤติกรรมของผูบ้ริหารจะก่อให้เกิดสภาพทีเอือต่อการปฏิบติัหน้าที โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ

การเรียนของนักเรียน เนืองจากประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสูงหรือตํา 

ผลสมัฤทธิการเรียนของนกัเรียนยอ่มสูงหรือตาํเช่นกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เดวิส และโธมสั

(Davis and Thomas) (1989, หน้า 82-83) ว่าการใชภ้าวะผูน้าํทางวิชาการหรือผูน้าํทางการสอนที

เข้มแข็งของผูบ้ริหารสถานศึกษา จะช่วยให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีบทบาทสาํคญั ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีการบริหารวิชาการของทฤษฎี การบริหารของ         

อองรี ฟงโยล (Henri Fayol) ทีสามารถนาํมาใชใ้นการบริหารงานวิชาการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

(ชุมศกัดิ อินทร์รักษ,์ 2547, หนา้ 25) 
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 ปัญหาการวิจยั การจดัการศึกษาของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครนัน มีปัญหาซึงเกิด

จากปัจจยัหลาย ๆ ดา้น นบัตงัแต่บุคลากรทุกฝ่ายไปจนถึงหน่วยงาน นโยบายในการจดัการศึกษา 

และคุณภาพการศึกษา ซึงการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร

พบว่าผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียน ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6 และชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

จากสถิติผลการทดสอบระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2555 พบว่า ดงัตารางที 1.1 

 

ตารางที 1.1 ผลการทดสอบระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 

และชันมธัยมศึกษาปีที 3 

 

ปีการศึกษา 2555 

ชันประถมศึกษาปีที 6 ชันมธัยมศึกษาปีท ี3 

 

วิชา 

ระดบั กทม. ระดบัประเทศ ระดบั กทม. ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 47.56 45.68 53.87 54.48 

คณิตศาสตร์ 35.86 35.77 25.10 26.95 

คณิตศาสตร์ 37.80 37.46 32.18 35.37 

สงัคมศึกษา 45.90 44.22 46.31 47.12 

ภาษาองักฤษ 34.60 36.99 25.88 28.71 

สุขศึกษา 57.30 54.84 55.48 56.67 

ศิลปะ 55.44 52.27 42.91 43.31 

การงานอาชีพ 56.30 53.85 46.44 47.39 

 

ทีมา : หน่วยศึกษานิเทศก์ สาํนักการศึกษา. (2554). แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั. 

 

 จากสถิติผลการทดสอบระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET) ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 

และชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ยอ่มเป็นเครืองบ่งชี ใหเ้ห็นว่าการจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

กาํลงัประสบปัญหาทางดา้นผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน เพราะผลสมัฤทธิทางการเรียนนัน 

สามารถใชเ้ป็นเครืองมือวดัถึงคุณภาพ ทางการจดัการศึกษาของโรงเรียนไดเ้ป็นอย่างดี มูลเหตุของ

ปัญหานีอาจมีผลสืบเนืองมาจากปัจจยั ในการบริหารคือครูผูส้อน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และ          

ตวัผูบ้ริหาร ซึงผูบ้ริหารนันเป็นตวัจกัรทีสาํคญัของโรงเรียน จะมีคุณภาพทางการเรียนการสอน
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เพียงใด ย่อมขึนอยู่กบัความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิง การบริหาร 

งานวิชาการ ทีจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีและสูงขึนต่อไป ในขณะ 

เดียวกนัทิศทางการจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นไปในทิศทางเดียวกบัรัฐบาล โดยกาํหนด

นโยบายดา้นการศึกษา คือ “เสริมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็น มหานครแห่งการเรียนรู้ทีแทจ้ริงดว้ย

นโยบายการศึกษาทีทาํไดจ้ริง มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมพฒันาองคว์ามรู้อยา่งครอบคลุมทงัในและ

นอกหอ้งเรียน” 

 ดว้ยเหตุผลดงัทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนจึงมีความสนใจทีจะศึกษา

เกียวกบับทบาททางวิชาการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหานคร ว่ามีบทบาทการปฏิบติังานดา้นวิชาการ ในโรงเรียนอยูใ่นระดบัใด ซึงผลของการวิจยัครังนี 

จะเป็นแนวทางในการกาํหนดบทบาททางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการ

บริหารโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร และมีประสิทธิภาพมากยงิขึนต่อไป 

 

1.2 วตัถประสงค์ของการวจิยัุ  

 จากปัญหาการวิจยัทีไดก้ล่าวไปแลว้นนั ผูว้ิจยัจึงกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพือให้

สอดคลอ้งกบัปัญหาดงักล่าว ดงันี 

 1. เพือศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  

 2. เพือศึกษาผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 3. เพือศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  

 

1.3 สมมตฐิานของการวจิยั 

 ผูว้ิจยัไดต้งัสมมติฐานการวิจยั โดยอาศยัทฤษฎี แนวคิด หลกัการ และผลงานของนักการศึกษา 

เพือเป็นแนวทางในการตงัสมมติฐาน ดงันี 

 1. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. ผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 

1.4 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 ในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีเกียวกบั การบริหารของ อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) 

ทีสามารถนาํมาใชใ้นการบริหารงานวิชาการ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยฟาโยลไดเ้สนอองค์ประกอบ 
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พืนฐานของการบริหารดงันี 1. ดา้นการวางแผน (To Plan) 2. ดา้นการจดัองค์กร (To Organize)                  

3. ดา้นการบงัคบับญัชา (To Command) 4. ดา้นการประสานงาน (To Coordinating) 5. ดา้นการควบคุม 

(To control) และขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ตามแนวคิดของหน่วยศึกษานิเทศก ์สาํนักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร มีองคป์ระกอบ 9 ดา้น ดงันี 1. ดา้นการวางแผนทางวิชาการ 2. ดา้นบริหารจดัการ

หลกัสูตรสถานศึกษา 3. ดา้นบริหารการจดัการเรียนรู้ 4. ดา้นการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 

5. ดา้นการวดัผลประเมินผล การเรียนรู้ 6. ดา้นการพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้              

7. ดา้นการวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา 8. ดา้นการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ

เขม้แข็งทางวิชาการ 9. ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวิชาการ และไดน้าํแนวคิดดงักล่าว

มากาํหนดเป็นขอบเขตการวิจยั ดงัแผนภูมิที 1.1 
 

 ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

 (Independent Variables) (Dependent Variables) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภมทิี ู 1.1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ทีมา  : ชุมศกัดิ อินทร์รักษ.์ (2542). รูปแบบการบริหารวิชาการ. กรุงเทพฯ:  สาํนกัพิมพ ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 

หนา้ 17. 

: หน่วยศึกษานิเทศก ์สาํนกัการศึกษา. (2554). แนวทางการบริหารจัดการ คุณภาพโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารวิชาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์ การเกษตร

แห่งประเทศไทย จาํกดั, หนา้ 29-34. 

บทบาทของผ้บริหารู

สถานศึกษา (Xtot) 
 

1. การวางแผน (X1)  

2. การจดัองคก์ร (X2) 

3. การบงัคบับญัชา (X3) 

4. การประสานงาน (X4) 

5. การควบคุม (X5) 

การบริหารงานวชิาการ (Ytot) 

1. การวางแผนทางวิชาการ (Y1) 

2. บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา (Y2) 

3. บริหารการจดัการเรียนรู้ (Y3) 

4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน (Y4) 

5. การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ (Y5) 

6. การพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ (Y6) 

7. การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา (Y7) 

8. การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ (Y8) 

9. การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวิชาการ (Y9) 
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1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

 ผลจากการวิจยั บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารวิชาการ โรงเรียนสังกดั 

กรุงเทพมหานคร 

 1. ทาํใหท้ราบบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ 

 2. ทาํใหท้ราบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา บริหารงานวิชาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. สามารถนาํผลวิจยัไปเป็นขอ้มลูพืนฐานและเสริมสร้างบทบาทของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อ

การบริหารงานวิชาการ 

 

1.6 ขอบเขตของการวจิยั 

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกล่มตวัอย่างุ  

 ประชากรสาํหรับการศึกษาวิจยัในครังนี คือโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 เขต 

จาํนวน 438 โรงเรียน จาํนวนบุคลากร 14,503 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง 

 โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ไดม้าจากตารางประมาณขนาดตวัอย่างของเครซีและ 

มอร์แกน (Krejcie and Morgan) จาํนวน 205 โรงเรียน จาํนวนบุคลากร 410 คน 

 2. ขอบเขตด้านเนือหา 

 บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ดงันี 1) ดา้นการวางแผน 2) ดา้นการจดัองค์กร 3) ดา้นการบงัคบับญัชา 4) ดา้น 

การประสานงาน และ 5) ดา้นการควบคุม  

 3. ขอบเขตด้านพนืที 

 ไดแ้ก่ โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

   

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดนิยามศพัทห์รือความหมายของคาํศพัท์

เฉพาะในการวิจยัครังนีไว ้ดงันี 

 บทบาท หมายถึง การปฏิบติัตามสิทธิ หนา้ทีอนัเนืองมาจากสถานภาพของบุคคล เนืองจาก

บุคคลมีหลายสถานภาพในคนคนเดียว ฉะนนั บทบาทของบุคคลจึงตอ้งปฏิบติัไปตามสถานภาพใน

สถานการณ์ตามสถานภาพนนั ๆ 
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 ผ้บริหาร ู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพทีรับผิดชอบ การบริหารโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ซึงทาํหน้าทีบริหารสถานศึกษาสังกดั

กรุงเทพมหานคร มีเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

 การบริหารงานวชิาการ หมายถึง การดาํเนินงานโดยการผสมผสานทรัพยากรในการจดักิจกรรม

และประสบการณ์ การเรียนรู้ทุกดา้นให้แก่นักเรียน เพือพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

อยา่งมีประสิทธิภาพ ใหน้กัเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะชีวิตและสามารถดาํรงชีวิต 

ในสงัคมอยา่งมีความสุข  

 โรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครุ  หมายถึง สถานศึกษาทีเป็นหน่วยงานในสงักดัสาํนักงานเขต 

และอยูภ่ายใต ้นโยบายและการกาํกบัของสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร จดัการเรียน การสอนใน

ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน มีจาํนวน 438 โรงเรียน 

 การวางแผน (X1) หมายถึง เป็นกระบวนการทีสาํคญัในการบริหาร เป็นภาระหน้าทีและ

เป็นการใชศิ้ลปะของภาวะผูน้าํทีสาํคญัทีสุดประการหนึง  

 การจดัองค์กร (X2) หมายถึง กระบวนการทีจดัตงัขึน เพือความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ

ต่างๆ ทีจะสามารถทาํใหอ้งคป์ระกอบของการบริหารงานวิชาการ บรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ 

 การบังคับบัญชา (X3) หมายถึง การบริหารงานวิชาการตามอาํนาจหน้าที ตามระเบียบ

แบบแผน วิธีการ และมาตรฐานการปฏิบติังานทีกาํหนดขึน โดยอาศยัศิลปะการเป็นผูน้าํ หลกัมนุษย 

สมัพนัธข์องผูบ้งัคบับญัชาต่อผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 การประสานงาน (X4) หมายถึง การร่วมมือในการบริหารงานวิชาการซึงเป็นภารกิจทีสาํคญั 

ดงันนั การประสานงานจึงเป็นการประสานใจทีมีส่วนสาํคญัในการส่งผลให้ งานบริหารงานวิชาการ

บรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

 การควบคมุ  (X5) หมายถึง เป็นการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินงานและความกา้วหน้า

ในการบริหารงานวิชาการ เกียวกบัการเปลียนแปลง พฒันางานและผลสาํเร็จใน การปฏิบติังาน เพือแกไ้ข 

ปรับปรุงและเป็นขอ้มลูในการพฒันางานต่อไป 

 การวางแผนทางวชิาการ (Y1) หมายถึง การวางแผนงานวิชาการเป็นการรวบรวมขอ้มูล 

สถิติเกียวกบัการบริหารงานวิชาการนกัเรียน บุคลากร จดัทาํแนวนโยบายและแนวปฏิบติั ทีเกียวกบั

งานวิชาการ จดัทาํแผนงานวิชาการ ซึงมีความสาํคญัและจาํเป็นในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

 การบริหารจัดการหลักสตรสถานศึกษา ู (Y2) หมายถึง การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 

การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา เป็นการจดัทาํเอกสารในระดบัสถานศึกษาโดยองคค์ณะบุคคล  

 การบริหารจดัการเรียนรู้ (Y3) หมายถึง การจดัการเรียนรู้ เป็นกระบวนการสาํคญัในการนาํ

หลกัสูตรสู่การพฒันานกัเรียน ใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีหลกัสูตรกาํหนด 
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 การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน (Y4) หมายถึง เป็นกิจกรรมทีสาํคญักิจกรรมหนึงที

ช่วยสนบัสนุนใหก้ารจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติังานต่าง ๆ ในโรงเรียนดาํเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 การวดัผลประเมนิผลการเรียนรู้ (Y5) หมายถึง การประเมินผลคุณภาพผูเ้รียน ทุกระดบัชนั 

โดยการวิเคราะห์ขอ้มลูตามหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  

 การพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ (Y6) หมายถึง การรวมกลุ่มจดัทาํสือ 

พฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคการผลิต พฒันาและใชสื้อนวตักรรมเทคโนโลย ี

แหล่งเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การวจิยัเพอืพฒันาคณภาพการศึกษา ุ (Y7) หมายถึง กระบวนการแกปั้ญหาหรือพฒันา

กระบวนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  

 การให้ชมชนมส่ีวนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ุ (Y8) หมายถึง การมีส่วนร่วม

ของคณะบุคคล หรือคณะกรรมการทงัระดบักลางและระดบัทอ้งถิน 

 การประกนัคณภาพการศึกษากบังานวชิาการุ  (Y9) หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการ 

ทีมีการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนือง เพือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 



บทที 2 

เอกสารและรายงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการวิจยั ประกอบดว้ย หลกัการ แนวคิด 

ทฤษฎีและการศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยทีเกียวข้อง เพือประกอบการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัย

เกียวกับบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ทีเกียวขอ้งกบัประเด็นต่อไปนี  

 2.1 ทฤษฎีเกียวกบับทบาทและความหมายของ การบริหารโรงเรียน  

 2.2 ความหมายและบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 2.3 ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ  

 2.4 ความหมายและความสาํคญัของการบริหารงานวิชาการ  

 2.5 หลกัการแนวคิด ทฤษฎี การบริหารงานวิชาการ  

 2.6 เทคนิค กระบวนการบริหาร  

 2.7 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  

 2.8 การจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  

 2.9 วิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

2.1 ทฤษฎเีกียวกับบทบาทและความหมายของการบริหารงานโรงเรียน 

 ทฤษฎีเกียวกบับทบาทและความหมายของการบริหารงานโรงเรียน ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา

คน้ควา้เอกสารงานวิจยั ตลอดจนบทความทีเกียวกบัทฤษฎีและความหมายของการบริหารโรงเรียน 

ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

 2.1.1 ทฤษฎีเกยีวกบับทบาท 

 นพพงษ ์บุญจิตราดุล (2544, หนา้ 1-5) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ เกียวกบัทฤษฎีบทบาทไว้

หลายทฤษฎี ซึงผูว้ิจยัพอประมวลได ้ดงันี  

 ทฤษฎีบทบาทของ ราลฟ์ ลินตนั (Linton) (2543, หน้า 37) ไดก้ล่าวไวว้่า ตาํแหน่งหรือสถานภาพ

เป็นผูก้าํหนดบทบาท เช่น บุคคลทีมีตาํแหน่งเป็นครูตอ้งแสดงพฤติกรรม เป็นตวัอยา่งทีดีแก่ลกูศิษย ์ 

 พศิน แตงจวง (2554, หนา้ 63-68) ไดร้วบรวมทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบับทบาท ดงันี 

 1. ทฤษฎีบทบาทตามมุมมองของนกัสงัคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม บทบาท คือ พฤติกรรม

ส่วนใหญ่ทีบุคคลแสดงออกทุกวนั บทบาททางสังคมในแต่ละแห่งถูกกาํหนดขึนตามสิทธิหน้าที 
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ความคาดหวงัและพฤติกรรมทีเป็นทียอมรับ ทีบุคคลหนึงจะตอ้งปฏิบติัในสังคมหนึง ๆ ซึงนักคิด 

กลุ่มสงัคมวิทยาไดจ้าํแนกบทบาท ออกเป็น 5 บทบาท ดงันี 1) บทบาทดา้นวฒันธรรม เป็นบทบาท

ทีกาํหนดตามหลกัของวฒันธรรม 2) บทบาททางสังคมทีจาํแนกไวแ้ตกต่างกนั 3) บทบาทเฉพาะ

สถานการณ์ 4) บทบาททางชีวะ-สงัคมวิทยา 5 ) บทบาทตามลกัษณะเพศ  

 2. ทฤษฎีบทบาทในมิติพฤติกรรมทางสงัคม (Social Behavior) มีหลกั ดงันี 1) การแบ่งหนา้ที 

(Division of Labor) ในสงัคมในรูปของปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลต่าง ๆ  ทีเรียกว่าบทบาท 2) บทบาททางสังคม 

(Social Roles) จะรวมพฤติกรรมทีเหมาะสมและพฤติกรรมทีควร (Permitted) ซึงแนวทางปฏิบติั

ทวัไปในสงัคมหรือทีเรียกว่า “บทบาทความคาดหวงั” แต่ละคนบทบาทตามสภาพ 3) บทบาทบาง

บทบาทมีขอ้กฎหมายกาํหนดไว ้(legitimate) และสร้างขึน (Constructive) เพือให้บุคคลทีดาํรง

ตาํแหน่งนนัตอ้งปฏิบติั ตามบทบาทมิฉะนนัหากฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษ 4) เมือสถานการณ์เปลียนแปลงไป 

บทบาททีกาํหนดอาจลา้สมยั (Outdated) หรือไม่ถูกตอ้ง (illegitimate) จึงตอ้งเปลียนแปลงให้

เหมาะสมตามไปดว้ย 5) เมือบุคคลปฏิบติัตามบทบาทไดเ้ป็นอย่างดีอาจไดรั้บรางวลั แต่หากไม่

ปฏิบติัตามบทบาท ก็อาจไดรั้บโทษ ดว้ยเหตุนีแต่ละคนแต่ละหน่วยงาน ตอ้งปฏิบติัตามหนา้ทีทีกาํหนด 

 จากทฤษฎีบทบาทและทฤษฎีทีเกียวขอ้งดงักล่าว จะเห็นว่าบทบาทของผูบ้ริหารโดยรวม

จะมีลกัษณะใกลเ้คียงกัน คือ บทบาทเกียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์ บทบาทเกียวกบัขอ้มูล 

บทบาทเกียวกบัการตดัสินใจ บทบาทเกียวกบัภาวะผูน้าํ 

 ทฤษฎีบทบาทดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยั จึงสรุปไดว้่า บทบาท คือ การแสดงพฤติกรรมของ

แต่ละบุคคล ขึนอยู่กับสิทธิและหน้าทีของตาํแหน่งทีดาํรงอยู่ อีกทังบทบาทจะเปลียนไปตาม

ตาํแหน่งตลอดจนลกัษณะของบุคคลนนัเสมอ 

 2.1.2 ความหมายของบทบาท 

 คาํว่า บทบาท (Role) มีนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ไดใ้ห้ความหมายไวม้ากมาย 

และแตกต่างกนัออกไป ซึงผูว้ิจยัพอประมวลได ้ดงันี 

 พจนานุกรม ฉบบัพระราชบณัฑิตยสถาน (2538, หนา้ 30) ไดใ้หค้วามหมายของบทบาทไวว้า่ 

บทบาท หมายถึง การทาํตามบท การทาํท่าตามบทบาทโดยปริยาย ความหมายว่าการทาํตามหน้าที 

ทีกาํหนดไว ้

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 

และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2553 มาตร 39 ทีใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอาํนาจ การบริหาร

จดัการไปยงัคณะกรรมการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงใน 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ 

การเงินงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทวัไป  



 12 

 อุทัย บุญประเสิรฐ (2545, หน้า 87) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของผูด้าํรง

ตาํแหน่งใดก็ตาม ทีมกัจะอาศยัความรู้สึกนึกคิดและคาดคะเนว่า ผูอื้นทีหวงัจะให้ผูด้าํรงตาํแหน่ง

นันปฏิบติัตวั อย่างไรเป็นแนวทาง ผูด้าํรงตาํแหน่งใดนันมกัจะสังเกตผูด้าํรงตาํแหน่งอืนแลว้จึง

กาํหนดบทบาทหนา้ทีของตนตามลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างตาํแหน่ง 

 สุรศกัดิ ปาเฮ (2543, หนา้ 33) อธิบายว่า บทบาทเป็นแบบแผนของพฤติกรรม ทีเกียวขอ้ง

กบัตาํแหน่งเฉพาะทางสงัคม บทบาท กล่าวถึง สิทธิและหนา้ทีขึนอยูก่บัตาํแหน่งทางสงัคม ซึงบอก

ใหรู้้ว่าแต่ละคนควรจะแสดงบทบาทอะไรบา้ง และเป็นหน้าทีของเขาทีตอ้งแสดงพฤติกรรมตาม

บทบาทนนั ๆ และเขาก็แสดงสิทธิทีแสดงได ้ 

 กมลรัตน์ หลา้สุวงษ์ (2540, หน้า 43) ไดใ้ห้ความหมายว่า บทบาท (Role) หมายถึง การประพฤติ

ปฏิบติัของบุคคลตามตาํแหน่งและสถานภาพในสังคมนัน ๆ เช่น ครูมีหน้าทีสอนหนังสือ ตามตาํแหน่ง 

แต่ครูใหญ่มีสถานภาพสูงกว่าครูประจาํชนั ตอ้งรับผดิชอบมากกว่าชายมีสถานภาพเป็นบิดามีหนา้ที

อบรมเลียงดูบุตร บุตรตอ้งใหค้วามเคารพนบัถือเชือฟัง เป็นตน้  

 บุญชม ศรีสะอาด (2541, หน้า 38) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีบทบาทในเชิงทฤษฎีทางปฏิมากรรม

สัญลกัษณ์นิยม (Symbolic interactionism) ไวโ้ดยทฤษฎีได้เปรียบเทียบบทบาท เหมือนกบัการ

แสดงละครเวที ซึงมีความเชือว่าสงัคมโลกถกูสมมติขึน โดยทฤษฎีบทบาทซึงจดัระบบโครงสร้าง

ในลกัษณะของความคาดหวงัจากสิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคาดหวงัจากผูช้ม ความคาดหลงัจาก

ผูร่้วมงานแสดงหรือความคาดหวงัจากผูช้มก็ตาม รูปแบบของบทบาทจะขึนอยู่กบัสถานทีทีบุคคล

เหล่านนัครอบครองอยู ่

 กวี วงศพุ์ฒ (2542, หน้า 34) ให้ความหมายของบทบาทผูบ้ริหารหรือนักบริหารว่าเป็น

นกัประสานงานระหว่างกลุ่ม คอยควบคุมนโยบาย กาํหนดวตัถุประสงค์และรับผิดชอบนโยบาย 

ขององคก์ร  

 ยงยทุธ เกษสาคร (2545, หนา้ 106) ใหค้วามหมาย บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาว่า หมายถึง 

มีหนา้ทีรับผดิชอบในฐานะเป็นผูว้างแผน กาํหนดนโยบาย ประสานสัมพนัธ์ร่วมกบัผูร่้วมงานและ

ควบคุมงานใหด้าํเนินไปไดด้ว้ยดี  

 อาคม วดัไธสง (2547, หนา้ 70-72) ใหค้วามหมายของบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาไวว้่า 

การกระทาํหรือการปฏิบติั ทีผูค้รองตาํแหน่งควรประพฤติปฏิบติั เช่น ผูบ้ริหาร รองผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์ 

 ทองทิพภา วิริยะพนัธุ์ (2551, หน้า 3) ให้ความหมาย บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง 

กระบวนการจดักิจกรรมอย่างเป็นระบบ ดว้ยเทคนิคและวิธีการปฏิบติังานอย่างเหมาะสมโดยใช้

ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) เงินทุน (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และระยะเวลาในการ
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ดาํเนินงาน (Critical Moment) ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน ด้วยจิตรับผิดชอบเพือให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ภารดี อนนัตนาวี (2552, หนา้ 260) ใหค้วามหมายบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง 

แบบแผนพฤติกรรมที ถกูคาดหวงัอยา่งมีเหตุผล ตามตาํแหน่งทีมีขึนจากหน่วยงาน 

 ณัฏฐพนัธ์ เขจรพนัธ์และคณะ (2545, หน้า 35) ให้ความหมายของบทบาทไวว้่า แบบอย่าง

พฤติกรรมทีคาดหวงัว่าแต่ละบุคคล แสดงออกมาตามสถานะของเขาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยบทบาท 

ของคนจะสะทอ้นถึงตาํแหน่ง หนา้ที สิทธิและความรับผดิชอบของคนในสงัคม  

 Linton (1964) (อา้งถึงใน พวงผกา จิตติยศรา, 2543, หนา้ 37) นกัมนุษยว์ิทยาคนแรกทีได้

แนวความคิดในเรืองฐานะตาํแหน่งและบทบาท โดยถือว่าสังคมตงัอยู่บนรากฐานของการปฏิบติั 

ตอบโต้ของคนในสังคมนัน ถา้หากคนไม่มีการกระทาํตอบโต้แลว้ แนวความคิดในเรืองฐานะ 

ตาํแหน่ง และบทบาทจะไม่เกิดขึน สถานภาพเป็นนามธรรม ซึงหมายถึงตาํแหน่งต่าง ๆ ทีมีอยูซึ่งจะ

เป็นเครืองกาํหนดบทบาทของตาํแหน่ง ว่าตาํแหน่งนนั ๆ จะมีบทบาทอยา่งไรบา้ง  

 บรูม และเซลนิค (Broom & Selznict) (1977, หน้า 34-35) ไดใ้ห้ความหมายของบทบาทไว้

ดงันี 1) บทบาททีกาํหนดไวห้รือบทบาทตามอุดมคติ (The Socially Prescribed or ldeal Role) เป็น

บทบาทตามอุดมคติทีกาํหนดสิทธิและหน้าทีและตาํแหน่งทางสังคมไว ้2) บทบาททีควรกระทาํ 

(The Perceived Rold) เป็นบทบาททีแต่ละบุคคล เชือว่าการกระทาํหน้าทีของตาํแหน่งนัน  ๆซึงอาจจะไม่

ตรงตามบทบาททีกาํหนดไว ้ไม่ตรงตามอุดมคติทุกประการและอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลก็ได ้

3) บทบาททีกระทาํจริง (The Performed Role) เป็นบทบาททีแต่ละบุคคลไดก้ระทาํไปจริงตามความเชือ 

ความคาดหวงัตลอดความกดดนัและโอกาสทีจะกระทาํ ในแต่ละสงัคมในช่วงระยะ เวลาหนึง 

 แมค โดนัลด์ และสเซลเลนเบิร์ก (McDonaid and Schellenberg) (1971, หน้า 3) ไดก้ล่าวถึง

บทบาทในเชิงพฤติกรรมทางสงัคมว่า บทบาท หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัพฤติกรรม

ทีสมาชิกในสงัคมคาดหวงั ใหบุ้คคลนนัประพฤติ  

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ดงักล่าวขา้งตน้ นักการศึกษา 

มีความเห็นตรงกนัว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งตามสถานภาพของตนและ 

เป็นสิทธิหนา้ที ในการประพฤติของบุคคลอืนหรือสงัคม ทีบุคคลนนัครองสถานภาพหรือตาํแหน่งนนัอยู ่

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า บทบาท คือ 

สถานภาพทีถกูกาํหนดขึนมา โดยระเบียบกฎเกณฑ์ว่าบุคคลทีอยู่ในบทบาทนัน มีสิทธิและหน้าทีอะไรบา้ง  

ผูที้อยู่ในบทบาทนันจะตอ้งมีความรู้และเขา้ใจในบทบาทของตนเอง เพือทีจะไดมี้มาตรฐานการ

ปฏิบติัทีถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูที้เป็นหัวหน้า หรือผูบ้งัคบับญัชา แต่ก็ไม่สามารถ

กาํหนดแน่นอนว่า จะตรงกบับทบาททีเจา้ของบทบาทแสดงออกหรือปฏิบติัจริงหรือไม่ 
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 2.1.3 ความหมายของบทบาททางวชิาการ 

 การบริหารงานวิชาการ นบัว่าเป็นภารกิจทีสาํคญัยงิทีผูบ้ริหารจะตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษ 

เพราะเหตุใดบรรดาภารกิจทงัหลายทงั 4 ดา้น ในความรับผิดชอบของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษานัน

งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจสาํคญัของการบริหารโรงเรียน จึงมีนักการศึกษาและหน่วยงานทาง 

การศึกษา ไดใ้หค้วามหมายและความสาํคญัของการบริหารงานวิชาการไวห้ลายท่าน ซึงผูว้ิจยัพอ

ประมวลไดด้งันี 

 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542, หนา้ 56) ไดใ้ห้ความหมายว่า 

บทบาทของการบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการหนึงทีผูบ้ริหารการศึกษาทุกระดบัจะตอ้งจดั

กิจกรรมต่าง ๆ เพือเยาวชนให้เจริญงอกงามทุก ๆ ดา้น โดยมีวตัถุประสงค์ให้เยาวชน เติบโตเป็น

สมาชิกทีดีตามตอ้งการ 

 สัญญา บุญส่ง (2542, หน้า 83) กล่าวว่า บทบาทการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

หมายถึง การบริหารงานกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึงเกียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน 

ให้ไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพมากทีสุด ซึงผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็นผูน้าํดา้นวิชาการ ดงันัน บทบาท

ทางดา้นงานวิชาการ จึงมีความสาํคญัเป็นอนัดบัแรกของการบริหารการศึกษา  

 จากแนวคิด ดังกล่าวขา้งตน้ นักการศึกษามีความเห็นตรงกนัว่า บทบาททางวิชาการ 

หมายถึง กระบวนการบริหารงานกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน เพือปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน           

แก่ผูเ้รียนใหไ้ดผ้ลดี มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนทุกระดบั  

 จากการใหค้วามหมายของนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา เกียวกบับทบาท ทางวิชาการ 

ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าบทบาททางวิชาการ หมายถึง การปฏิบติังานทีเกียวกบังานวิชาการ

ในโรงเรียน โดยมีวตัถุประสงค ์เพือปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนของนกัเรียน ใหไ้ดผ้ลดีและมี

ประสิทธิภาพมากทีสุด ซึงประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษาการวจิยั

เพือพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

2.2 ความหมายและบทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาู  

 2.2.1 ความหมายของผ้บริหารสถานศึกษาู  

 สถาบนัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาและนกัวิชาการหลายท่าน ไดก้ล่าวถึงความหมายของผูบ้ริหาร 

โดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษาทีสาํคญัไว ้ดงันี 

 อุทยั บุญประเสริฐ (2540, หนา้ 3) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที้ทาํหนา้ที

กาํกบั ดูแล ควบคุมและจดัการใหส้ถานศึกษา ดาํเนินการและทุ่มเทความพยายามในการดาํเนินงาน 
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ทงัปวงของสถานศึกษา เพือพฒันาเด็กหรือเยาวชนทีอยูใ่นความรับผดิชอบใหบ้รรลุตามภารกิจและ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 4) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ ทีรับผดิชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทงัของรัฐและเอกชน 

 สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 3) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง 

บุคคลซึงปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ในเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษาอืนทีจดั

การศึกษาปฐมวยั ขนัพืนฐานและอุดมศึกษา ตาํกว่าปริญญาทงัของรัฐและเอกชน 

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูที้ทาํ

หนา้ทีกาํกบั ควบคุมดูแลใหบ้ริการและอาํนวยความสะดวกแก่ผูร่้วมงาน เพือใหก้ารดาํเนินงานตาม

ภารกิจของสถานศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.2.2 บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาู  

 สาํนกังานส่งเสริมวิชาชีพ สาํนักงานเลขานุการคุรุสภา (2549, หน้า 25) ในการบริหารจดัการ

สถานศึกษา ไดมี้การกล่าวถึง ครูมืออาชีพและผูบ้ริหารมืออาชีพและถือกนัว่าเป็นกลไกทีมีบทบาท

สาํคญัยิงทาํให้การปฏิรูปการศึกษาไทยบรรลุผล ตามเจตนารมณ์และช่วยให้แผนแม่บท ในการ

ปฏิรูปการศึกษาของไทย เป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงผูที้มีบทบาทสาํคญัทีสุด ในการบริหาร

จดัการสถานศึกษา คือ ผูที้มีตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา เนืองจากในภาคปฏิบติัจะเป็นตวัการ

และเป็นกลไกหลกั ในการกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์และพนัธกิจ ตอ้งทาํหน้าทีและรับผิดชอบ

โดยตรง ในการดูแล ควบคุม กาํกบัและส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและการทาํงาน

ในส่วนต่าง ๆ ของสถานศึกษา ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายทีไดว้างไว ้ 

 สาํนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2535, หน้า 20-23) ไดก้าํหนดงานในหน้าทีของผูบ้ริหาร

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ทีตอ้งปฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินโรงเรียนและผูบ้ริหารโรงเรียนดีเด่น 

ไว ้9 ประการ คือ 1) คุณลกัษณะเด่นและคุณธรรมจรรยาบรรณ 2) การบริหารงานทวัไป 3) การบริหารงาน

วิชาการ 4) การบริหารงานธุรการ การเงินและพสัดุ 5) การบริหารอาคารสถานทีและสิงแวดลอ้ม   

6) การบริหารงานบุคคล 7) การบริหารกิจการนักเรียน 8) การบริหารดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน                 

9) ผลงานเด่น 

 รุ่ง แกว้แดง (2545, หนา้ 14 ) เสนอลกัษณะสาํคญัทีควรจะปรากฏให้เห็น ในตวับุคคลที

เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ 1) ความสามารถในเชิงวิชาการ เป็นทียอมรับของคนในวงการบริหาร

สถานศึกษา 2) ความเป็นคนซือสัตย ์สุจริตและยุติธรรม 3) การเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ เห็นการณ์ไกล           

มองอนาคตขององคก์ารเป็นหลกัการมีคุณลกัษณะ เป็นคนมองอนาคต เป็นสิงทีสามารถเรียนรู้ได ้

4) ความรู้ความเขา้ใจในเรืองการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาจะมีการเปลียนแปลงใน
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การศึกษาค่อนขา้งมาก แตกต่างไปจากทีเคยรู้ เคยเขา้ใจ ทีเคยมีประสบการณ์ การปฏิรูปตามแนวที

ไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 5) ความสามารถในการบริหารจดัการ เป็นผูน้าํ

ในหมู่นักวิชาชีพชนัสูงทีมีความเป็นตัวของตวัเองและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพค่อนขา้งสูง            

อยูร่่วมและปฏิบติังานแบบเพือนร่วมอาชีพ ดูแล สนับสนุนให้ครูและบุคลากรใชค้วามรู้ ความสามารถ 

อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 6) ความรู้ ความเขา้ใจในเรืองหลกัสูตร ศาสตร์การสอน รูปแบบการเรียน

การสอนและความกา้วหนา้ ทางวิทยาการทีเกียวกบัการเรียนรู้ 7) ความรู้และความสามารถทางดา้น

เทคโนโลยี ในระดบัทีเพียงพอ 8) ความสามารถในการแสวงหาทุน แหล่งทุนและการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 9) การเป็นผูมี้จิตสาํนึกทีดีต่อการอนุรักษ์ศิลปะ         

และวฒันธรรม 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, หนา้ 32) ไดก้ล่าวถึง บทบาทผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตน้แบบ ประกอบดว้ยหลกัการ 10 ประการ ดงันี 1) การเป็นผูน้าํทางวิชาการ 2) การบริหารงาน

และมีส่วนร่วม 3) การเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 4) การประสานความสัมพนัธ์ 5) การส่งเสริมการ

พฒันาครูและบุคลากร 6) การสร้างแรงจูงใจ 7) การประเมินผล 8) การส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั

และพฒันา 9) การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์10) การส่งเสริมเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 แลงลี (Langley) (2003, p. 12) ไดก้ล่าวถึง บทบาทผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 1) การมีหน้าทีจดัหา

และจัดการเงิน งบประมาณ 2) การกาํกับและสนับสนุนการสอนของครู 3) เป็นผูน้าํหลกัสูตร               

4) การบริการชุมชน 5) การรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนต่อผูป้กครองและผลสําเร็จ                   

ต่อผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป  

 สมอล (Small) (1974, pp. 11-12) ไดก้ล่าวถึง บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาทวั ๆ ไปไว ้10 

ประการ คือ 1) ผูริ้เริม 2) ผูก้ระตุน้ 3) ผูดู้แลสงัการ 4) ผูป้ฏิบติั 5) ผูเ้ชือมโยง 6) ผูป้ระสาน 7) ผูช้กัจูงหรือ

ยบัยงั 8) ผูแ้กต่้าง 9) ผูรั้บฟัง 10) ผูว้างเฉย 

 แฟเรน และเคย ์(Farren and Kaye) (1996, pp. 175-187) กล่าวไวว้่า ผูน้ ําสามารถให้

บุคลากรพฒันางานอาชีพไดด้ว้ย การแสดงบทบาท 5 ประการ คือ ผูอ้าํนวยความสะดวก ผูป้ระเมิน 

ผูค้าดการณ์ ผูใ้หค้าํปรึกษาและผูส่้งเสริมสนบัสนุน 

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ในการทีจะเป็นนกับริหารทีดี 

ในอนาคตนันจะตอ้งมีคุณลกัษณะหลายอย่างทีเป็นแบบใหม่แนวใหม่และแบบผสมผสานทีไม่มี

ลกัษณะเฉพาะทีตายตวั การทาํงานเชิงกลยทุธ ์รู้จกัการประมวลวิเคราะห์ ประเมินและตดัสินใจและ

ยงัตอ้งดูแล รับผดิชอบการดาํเนินงานตามปกติของสถานศึกษาในทุกดา้น ตอ้งมีวิสัยทศัน์ใหม่ใน

การบริหารจดัการให้การดาํเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีความสามารถสูงทังการ

กาํกบัดูแล ช่วยเหลือ ชีแนะและให้การสนับสนุน ตอ้งรู้จกัการประสานงานและการดึงศกัยภาพ 
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ของบุคลากรทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งใหมี้ ส่วนร่วมในงานและกิจการของสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีตอ้งมี

บทบาทเป็นผูริ้เริม ชีนาํแนวทางความคิดและประสานความคิดทีดี ในการทาํงานได ้สามารถสร้าง

ความเข้าใจร่วมกบับุคลากรและประสานสัมพนัธ์กับบุคลากรทุกฝ่ายได้ด้วยดี ยืดหยุ่นในการ

ประสานสัมพนัธ์กับบุคลากรทุกระดับไดเ้หมาะสม เปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานในส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลให้มีการประเมินการปฏิบติังาน ของบุคลากรดว้ย

วิธีการทีสุจริต ยติุธรรม โปร่งใส พร้อมต่อการตรวจสอบในการดาํเนินงานทุกดา้น สามารถสร้าง

ความเขา้ใจกับทุกฝ่ายและต่อวงการภายนอก ถึงจุดยืน นโยบาย การดาํเนินงาน และการพฒันา

คุณภาพของสถานศึกษา ใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษกบัการบริหารคุณภาพ การบริหารที มุ่งเป้าไปสู่

ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 

 2.2.3 บทบาทสําคญัของผ้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนู  

 สาํนักการศึกษา (2554, หน้า 29) ผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นวิชาชีพทีมีบทบาทสาํคญัต่อ           

การบริหารโรงเรียนอยา่งมาก เพราะโรงเรียนเป็นระบบย่อย ของระบบการศึกษาและระบบสังคม 

การจดัการศึกษาในโรงเรียนจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

รวมทงั การเปลียนแปลงทีเกิดจากความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผูบ้ริหารโรงเรียน

ตอ้งเป็น ผูน้าํการเปลียนแปลง รวมทงัการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพดว้ย  

 ผูบ้ริหารโรงเรียน มีบทบาทสาํคญั คือ 1) บทบาทเป็นผูก้าํหนดทิศทาง 2) บทบาทเป็น            

ผูก้ระตุน้ 3) บทบาทเป็นนักวางแผน 4) บทบาทเป็นผูต้ดัสินใจ 5) บทบาทเป็นนักจดัองค์การ                 

6) บทบาทเป็นผูจ้ดัการเปลียนแปลง 7) บทบาทเป็นผูป้ระสานงาน 8) บทบาทเป็นสือกลางในการ

สือสาร 9) บทบาทเป็นผูแ้กค้วามขดัแยง้ 10) บทบาทเป็นผูแ้กปั้ญหา 11) บทบาทเป็นผูจ้ดัระบบงาน 

12) บทบาท เป็นผูบ้ริหารการเรียนการสอน 13) บทบาทเป็นผูบ้ริหารบุคคล 14) บทบาทเป็น

ผูบ้ริหาร 15) บทบาทเป็นผูป้ระเมินผล 16) บทบาทเป็นประธานในพิธี 17) บทบาทเป็นผูส้ร้าง

ความสมัพนัธก์บัชุมชน 

 

2.3 ความหมายการบริหาร ความสําคญัและขอบข่ายของการบริหารงานวชิาการ  

 2.3.1 ความหมายการบริหาร  

 คาํว่า “การบริหาร” มีนักการศึกษาไดอ้ธิบายและให้ความหมายในเรืองการบริหาร

แตกต่างกนัออกไปมากมาย ผูว้ิจยัพอสรุปได ้ดงันี 

 กมล ภู่ประเสิรฐ (2545, หน้า 14) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหารเป็น

กระบวนการทางสงัคม (Social Process) ทีผูบ้ริหารจะตอ้งดาํเนินงานให้สอดคลอ้ง กบัความตอ้งการ

ของสมาชิกในสังคม การศึกษาเรืองการบริหารจึงเป็นสิงสาํคญัทีมีความจาํเป็นอย่างยิงมนุษยมี์    
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การสร้างกฎเกณฑร์ะเบียบต่าง ๆ ขึน โดยมุ่งหวงั เพือความสงบสุขในสังคมนัน การบริหารงานจึงได้

เติบโตควบคู่กบัการดาํรงชีพของมนุษย ์และเป็นสิงทีช่วยใหม้นุษยด์าํรงชีพอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งผาสุก 

 บุญชม ศรีสะอาด (2541, หน้า 56) ได้ให้ความหมายของ การบริหารว่า การบริหาร 

หมายถึง กระบวนการทีตอ้งอาศยัปัจจยัทงัศาสตร์และศิลป์ โดยนาํเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบกนั

ตามกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีตงัไว ้อย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารทุก

ประเภทมีความจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากร ซึงถือว่าเป็นสิงจาํเป็นยิงในการบริหาร อนัไดแ้ก่คน เงิน 

วสัดุ และการจดัการ อย่างไรก็ตาม นอกจากปัจจัยดา้นทรัพยากร ทีส่งผลให้การบริหารประสบ

ผลสาํเร็จยงัมีปัจจยัสาํคญัทีทาํใหก้ารบริหารงานดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นนัคือกระบวนการ

บริหารงานตลอดจนความรู้ ความสามารถของตวัผูบ้ริหารเอง  

 อุทยั  บุญประเสิรฐ (2545, หนา้ 87) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กลุ่มบุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไป 

ไดร่้วมมือกนักระทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง หรือหลายอย่าง เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใด

อยา่งหนึง หรือหลายอยา่งรวมกนั  

 จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง 

กระบวนการบริหาร การทาํงานโดยปัจจยัหลาย ๆ ดา้น เช่น คน เงิน วสัดุและการจดัการ เพือให้บรรลุ

วตัถุประสงคที์ตงัไว ้

 2.3.2 การบริหารโรงเรียน 

 การบริหารงานโรงเรียน ไดมี้นกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทีเกียวขอ้งไดใ้ห้

ความหมายของการบริหารโรงเรียน ไวม้ากมายและแตกต่างกนัออกไป ซึงผูว้ิจยัพอประมวลได ้ดงันี 

 มนสั สายโกสุม (2540, หนา้ 265) ใหค้วามหมายว่า โรงเรียนถือเป็นหน่วยงาน ทางการศึกษาทีสาํคญั 

เพราะเป็นหน่วยงานทีจดัการศึกษา ใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ผลการจดัการศึกษาจะเป็น

เช่นใด ย่อมขึนอยู่กบัการดาํเนินงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหลกั ดว้ยเหตุนีผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาจึงเป็นบุคคลสาํคญัและมีบทบาทในการปฏิบติังานต่าง ๆ ใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายของ

การจดัการศึกษา ความสาํคญัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จาํเป็นทีตอ้งรับผิดชอบในการพฒันา

ประชากรของประเทศ  

 สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 24) ไดใ้ห้แนวคิดใน  

การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไว ้ดงันี 1) การบริหารโรงเรียนจะประสบผลสาํเร็จ ตอ้งอาศยั

ความรู้ ความสามารถคุณลกัษณะทีดีและคุณธรรมของผูบ้ริหาร 2) ประสิทธิภาพในการบริหาร คือ 

ความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนในการใชท้รัพยากร ทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ

การเรียน 3) การบริหารงานโรงเรียนของผูบ้ริหาร ตอ้งอาศยักระบวนการในการบริหาร 4 ชนัตอน 

คือ การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา การวางแผน การกาํกบัติดตามดูแล และการประเมินผล        
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5) การบริหารโรงเรียนจะดาํเนินไปไดดี้ ถา้ผูบ้ริหารไดใ้ชแ้นวทาง และเทคนิควิธีต่าง  ๆประกอบกนัโดย

มุ่งประโยชน์ ต่อนักเรียนเป็นสาํคญั การให้บุคลลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร การตดัสินปัญหา

อยา่งมีระบบ การมีภาวะผูน้าํทีดี 6) บริหารโรงเรียนตอ้งมีทกัษะพืนฐาน 3 ดา้น คือ ทกัษะดา้นเทคนิควิธี 

ทกัษะดา้นมนุษย ์สมัพนัธท์กัษะ ดา้นความคิดรวบยอด 

 อุไรวรรณ ธรรมกรบญัญติั (2543, หน้า 75) ให้ความหมายว่า การบริหารโรงเรียนนัน  

ถือว่าโรงเรียนเป็นหน่วยงานทีมีความรับผดิชอบ ต่อการพฒันาตวันกัเรียนเป็นหลกัสาํคญัและผูที้มี

ความรับผิดชอบต่อภารกิจในโรงเรียน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํเป็นตอ้งบริหารโรงเรียนนันให้

เป็นไปตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไวโ้ดยแน่ชดั 

 สาํนักการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (2554, หน้า 12) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหาร

โรงเรียนว่า เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ทีบุคคลหลายคนร่วมมือกนัดาํเนินการ เพือใหบ้ริการทางการศึกษา 

แก่เยาวชนและผูส้นใจ เพือใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นความรู้ ความสามารถและเพือเป็นสมาชิกทีดี 

ของสงัคมและประเทศชาติ เพือใหก้ารปฏิบติังานเหล่านนั นาํไปสู่สมัฤทธิผลในการจดัการศึกษาได้

ตรงเป้าหมายทุกประการ  

 คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร (2554, หน้า 30) ไดก้าํหนดการบริหารงาน  

ในฐานะหวัหนา้สถานศึกษาหรือผูอ้าํนวยการโรงเรียน ซึงมีหนา้ทีความรับผดิชอบ ปริมาณงานและ

คุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบติัหน้าทีอืนตามทีไดม้อบหมาย ดงันี 1) วางแผนการ

ปฏิบติังานโดยกาํหนดหนา้ทีและวิธีการดาํเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษา 2) ควบคุม ดูแลและ

ติดตาม ผลการดาํเนินงานดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการ

บริหาร งานทวัไป 3) จดัโปรแกรมการเรียน คู่ มือประกอบการเรียนการสอน วสัดุอุปกรณ์ทาง

การศึกษา 4) จดัฝึกอบรมวิชาชีพ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน 5) ควบคุม ดูแล และ

ปกครอง โดยการจดัระบบงานในสถานศึกษา กาํหนดลกัษณะงานการมอบหมายงาน ให้เหมาะสม

กบัความรู้ความสามารถ 6) ติดตามใหค้าํปรึกษา แกไ้ขปัญหาและนิเทศ 7) บงัคบับญัชาครู นักเรียน 

นกัศึกษา 8) ดูแลสวสัดิภาพและความเป็นอยูข่องนกัเรียน นกัศึกษา ครูและเจา้หน้าทีอืน ๆ 9) สร้าง

ความสมัพนัธก์บัผูป้กครองและชุมชนในทอ้งถิน 10) จดักิจกรรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

ของประชาชนใหเ้ป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 11) วิเคราะห์ วิจยั รวบรวมขอ้มูลและจดัทาํสถิติ

ต่าง ๆ สําหรับการตดัสินใจ 12) นําเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษามาใช้เผยแพร่และ

นาํไปสู่ปฏิบติั เพือปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา ของสถานศึกษาและพฒันาสถานศึกษาให้เป็นที

นิยมของประชาชน 13) เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการต่าง ๆ ตามทีไดรั้บแต่งตงั 14) ปฏิบติัการ

สอนและอบรมวิชาสามญัหรือวิชาชีพในสาขาใดสาขาหนึง หรือหลายสาขาใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษา 

ประชาชน ตลอดจนปฏิบติัหนา้ทีอืนทีเกียวขอ้ง 
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 จากแนวคิดของนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปได้

ว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง การจดักิจกรรมต่าง ๆ ทีบุคคลร่วมมือกนัดาํเนินการ เพือใหบ้ริการ 

ทางการศึกษาแก่เยาวชนและผูที้สนใจ เพือให้เกิดการพฒันาทางดา้นความรู้ ความสามารถ เจตคติ 

ค่านิยม พฤติกรรมและคุณธรรมต่าง ๆ เพือเป็นสมาชิกทีดีของสงัคมและประเทศชาติ ซึงเป็นหน้าที 

ของโรงเรียนทีจะทาํใหก้ารบริหารงาน ในโรงเรียนประถมศึกษาประสบความสาํเร็จต่อไป 

 2.3.3 ขอบข่ายของการบริหารงานวชิาการ 

 การบริหารงานวิชาการถือเป็นภารกิจหลกัของโรงเรียน ทีผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจเพือทีจะ

ไดบ้ริหารงานไดค้รอบคลุม ซึงขอบข่ายของภารกิจดงักล่าวไดมี้นกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 

ไดใ้หข้อบข่าย ของงานวิชาการไว ้ดงันี 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 33-38) ขอบข่ายงานวิชาการ การพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนการเรียนรู้             

การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาสือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การ

พฒันาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการ

พฒันาวิชาการ กบัสถานศึกษาอืน  

 สุขพิกุล พิสิฎฐพนัธ ์(2541, หนา้ 12) กล่าวว่า ขอบข่ายงานวิชาการ จะครอบคลุมตงัแต่ 

การวางแผนเกียวกบังานวิชาการ การจดัดาํเนินการเกียวกบัการเรียนการสอน การจดับริการการ

สอนและการจดัการวดัและประเมินผล  

 อภิรมย ์ณ นคร (2539, หนา้ 58) ไดก้ล่าวว่า การบริหารงานวิชาการครอบคลุมงาน ดา้นหลกัสูตร 

ดา้นแผนการสอน ด้านการจดัตารางสอน ดา้นการปรับปรุงการเรียนการสอน ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี          

การสอนและสือการสอน ดา้นการจดัแบบเรียน ดา้นหอ้งสมุดโรงเรียน ดา้นการวดัและผลประเมิน

การศึกษาและดา้นการนิเทศการสอน  

 อุทยั บุญประเสริฐ (2540, หน้า 28) ไดก้ล่าวถึง ขอบข่ายของงานวิชาการไวว้่า ควรประกอบ 

ดว้ยงานยอ่ย ๆ  คือ งานเกียวกบับริหารบุคคล งานเกียวขอ้งกบัหลกัสูตร งานทีเกียวขอ้งกบัการสนับสนุน

การเรียนการสอน งานทีเกียวขอ้งกับการวดัประเมินผลการศึกษาและงานประเมินโครงการที

เกียวขอ้งกบัการสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน  

 กรมวิชาการ (2544, หนา้ 12) ไดร้ะบุขอบข่ายวิชาการในโรงเรียนว่า ประกอบดว้ยงาน

ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้งานการเรียนการสอน งานวสัดุประกอบหลกัสูตร และสือ

การเรียนการสอน งานวดัและประเมินผล งานหอ้งสมุด งานนิเทศการศึกษา งานดา้นวางแผนและ
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กาํหนดวิธีดาํเนินงาน งานส่งเสริมการสอน งานประชุมอบรมทางวิชาการและงานพฒันาการสอน 

กลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ  

 กมล  ภู่ประเสริฐ (2545, หน้า 67) กล่าวว่า ขอบข่ายงานวิชาการ จะครอบคลุมการดาํเนินงาน

ต่อไปนี คือ การบริหารหลกัสูตร การบริหารการเรียนการสอน การบริหาร การประเมินผลการเรียน 

การบริหารนิเทศในสถานศึกษา การบริหารการพฒันาบุคลากรทางวิชาการ การบริหาร โครงการ 

ทางวิชาการอืน ๆ การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการและการบริหารการ

ประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา  

 มงคล สุวรรณกล่อม (2552, หนา้ 69) ขอบข่ายงานวิชาการ จะเกียวขอ้งกบังานหลกัสาํคญั คือ 

งานหลกัสูตร งานกิจกรรมการเรียนการสอนและงานวดัผลประเมินผล ซึงถือว่าเป็นหัวใจหลกัสาํคญัของ

โรงเรียนในการจดัการศึกษาใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพ  

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ นักการศึกษา  

มีความเห็นตรงกนัว่าขอบข่ายของงานวิชาการ หมายถึง งานทีเกียวขอ้งกบัหลกัสูตร สือการเรียน 

การสอน การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรการนิเทศการศึกษาและการวดัผลประเมินการศึกษา 

 จากการให้ความหมาย ของขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ จากนักการศึกษาและ

หน่วยงาน ทางการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ขอบข่ายของงานวิชาการประกอบดว้ยงาน

เกียวกบัหลกัสูตร เอกสารประกอบหลกัสูตร สือและเทคโนโลย ีทีใชใ้นการสนับสนุนการเรียนการสอน 

การจดัแบบเรียน หนังสือเรียนเขา้ห้องสมุด ตลอดจนงานทีเกียวขอ้ง กบัการวดัผลประเมินผล             

ทางการศึกษา เพือปรับปรุงและพฒันา การบริหารงานวิชาการต่อไป 

 

2.4 ความหมายและความสําคญัของการบริหารงานวชิาการ 

 2.4.1 ความหมายการบริหารงานวชิาการ 

 การบริหารงานวิชาการนนั มีนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาไดใ้ห้ความหมายไว้

มากมายและแตกต่างกนัออกไป ซึงผูว้ิจยัพอประมวลได ้ดงันี 

 สาํนักการศึกษา (2554, หน้า 16) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดาํเนินงานโดย 

การผสมผสานทรัพยากร ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ทุกดา้นให้แก่นักเรียน            

เพือพฒันาการจดัการเรียนรู้ ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนเป็นคนดี             

มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะชีวิตและดาํรงชีวิตในสงัคมอยา่งมีความสุข  

 จิรวรรณ มาดี (2538, หนา้ 76) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารวิชาการไวว้่า การบริหาร 

งานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดทีเกียวกบัการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน
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ใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือการบริหารงานทีให้พลเมืองมีความรู้ มีคุณธรรมสามารถ

ประกอบสมัมาอาชีพ ดาํรงตนเป็นพลเมืองดี ช่วยกนัพฒันาชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป  

 มนสั สายโกสุม (2540, หนา้ 16-18) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 

กิจกรรมทุกอย่างภายในโรงเรียน ทีก่อให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาของเด็กให้มีประสิทธิภาพ

สูงขึน บุคคลทีมีส่วนเกียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ด ในการส่งเสริมวิชาการในโรงเรียน คือ ผูบ้ริหารและครู

ในโรงเรียนนนัเอง  

 สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542, หนา้ 15) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารงาน

วิชาการไวว้่า งานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ครอบคลุมงานเกียวกบัหลกัสูตร การเรียนการสอน 

การจดัหาสือการเรียนการสอน การนิเทศรวมทงัการวดัผลประเมินผล  

 สมศกัดิ คงสมนวน (2543, หนา้ 26) ไดใ้หค้วามหมายของ การบริหารงานวิชาการว่าเป็น 

การบริหารทีเกียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของ

สถานศึกษา  

 กมล ภู่ประเสริฐ (2545, หนา้ 324) ใหค้วามหมายของ การบริหารงานวิชาการไวว้่า การบริหารงาน

วิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิด ในสถานศึกษาหรือโรงเรียน ทีเกียวกบั การปรับปรุงพฒันา 

การเรียนการสอนให้ไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพทีสุด เพราะหน้าทีของสถานศึกษา ทุกแห่ง คือ การให้

ความรู้ทางดา้นวิชาการแก่ผูเ้รียน  

 จากการใหค้วามหมายของ การบริหารวิชาการ จากนักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา

ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกดา้นของ

โรงเรียนทีครอบคลุม การจดัการเรียนการสอน เพือให้นักเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ รวมถึงการอบรม

ใหน้กัเรียนมีคุณธรรมและการปลกูฝังใหเ้ป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป 

 2.4.2 ความสําคญัของการบริหารงานวชิาการ 

 การบริหารงานวิชาการนบัว่าเป็นงานทีสาํคญัของโรงเรียนหรืออาจกล่าวไดว้่า โรงเรียน

จะมีคุณภาพหรือไม่ ขึนอยูก่บังานวิชาการของโรงเรียน การบริหารงานวิชาการจึงมีนกัการศึกษาได้

กล่าวถึงความสาํคญัไวม้ากมาย ซึงผูว้ิจยัพอประมวลผลได ้ดงันี 

 นพพงษ ์บุญจิตรดุล (2544, หนา้ 97) ไดใ้หค้วามเห็นว่า ภารกิจทางดา้นบริหารงานวิชาการนัน

ครูใหญ่จะรับผิดชอบเพียงผูเ้ดียวไม่ได ้ หน้าทีของครูใหญ่ จึงตอ้งคอยกระตุน้และส่งเสริมให้ครู

ร่วมมือกนัทุกคน ในการทีปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียนให้ดีขึน ครูใหญ่มีหน้าทีทีจะตอ้ง

ประสานงานสาํรวจความกา้วหน้าทางวิชาการว่า บรรลุเป้าหมายทีวางไวห้รือไม่ ตอ้งคอยติดตาม

รายงานความกา้วหนา้ในดา้นต่าง ๆ แลว้นาํมาแกไ้ขปรับปรุงหรือวางแผนงาน ในขนัต่อไปไดแ้ละ

เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าว จึงมีความจาํเป็นเหลือเกินทีครูใหญ่ จะตอ้งมีความสามารถ
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ทางดา้นการจดัระเบียบบริหารงาน รู้จกัการจดัหน่วยงาน รู้จกัเลือกคนเพือจะไดม้อบหมายอาํนาจ

หน้าทีให้บุคลากร ใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ครูใหญ่จะต้องมีความเข้าใจใน

กระบวนการบริหารงาน เช่น รู้จกัวางแผน การติดต่อสือสาร การประสานงาน การควบคุมบงัคบั

บญัชาการวินิจฉยั การมอบหมายงาน และ การวดัผลประเมินผลงาน  

 ณัฏฐวี ทองวิไลกุล (2548, หน้า 13) ในการบริหารงานวิชาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา

จะตอ้งดาํเนินการ พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา พฒันากระบวนการเรียนรู้การวดัผลประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียนวิจยั เพือพฒันาคุณภาพการศึกษา พฒันาสือนวตักรรมและเทคโนโลยี พฒันา 

แหล่งการเรียนรู้ นิเทศการศึกษา แนะแนวการศึกษา พฒันาระดับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั

สถานศึกษาอืนและส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรและสถาบนัอืนทีจดั

การศึกษา  

 Smith และคณะ (1961) (อา้งถึงใน อภิรมย ์ณ นคร 2539, หน้า 59) ไดจ้ดัลาํดบัความสาํคัญ 

ของงานวิชาการไวเ้ป็นอนัดบัแรกจากงานอืน ๆ ของผูบ้ริหารโรงเรียน 7 ดา้น ดงันี  

1. งานดา้นวิชาการ     ร้อยละ 40 

2. งานบริหารบุคลากร     ร้อยละ 20 

3. งานกิจการนกัเรียน     ร้อยละ 20 

4. งานการเงิน      ร้อยละ 5 

5. งานอาคารสถานที     ร้อยละ 5 

6. งานสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ร้อยละ 5 

7. งานธุรการอืน ๆ     ร้อยละ 5 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546, หนา้ 33) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญั ของงานวิชาการไว ้ดงันี 

 1) งานวิชาการเป็นงานทีมุ่งเน้นการพฒันาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 

จริยธรรม เจตคติ และค่านิยมใหน้กัเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขในการดาํรงชีวิตตลอดจน 

เป็นผูมี้คุณค่าในสงัคม  

 2) งานวิชาการเป็นตวักาํหนดปริมาณงานของโรงเรียน เมือโรงเรียนมีงานวิชาการมาก

ปริมาณงานดา้นอืน ๆ ยอ่มมีมากตามไปดว้ย  

 3) งานวิชาการเป็นเครืองกาํหนด การจดัสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน ทงังบประมาณวสัดุ 

ครุภณัฑ ์ซึงจะจดัใหต้ามสดัส่วนของปริมาณงานวิชาการ โรงเรียนจะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ

มากนอ้ย ขึนอยูก่บัปริมาณงานของโรงเรียน  
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 4) งานวิชาการเป็นเครืองตดัสินคุณภาพ ของโรงเรียน การพิจารณาของโรงเรียนตอ้งอาศยั 

งานทางดา้นวิชาการโดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงานวิชาการ ผลสาํเร็จของครูทางดา้น

ผลสมัฤทธิทางการเรียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์เกิดกบันกัเรียน  

 5) งานวิชาการเป็นเครืองชีวดัความสําเร็จ และความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียน 

เนืองจากงานวิชาการเป็นงานหลกัของโรงเรียน ทีผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งดาํเนินการ กระตุน้และ

ส่งเสริมให้ครูร่วมมือกัน ในการปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียนอยู่เสมอ ดังนัน ผูบ้ริหาร

โรงเรียนตอ้งรู้จกัวางแผน ติดต่อสือสาร ประสานงาน ควบคุมบงัคบับญัชา วินิจฉัยสังการและ

มอบหมายงานใหถ้กูตอ้งเหมาะสม เพือใหก้ารปฏิบติังานวิชาการบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สาํนกัการศึกษา (2554, หน้า 16-17) งานวิชาการถือเป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน 

เพราะจุดมุ่งหมายของโรงเรียน คือ การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ การบริหารงานวิชาการเป็นการ

ดาํเนินกิจกรรมการจดัการเกียวกบังานดา้นหลกัสูตร การนาํหลกัสูตรไปใช ้แบบเรียน งานการเรียน

การสอน งานสือการเรียนการสอน งานวดัผลและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการเพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุจุดหมายของ

การศึกษาทีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง 

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การบริหารงานวิชาการมี

ความสาํคญั คือ เป็นหวัใจของการบริหารสถานศึกษา ทงันีก็เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา คือ 

การจดัการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยูที่งานดา้นวิชาการ ซึงจะประกอบดว้ย 

งานดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน การจดับุคลากรทีเกียวขอ้ง การจดัสือ เพือส่งเสริม

งานดา้นวิชาการ รวมถึงงานดา้นการวดัและประเมินผล การบริหารงานวิชาการจะให้ไดผ้ลดีและมี

คุณภาพจึงตอ้งมีรูปแบบทีชดัเจนดงักล่าว 

 

2.5 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการบริหารงานวชิาการ 

 2.5.1 แนวคดิการบริหารงานวชิาการ  

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 39 กาํหนดใหก้ระทรวง กระจายอาํนาจจากการบริหารและการจดัการศึกษา ทงัดา้นวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทวัไป ไปยงัคณะกรรมการสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาโดยตรง 

 ดงันนั หนา้ทีของโรงเรียนทีจะจดัการให้งานเหล่านีมีประสิทธิภาพ โดยมีงานวิชาการ 

เป็นภารกิจหลกัของโรงเรียน ทีจะตอ้งจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
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และความตอ้งการของชุมชนและสังคมอย่างแทจ้ริง โดยมีผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครองและ

ชุมชน มีส่วนร่วม นอกจากนียงัส่งเสริมใหโ้รงเรียน จดักระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผูเ้รียนสาํคญั

ทีสุด สามารถตรวจสอบคุณภาพ การจดัการศึกษาไดทุ้กระดบัชนั ตลอดจนการร่วมมือเป็นเครือข่าย 

เพือเพิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจดัการศึกษา 

 สาํนกัการศึกษา (2554, หนา้ 18) การบริหารงานวิชาการ มีขอบข่ายกวา้งขวาง ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ตอ้งกระจายอาํนาจ ในการบริหารงานวิชาการอยา่งชดัเจน มีการวางแผนการทาํงานทีเป็นระบบตอ้ง

เป็นผูน้าํทางวิชาการ สามารถปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้ไดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยมุ่งประโยชน์เพือให้นักเรียนประสบความสําเร็จ ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและสามารถ

ปรับตัวในสังคม มีคุณธรรม มีความขยนัหมันเพียร มีความรู้และทักษะตามศักยภาพและ                   

เป็นพลเมืองดี ในระบอบประชาธิปไตย 

 2.5.2 ทฤษฎีการบริหารงานวชิาการ 

 ชุมศกัดิ อินทร์รักษ์ (2547, หน้า 25) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการจาํเป็นต้องอาศยั           

ทงัศาสตร์และศิลป์ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัธรรมชาติขององคก์ร ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งสร้าง

ทกัษะในการบริหาร เพือพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทฤษฎีการบริหารของ อองรี ฟงโยล 

(Henri Fayol) สามารถนาํมาใชใ้น การบริหารงานวิชาการ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ฟาโยล ไดเ้สนอ

องคป์ระกอบขนัพืนฐานของการบริหารไว ้ดงันี 

 1. การวางแผน (To Plan) เป็นกระบวนการทีสาํคญัในการบริหาร เป็นภาระหน้าทีและ

เป็นการใชศิ้ลปะของภาวะผูน้าํทีสาํคญัทีสุดประการหนึง ดงันัน ในการบริหารงานวิชาการจึงจาํเป็น 

ตอ้งทราบถึงหลกัสาํคญัในการวางแผน เพือประโยชน์ในการปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลยงิขึน 

 2. จดัองค์ประกอบ (To Organize) เป็นกระบวนการทีจดัตงัขึน เพือความสัมพนัธ์ของ

องคป์ระกอบต่าง ๆ ทีจะสามารถทาํใหอ้งค์ประกอบ ของการบริหารงานวิชาการบรรลุเป้าหมายที

กาํหนดไว ้ซึงประกอบดว้ยคน (People) หน้าทีการงาน (Function) และปัจจยัทางกายภาพต่าง ๆ 

(Physical Factors) ขององคก์รหรือการบริหารงานวิชาการ 

 3. การบงัคบับญัชา (To command) เป็นการบริหารงานวิชาการ ตามอาํนาจหน้าทีตาม

ระเบียบแบบแผน วิธีการและมาตรฐานการปฏิบติังานทีกาํหนดขึน โดยอาศยัศิลปะการเป็นผูน้าํ 

หลกัมนุษยสมัพนัธ ์ของผูบ้งัคบับญัชาต่อผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 4. การประสานงาน (To Coordinating) เป็นการร่วมมือในการบริหารงานวิชาการซึงเป็น

ภารกิจทีสาํคญั ดงันนั การประสานงานจึงเป็นการประสานใจ ทีมีส่วนสาํคญัในการส่งผลให้งาน

บริหารงานวิชาการ บรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีกาํหนดไว ้
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 5. การควบคุม (To control) เป็นการกาํกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดาํเนินงานและ

ความกา้วหนา้ ในการบริหารงานวิชาการ เกียวกบัการเปลียนแปลง พฒันางาน และผลสาํเร็จในการ

ปฏิบติังาน เพือแกไ้ข ปรับปรุงและเป็นขอ้มลูในการพฒันางานต่อไป 

 2.5.3 หลกัการการบริหารงานวชิาการ 

 ชุมศกัดิ อินทร์รักษ ์(2545, หนา้ 9) ไดก้ล่าวถึง การบริหารงานวิชาการมีหลกัการทีสาํคญั ดงันี 

 1. หลกัการพฒันาคุณภาพ (Quality Management) เป็นการบริหารเพือนาํไปสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการ องค์ประกอบของคุณภาพทีเป็นตัวชีวดั คือ ผลผลิตและกระบวนการเป็นปัจจัย

สาํคญัทีทาํใหบุ้คลากรและผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจ พฒันาศกัยภาพเป็นทียอมรับของสังคม

ในระดบัสากลมากขึนโดยอาศยักระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาการควบคุมคุณภาพและ   

การประเมินผล  

 2. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได้

พฒันาอยา่งต่อเนือง สมาํเสมอโดยหลกัการมีส่วนร่วมการเสนอแนะและการพฒันางานวิชาการ ตอ้

อาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงอาจดาํเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการโดยมีเป้าหมาย

นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพได้มากขึน การมีส่วนร่วมต้องเริมจาก การร่วมคิด ร่วมทาํและร่วม

ประเมินผล 

 3. หลกัการ 3 องค์ประกอบ (3-Es) ไดแ้ก่ 3.1) หลกัประกอบสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง 

การปฏิบติัตามแผนทีกาํหนดไว ้เป็นไปตามขนัตอนและกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคขณะ

ดาํเนินการ ก็สามารถปรับปรุงแกไ้ขได ้การมีประสิทธิภาพเนน้ไปทีกระบวนการ (Process) การใช้

กลยุทธ์และเทคนิควิธีต่าง ๆ ทีทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์มากทีสุด 3.2) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) 

หมายถึง ไดผ้ลผลิต (Outcome) ตามวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไว ้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมี

ความรู้ความสามารถมีทกัษะเพิมขึน รวมทงัการคาํนึงถึงผลประโยชน์ทีไดรั้บ อย่างไรก็ตามมกัใช้

สองคาํนีควบคู่กนัคือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.3) หลกัประหยดั (Economy) หมายถึง การใช้

เวลานอ้ย การลงทุนนอ้ย การใชก้าํลงัหรือแรงงานน้อย โดยไม่ตอ้งเพิมทรัพยากรการบริหารแต่ได้

ผลผลิตตามคาดหวงั ดงันนั การลงทุน ทางวิชาการจึงตอ้งคาํนึงถึงหลกัความประหยดัดว้ยเช่นกนั 

 4. หลกัความเป็นวิชาการ (Academics) หมายถึง ลกัษณะทีครอบคลุมเนือหาสาระของวิชาการ 

เช่น การพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล การนิเทศวิชาการและ

วิจยัเป็นตน้ 

 หลกัการเหล่านีเป็นองคป์ระกอบสาํคญั ทีก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงและสร้างสรรค์เป็น

แนวคิดเพือใหก้ารปฏิบติับรรลุสู่ความสาํเร็จ ในการบริหารงานวิชาการ ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งใช ้

ทงัหลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงคุณภาพนกัเรียนและคาํนึงถึงบุคลากร ซึงเป็นผู ้
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มีบทบาทสาํคญัในกระบวนการบริหาร โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร ให้การส่งเสริม

สนบัสนุนและดูแลเอาใจใส่ ดว้ยความยติุธรรมและเสมอภาค ดงันนั การบริหารงานวิชาการ จะตอ้ง

มีหลกัการและวิธีการดาํเนินงาน เพือให้เกิดความคล่องตวัใน การบริหาร ดงันี 1) ยึดหลกัให้

โรงเรียนจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา ใหเ้ป็นไปตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 

สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการของชุมชนและสงัคมอยา่งแทจ้ริง โดยมีผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง 

และชุมชนมีส่วนร่วม 2) มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียน จดักระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญั

ทีสุด 3) มุ่งส่งเสริมใหชุ้มชนและสงัคมมีส่วนร่วมในการกาํหนดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้เป็น

เครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ 

 4) มุ่งจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจดัให้มีตวัชีวดัคุณภาพการจดัหลกัสูตร 

กระบวนการเรียนรู้และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาไดทุ้กชนั 5) มุ่งส่งเสริมใหมี้การ

ร่วมมือเป็นเครือข่าย เพือเพิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจดัและพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 2.5.4 หลกัการจดัการ (Management Principles) 

 Fayol ไดว้างหลกัทวัไปทีใชใ้นการบริหารไว ้14 ขอ้ ซึงใชส้าํหรับเป็นแนวทางปฏิบติั

สาํหรับผูบ้ริหารnหลกัทวัไปดงักล่าว มีดงันี  

 1) หลกัทีเกียวกบัอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบ (authority & responsibility) คือ 

อาํนาจหนา้ทีและความรับผดิชอบเป็นสิงทีแยกจากกนัมิได ้ผูซึ้งมีอาํนาจหนา้ทีทีจะออกคาํสงัไดน้นั

ตอ้งมีความรับผดิชอบต่อผลงานทีตนทาํไปนนัดว้ย  

 2) หลกัของการมีผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว (Unity of command) คือ ในการกระทาํใด ๆ 

คนงานควรไดรั้บคาํสงัจากผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียวเท่านนั ทงันีเพือป้องกนัมิใหเ้กิดความสับสน

ในคาํสังดว้ยการปฏิบัติตามหลกัขอ้นี ย่อมจะช่วยให้สามารถขจัดสาเหตุแห่งการเกิดขอ้ขัดแยง้ 

ระหว่างแผนกงานและระหว่างบุคคลในองคก์ารใหห้มดไป  

 3) หลกัของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั (Unity of direction) กิจกรรมของกลุ่มทีมีเป้าหมาย

อนัเดียวกนั ควรจะตอ้งดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกนั เป็นไปตามแผนงานเพียงอนั

เดียวร่วมกนั 

 4) หลกัของการธาํรงไวซึ้งสายงาน (Scalar chain) สายงานอนันี คือ สาย การบงัคบับญัชา

จากระดับสูงมายงัระดบัตาํสุด ดว้ยสายการบงัคบับัญชาดงักล่าว จะอาํนวยให้การบงัคบับญัชา

เป็นไปตามหลกัของการมีผูบ้ังคับบัญชาเพียงคนเดียวและช่วยให้เกิดระเบียบ ในการส่งทอด

ข่าวสารขอ้มลูระหว่างกนัอีกดว้ย  

 5) หลกัของการแบ่งงานกนัทาํ (Division of work or specialization) คือ การแบ่งแยกงาน

กนัทาํตามความถนดั โดยไม่คาํนึงถึงว่าจะเป็นงานดา้นบริหารหรือดา้นเทคนิค  
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 6) หลกัเกียวกบัระเบียบวินยั (Discipline) โดยถือว่าระเบียบวินยัในการทาํงานนนัเกิดจาก

การปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการทาํงาน ทงันีโดยมุ่งทีจะก่อให้เกิดการเคารพเชือฟังและทาํงานตาม

หนา้ทีดว้ยความตงัใจ เรืองดงักล่าวนี จะทาํไดก้็โดยทีผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งมีความซือสัตยสุ์จริตและ

เป็นตวัอยา่งทีดี ขอ้ตกลงระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา จะตอ้งเป็นไปอยา่งยติุธรรม

มากทีสุดและจะตอ้งยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัอยา่งคงเสน้คงวา 

 7) หลกัของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of 

individual to general interest) หลกัขอ้นีระบุว่า ส่วนรวมยอ่มสาํคญักว่าส่วนยอ่ยต่าง ๆ เพือทีจะให้

สาํเร็จผลตามเป้าหมายของกลุ่ม (องค์การ) นัน ผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียของกลุ่มย่อมตอ้งสาํคญั

เหนืออืนใดทงัหมด 

 8) หลกัของการใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) การให้และวิธีการจ่ายผลประโยชน์

ตอบแทนควรทีจะยติุธรรมและใหค้วามพอใจมากทีสุด แก่ทงัฝ่ายลกูจา้งและนายจา้ง 

 9) หลกัของการรวมอาํนาจไวส่้วนกลาง (Centralization) หมายถึง ว่าในการบริหารจะมี

การรวมอาํนาจไวที้จุดศนูยก์ลาง เพือใหค้วบคุมส่วนต่าง ๆ ขององคก์ารไวไ้ดเ้สมอและการกระจาย

อาํนาจจะมากนอ้ยเพียงใดก็ยอ่มแลว้แต่กรณี 

 10. หลกัของความมีระเบียบเรียบร้อย (Order) ทุกสิงทุกอย่างไม่ว่าสิงของหรือคนต่าง

ตอ้งมีระเบียบและรู้ว่าตนอยูใ่นทีใดของส่วนรวม หลกันีก็คือหลกัมลูฐานทีใชใ้นการจดัสิงของและ 

ตวัคนในการจดัองคก์ารนนัเอง  

 11. หลกัของความเสมอภาค (Equity) ผูบ้ริหารตอ้งยึดถือความเอืออารี และความยุติธรรม

เป็นหลกัปฏิบติัต่อผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ทงันีเพือใหไ้ดม้าซึงความจงรักภกัดี และการอุทิศตนเพืองาน  

 12. หลกัของความมีเสถียรภาพของการว่าจา้งทาํงาน (Stability of tanure) กล่าวว่า ทงัผูบ้ริหาร

และคนงานต้องใชเ้วลาระยะหนึง เพือเรียนรู้งานจนทาํงานได้ดี การทีคนเขา้ออกมากย่อมเป็น

สาเหตุใหต้อ้งสินเปลืองและเป็นผลของการบริหารงานทีไม่มีประสิทธิภาพ  

 13. หลกัของความคิดริเริม (Initiative) เนืองจากว่าคนฉลาดยอ่มตอ้งการ ทีจะไดรั้บความ

พอใจจากการทีตนไดท้าํอะไรดว้ยตวัเอง ดังนัน ผูบ้งัคบับัญชาควรจะเปิดโอกาสให้ผูน้้อยไดใ้ช้

ความริเริมของตนบา้ง 

 14. หลกัของความสามคัคี (Esprit de corps) เนน้ถึงความจาํเป็นทีคนตอ้งทาํงานเป็นกลุ่ม

ทีเป็นอนัหนึงอนัเดียวกัน (teamwork) และชีให้เห็นถึงความสําคัญของการติดต่อสือสาร (communication) 

เพือใหไ้ดม้าซึงกลุ่มทาํงานทีดี 
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2.6 เทคนิคและกระบวนการบริหารงานวชิาการ 

 2.6.1 กระบวนการบริหารงานวชิาการ 

 การบริหารงานวิชาการ เป็นการทาํงานเพือคุณภาพการศึกษามีกระบวนการดงันี 1) การเตรียมการ 

เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ตระหนักถึงความสาํคญั เห็นคุณค่าของประโยชน์ของ

บริหารงานวิชาการดา้นต่าง ๆ เพือพฒันาความรู้ ทกัษะให้แก่บุคลากร ตลอดจนจดัเตรียมเอกสาร 

วสัดุอุปกรณ์ทีเกียวขอ้งกบัการบริหารงานวิชาการ 2) การดาํเนินการมีขนัตอน ดงันี การวางแผน 

ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งวางแผนงานดา้นวิชาการ ให้สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของ

โรงเรียน สามารถดาํเนินงานได ้ดงันี การกาํหนดนโยบายการปฏิบติังาน การกาํหนดเป้าหมายการ

กาํหนด แนวทางการดาํเนินงาน การจดับุคลากร การจดัสรรงบประมาณ การจดัทาํแผนงาน โครงการ 

ปฏิทินปฏิบติังาน เพือใหก้ารบริหารงานวิชาการ ดาํเนินตามเป้าหมายและขนัตอนตามแผนทีวางไว ้

โดยคณะครูมีส่วนร่วมในการวางแผน และการปฏิบติังานตามแผน ผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทใน

การมอบหมาย สงัการควบคุม กาํกบัติดตาม ส่งเสริมสนบัสนุน จดัสิงอาํนวยความสะดวก ตลอดจน

ทรัพยากรเพือใหป้ฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การวดัและประเมินผล ผูบ้ริหารโรงเรียนมี

หนา้ทีจดัใหมี้การนิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานดา้นวิชาการใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามแผนทีวางไว ้การปรับปรุงหรือการพฒันา เป็นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบติังาน

ดา้นวิชาการ ตลอดจนการวางแผนในการพฒันาอย่างต่อเนือง 3) การรายงาน เป็นการรวบรวมผล

การปฏิบัติงานด้านวิชาการตามแผนงาน และเขียนรายงานสรุปผลการดาํเนินงานตลอดจน

เสนอแนะแนวทางการพฒันาและปรับปรุงในปีต่อไป 

 2.6.2 เทคนิคการบริหารงานวชิาการ 

 เทคนิคการบริหารงานวิชาการ เป็นสิงจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารโรงเรียน เพราะจะทาํให ้

การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เทคนิคทีผูบ้ริหารโรงเรียน ควรจะรู้และฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญมี ดงันี 

 1) เทคนิคการตดัสินใจ ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งใชก้ารตดัสินใจ อย่างรอบคอบโดยอาศยั

ขอ้มลูและเหตุผลไม่ควรตดัสินใจดว้ยอารมณ์และความคิดเห็นส่วนตวั ควรรับฟังอีกฝ่ายหนึงดว้ย

ใจเป็นธรรม  

 2) เทคนิคการสังงาน ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งสังงานอย่างชดัเจน เขา้ใจง่าย ถูกตอ้งตาม

กาลเทศะ เหมาะสมกบับุคคล เพือนาํไปปฏิบติัได ้ตอ้งระมดัระวงัท่าทีการใชว้าจาทีสุภาพมีมารยาท

และนาํเสียงเหมาะสม 

 3) เทคนิครับฟังความคิดเห็น ผูบ้ริหารตอ้งรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย สร้างบรรยากาศให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถแสดงความคิดเห็นไดแ้ละมีทกัษะในการพิจารณาว่า จะนาํความคิดเห็น

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไปใชป้ระโยชน์ต่อต่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งไร 
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 4) เทคนิคการติชม ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีเทคนิค ในการติชมใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ

และติชมในเรืองผลงาน การติเพือยึดหลกั ติเพือก่อและชม เพือสร้างสรรค์ให้เกิดกาํลงัใจยกย่อง

ชมเชยดว้ยความจริงใจ 

 5) เทคนิคการก่อใหเ้กิดระเบียบวินัย ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งเป็นแบบอย่างทีดีในการ

ปฏิบติัตนให้มีระเบียบวินัย การวางระเบียบวินัย ควรคาํนึงถึงความเหมาะสมและสามารถนาํไป

ปฏิบติัได ้โดยควรแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือให้ผูป้ฏิบติัสามารถเขา้ใจและนาํไปปฏิบติัได ้รวมทงั

ตอ้งมีมาตรการในการควบคุม การปฏิบติัตามระเบียบวินยั 

 6) เทคนิคการวางตน ผูบ้ริหารโรงเรียนควรวางตนให้เหมาะสมและเป็นตวัอย่างทีดีไม่

ควรสนิทสนมกบัผูใ้ดโดยเฉพาะ มีความเทียงตรง ยุติธรรม ไม่เลือกทีรักมกัทีชงั แจกจ่ายงานให้

ทวัถึง ทาํตนใหเ้ป็นมิตรและเป็นทีพึงใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 7) เทคนิคการสร้างมนุษยสมัพนัธผ์ูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการติดต่อสมัพนัธก์บัผูร่้วมงาน  

เขา้ร่วมงานสงัคม เป็นประธานในพิธี รวมทงัการสร้างความสมัพนัธก์บัภายนอก 

 8) เทคนิคการเพิมสมรรถภาพใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดมี้ความกา้วหน้าในการทาํงาน ทาํงานตามความรู้ความสามารถของตนและมี

โอกาสไดเ้ลือนขนั เลือนตาํแหน่ง รวมทงัเป็นทีปรึกษาใหก้าํลงัใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 9) เทคนิค SWOT Analysis เป็นเทคนิคทีนาํมาใช ้ กบัการวางแผนเพือจดัภารกิจต่างๆ 

ของโรงเรียน ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์โดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มทวัไปในโรงเรียน ไดแ้ก่ จุดเด่น 

จุดดอ้ย โอกาสและจุดวิกฤติ ดงันี 1) การวิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดแข็ง (Strength) 2) การวิเคราะห์จุดอ่อน

หรือจุดดอ้ย (Weakness) 3) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) 4) การวิเคราะห์จุดวิกฤติ (Threat) 

 10) เทคนิคระบบคุณภาพ (Quality System) เทคนิคระบบคุณภาพ มีอยู่หลายเทคนิค 

ผูบ้ริหารสามารถเลือกนําไปใช้ กับการบริหารงานวิชาการได ้เช่น เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 

(Quality control) เทคนิคการบริหารคุณภาพทังองค์กร (Total Quality Management) ดังรายละเอียด

ต่อไปนี 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality control) 2. การบริหารคุณภาพทงัองค์กร (Total Quality 

Management )  

 

2.7 การบริหารงานวชิาการในโรงเรียนสังกัดกรงเทพมหานคร ุ 9 ด้าน 

สาํนกัการศึกษา (2554, หนา้ 32-33) ไดก้าํหนดขอบข่ายการบริหารวิชาการในโรงเรียน 

9 ดา้น คือ 1) การวางแผนทางวิชาการ 2) บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 3) บริหารการจดัการเรียนรู้ 

4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5) การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 6) การพฒันาสือ 



 31 

นวตักรรม เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ 9) การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวิชาการ  

 2.7.1 ด้านการวางแผนงานทางวชิาการ  

 การวางแผนงานทางวิชาการ เป็นงานทีสาํคญัอย่างหนึง ในการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ซึงผูว้ิจยั ไดศึ้กษาคน้ควา้เกียวกบั ความหมายและบทบาทหน้าทีของผูบ้ริหาร

โรงเรียนในการวางแผนงานวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 1) ความหมายของการวางแผนทางวชิาการ 

 การวางแผนงานทางวิชาการ จาํเป็นอยา่งยงิสาํหรับผูบ้ริหาร ทงันีก็เพือความเขา้ใจทีตรงกนั

และการปฏิบติัทีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีนักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาไดใ้ห้

ความหมายไวม้ากมาย ผูว้ิจยัพอประมาณได ้ดงันี 

 สาํนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2554, หน้า 34) การวางแผนงานวิชาการเป็นการ

รวบรวมขอ้มลู สถิติเกียวกบัการบริหารงานวิชาการนักเรียน บุคลากร จดัทาํแนวนโยบายและแนวปฏิบติัที

เกียวกบังานวิชาการ จดัทาํแผนงานวิชาการ ซึงมีความสาํคญัและจาํเป็นในการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน  

 ทางวิชาการ ดงันี วางแผนงานทางวิชาการ จดัทาํแผนปฏิบติัและปฏิทินปฏิบติังานทางวิชาการ 

จดัทาํโครงการดา้นวิชาการ จดับุคลากรใหรั้บผดิชอบงานดา้นวิชาการให้เหมาะสม ติดตามผลการ

ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานและโครงการดา้นต่างๆ ประสานงานกบัหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้ง 

สือสารและรายงานความกา้วหนา้ทางวิชาการ สรุปผลและจดัทาํรายงานผลงานทางวิชาการในรอบปี  

 กรมวิชาการ (2540, หน้า 52) ไดใ้ห้ความหมายของ การวางแผนทางวิชาการไวว้่าในการวางแผน

งานทางวิชาการ สิงทีสาํคญัทีสุด คือ การกาํหนดวตัถุประสงค์ และทิศทางในการบริหารงานวิชาการ 

ผูป้ฏิบัติงานทุกคนได้ทราบและมีความเข้าใจตรงกันจะได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันการที

โรงเรียนมีวตัถุประสงค์และทิศทางทีแน่นอนชดัเจน จะเป็นเครืองบ่งชีให้นักเรียนปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 

ตลอดจนผูป้กครองและผูที้เกียวขอ้งกบักิจการของโรงเรียน จะไดเ้ลือกใชบ้ริการและปฏิบติัไดถ้กูตอ้ง 

 อุทยั บุญประเสริฐ (2540, หน้า 59) กล่าวว่า แผนงานทางวิชาการ ถือว่าสาํคญัต่องาน

วิชาการอยา่งยงิ แผนจะช่วยชีช่องทางการปฏิบติังาน ช่วยติดตามงานและควบคุมการทาํงานอีกทอดหนึง 

กระบวนการบริหารงานวิชาการ จะสินสุดอยา่งสมบูรณ์ต่อเมือผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งประเมินผล

หลงัสินสุดการนาํแผนไปปฏิบติั  

 สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 46) ไดมี้นโยบายให้

ผูบ้ริหารโรงเรียน จดัทาํแผนงานของโรงเรียน ตงัแต่ตน้ปีการศึกษา โดยมีกระบวนการศึกษาสภาพปัจจุบนั 

ปัญหาและความตอ้งการ วางแผน ปฏิบติั ตามแผนและประเมินผลการวางแผนงานทางวิชาการ  
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 สาํนกัการศึกษา (2554, หนา้ 34-38) การวางแผนงานวิชาการของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  

มีองคป์ระกอบทีเกียวขอ้ง ดงันี 1) การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศทางงานวิชาการ ขอ้มูลสารสนเทศ 

เป็นสิงจาํเป็นในการวางแผนการบริหารงานวิชาการ ขอ้มูลสารสนเทศทีดีตอ้งเป็นขอ้มูลทีถูกตอ้ง

และเป็นปัจจุบนั สามารถตอบสนองผูใ้ชไ้ดท้นัเหตุการณ์ ดงันนั ขอ้มูลสารสนเทศจึงมีความสาํคญั

และเป็นประโยชน์สาํหรับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนในการนาํขอ้มูล ไปประกอบการพฒันางาน 

สร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการดาํเนินงานโดยเฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

และหวัหนา้สายชนั มีความจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูสารสนเทศ ประกอบการวางแผนตดัสินใจ กาํหนด

นโยบายและทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ขอ้มูลสารสนเทศ ทีโรงเรียนจดัทาํ

ขึนจะทาํให้ผูป้ฏิบติังาน สามารถตรวจสอบการทาํงานของตนเองตลอดจนขอ้บกพร่องทีเกิดขึน 

สามารถนาํมาวิเคราะห์เพือแกปั้ญหาและนาํมาปรับปรุงงานของตนเองให้ดียิงขึน รวมทงัผูบ้ริหารโรงเรียน

สามารถศึกษาผลการทาํงาน ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีขอ้มลูสารสนเทศประกอบการชีแนะ 

ช่วยเหลือและแกปั้ญหานัน ๆ ไดง่้ายขึน 2) การจดัทาํแผนงานพฒันา ความสาํคญัของการจดัทาํ

แผนงานวิชาการ การจดัทาํแผนงานวิชาการในโรงเรียน เป็นสิงจาํเป็นทีตอ้งปฏิบติั เพือให้บรรลุ

ตามจุดมุ่งหมาย อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหไ้ดม้ากทีสุด  

 2) บทบาทและหน้าทีของผ้บริหารโรงเรียนในการวางแผนงานวชิาการู  

 การวางแผนงานวิชาการ (Academic affair planning) มีนักการศึกษาและหน่วยงาน

ทางการศึกษาไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบับทบาทหนา้ทีของผูบ้ริหารไวม้ากมาย ผูว้ิจยัพอประมวลได ้ดงันี 

 อุไรวรรณ ธรรมบญัญติั (2543, หน้า 2-3) ไดใ้ห้แนวทางทีผูบ้ริหารโรงเรียน มีบทบาท 

ในการวางแผนทางวิชาการ ดงันี วางแผนงานทางวิชาการของโรงเรียน จดัทาํแผนปฏิบติัและปฏิทิน

ปฏิบติังานวิชาการ จดัทาํโครงการดา้นวิชาการ จดับุคลากรให้รับผิดชอบงานดา้นวิชาการให้เหมาะสม 

ติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานและโครงการต่าง ๆ ประสานงานกบัหน่วยงานอืนที

เกียวข้อง สือสารและรายงานความกา้วหน้าทางวิชาการ สรุปผลและจัดทาํรายงานผลงานทาง

วิชาการในรอบปี  

 อุทัย บุญประเสริฐ (2540, หน้า 59) กล่าวว่าแผนงานทางวิชาการถือว่าสาํคญัต่องาน

วิชาการอยา่งยงิ แผนจะช่วยชีช่องทางการปฏิบติังาน ช่วยติดตามงานและควบคุมการทาํงานอีกทอดหนึง 

กระบวนการบริหารงานวิชาการ จะสินสุดอยา่งสมบูรณ์ต่อเมือผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งประเมินผล

งานหลงัสินสุดการนาํแผนไปปฏิบติั  

 บุญชม ศรีสะอาด (2541, หน้า 123) กล่าวว่า ผูบ้ริหารเป็นผูมี้บทบาทและหน้าทีทีเกียวกับ         

การวางแผนงานวิชาการในสถานศึกษาถือเป็นงานหลกัผูบ้ริหารควรมีหลกัการวางแผนงานวิชาการ 

ดงันี 1) ผูบ้ริหารควรมีความรับผดิชอบการวางแผนทุกระดบั ตงัแต่งานวิชาการระดบัสถานศึกษา
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งานวิชาการระดับคณะจนถึงการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยการจัดให้มีการประชุมเพือ

ปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นของครูอาจารย์ เพือจะได้จัดวางแผนได้ถูกต้อง                   

2) ผูบ้ริหารควรมีส่วนร่วมในการวางแผนของสถานศึกษาโดยทวัไปผูบ้ริหาร จะเป็นผูก้าํหนดแผน

ของการศึกษา แต่โดยแทจ้ริงแลว้ผูบ้ริหารมิใช่เพียงผูก้าํหนดแผน แต่ควรจะไดมี้ส่วนร่วม โดยการ

วางแผนร่วมกนั ระหว่างผูรั้บผดิชอบงานอืน ๆ และครูอาจารยใ์นสถานศึกษาดว้ย 3) ผูบ้ริหารควรมี

ทกัษะในการวางแผน เป็นสิงจาํเป็นอยา่งยงิทีผูบ้ริหารควรมีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการ

วางแผน จนสามารถชีนาํครูอาจารยไ์ด ้ 4) ผูบ้ริหารควรจดัการวางแผนในการบริหารงาน การ

วางแผนเป็นกระบวนการ ขนัตอนหนึงของการบริหาร งานต่าง ๆ จะสามารถสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี

หรือไม่อยูที่ การวางแผนงานวิชาการ เป็นงานทีตอ้งการดาํเนินการต่อเนืองตลอดไป  

 สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 23-25) กาํหนดให้

ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งจดัใหมี้การวางแผนงานทางวิชาการ ดงันี 1) จดัแผนงานหรือโครงการวิชาการประจาํปี 

โดยใหค้รอบคลุมงานต่อไปนี คือ การจดัหาและส่งเสริมการใชสื้อการสอนการวางแผน การสอน การจดั

แบ่งกลุ่มนักเรียน การนิเทศ การวดัผลและประเมินผล งานพฒันาการสอนทุกกลุ่มวิชา การสอน

ซ่อมเสริมการใชท้รัพยากรในชุมชน การรายงานผลการเรียนและอืน  ๆ 2) การจดัทาํปฏิทินปฏิบติังาน 

ผูบ้ริหารควรจดัใหมี้การทาํปฏิทินปฏิบติังานใหช้ดัเจนว่าวนัใด เดือนใดจะประกอบกิจกรรมอะไร 

เพือเป็นเครืองเตือนความจาํ และกระตุน้ใหเ้กิดความรับผดิชอบในการปฏิบติังานใหเ้สร็จตามเวลา 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาเกียวกับบทบาท ดา้นการวางแผนงานทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นการวางแผน

งานทางวิชาการ คือ ควบคุมการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงานใหบ้รรลุตามภารกิจหนา้ทีและ

จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน เพือให้สามารถดาํเนินงานไดต้ามจุดมุ่งหมายของการวางแผนทีวางไว ้

ผูบ้ริหารควรจะเป็นผูน้าํในการวางแผนและจดัทาํแผน นาํแผนสู่การปฏิบติั ตลอดจนการควบคุม

การดาํเนินงานใหข้อ้เสนอแนะและสนบัสนุนทรัพยากร เพือควบคุมทงัมาตรฐานคุณภาพอีกทงัควร

จะ มีการประเมินผลการวางแผนงานทางวิชาการเป็นระยะทงันีเพือให้ผูบ้ริหาร ครูอาจารยแ์ละ

ผูป้ฏิบติังานทุกคนในโรงเรียนไดรั้บทราบและมีความเขา้ใจตรงกนัทีจะปฏิบติังานไปในทางทิศทาง

เดียวกนั และการทีโรงเรียนมีวตัถุประสงคแ์ละวางแผนงานทางวิชาการ ทีแน่นอนชดัเจนจะเครืองชีบ่ง

ใหน้กัเรียนปฏิบติัตนไดถ้กูตอ้งและบรรลุวตัถุประสงค ์

 2.7.2 ด้านการบริหารจดัการหลกัสตรสถานศึกษาู   

 การบริหารงาน ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา เป็นงานหนึงในการบริหาร 

งานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ซึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เกียวกบัความหมายบทบาทหน้าทีของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ในการนาํหลกัสูตรไปใชแ้ละเอกสารทีใชป้ระกอบหลกัสูตรโดยมีรายละเอียด ดงันี 
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 1) ความหมายของหลกัสตรู  

 คาํว่า “ หลกัสูตร ” มีนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี 

 วิชยั  วงค์ใหญ่ (2540, หน้า 36) ไดใ้ห้ความหมายของหลกัสูตรไวว้่าคือ มวลประสบการณ์

ทงัหมดทีผูเ้รียนไดรั้บ จากการจดัแผนการเรียนอนัมีจุดหมายทีสาํคญั ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์

และจุดประสงคเ์ฉพาะต่างๆ  

 อุทยั บุญประเสริฐ (2540, หนา้ 22) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า หลกัสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์

ต่าง ๆ ทีโรงเรียนและครูผูส้อนจดัขึน เพือให้นักเรียนมีการเปลียนแปลงไป ตามลกัษณะทีตัง

จุดมุ่งหมายไว ้ซึงสอดคลอ้งกบักรมวิชาการไดใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรไวว้่า หลกัสูตร หมายถึง 

ประสบการณ์ทงัมวลทีโรงเรียนจดัขึนให้นักเรียนทงัในและนอกห้องเรียน เพือให้นักเรียนไดรั้บ

ความรู้ มีทกัษะเกิดความคิดและเจตคติทีดี อนัจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต  

 บุญชม ศรีสะอาด (2541, หน้า 26) ให้ความหมายของหลกัสูตรว่า หลกัสูตร หมายถึง 

แผนการเรียนรู้ซึงประกอบดว้ย เป้าหมายของการเรียนรู้ จุดประสงค์ของการเรียนและจุดประสงค ์

ของการเรียนรู้ทีเฉพาะเจาะจง เป้าหมายและจุดประสงค์เหล่านี จะเป็นเครืองชีแนวในการเลือกจดัเนือหา

และจะบ่งถึงวิธีการจดัการเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผลดว้ย  

 สงบ ประเสริฐ์พนัธ์ (2543, หน้า 439) ไดใ้ห้ความหมายของ หลกัสูตรไวว้่า หมายถึง 

บรรดาประสบการณ์ต่าง ๆ ทีโรงเรียนจดัให้แก่นักเรียน ตามระดบัชนั ตามความสนใจและความ

ตอ้งการของสงัคม รวมทงัประสบการณ์ทีจดัขึน ทงัภายในและภายนอกเวลาเรียน ตามปกติของโรงเรียน  

 กมล ภู่ประเสริฐ (2545, หนา้ 51) มีความเห็นว่าหลกัสูตร หมายถึง โครงการทีประมวล

ความรู้และประสบการณ์ทงัมวลทีโรงเรียนจดัให้นักเรียน เพือพฒันาให้ผูเ้รียน มีความรู้ความสามารถ 

และคุณลกัษณะสอดคลอ้ง กบัความมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้

 2) การบริหารจดัการหลกัสตรสถานศึกษาสําหรับโรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครู ุ   

 สาํนกัการศึกษา (2554, หนา้ 43-48) การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นกระบวนการที

ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายบริหาร ครูผูส้อน ผูป้กครอง ผูป้กครอง ชุมชน 

โดยทวัไปมีการดาํเนินการใน 2 ส่วน คือ 1) การดาํเนินการสถานศึกษา ดาํเนินการโดยองค์คณะ

บุคคลในระดบัสถานศึกษาไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ

งานวิชาการ เพือพิจารณาจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา รวมทงัแนวปฏิบติัต่าง ๆ  ทีเกียวขอ้ง 2) การดาํเนินการ

ระดบัชนัเรียน ดาํเนินการโดยครูผูส้อนแต่ละคน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอน 

เพือใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม ซึงอาจมีความแตกต่างกนั ดงันัน จึงมีความเป็นไป

ไดค้รูผูส้อนรายวิชาเดียวกนั ระดบัชนัเดียวกนัอาจพิจารณาออกแบบหน่วย การเรียนรู้ทีแตกต่างกนั 

ดงันนักิจกรรมการเรียนรู้หรืองานทีมอบหมายให้ผูเ้รียนปฏิบติัหรือวิธีการวดัประเมินผลอาจตอ้ง
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ปรับใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละกลุ่มการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 

เป็นการจดัทาํเอกสารในระดบั สถานศึกษาโดยองค์คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขนัพืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ เมือจดัทาํเอกสารหลกัสูตรสถานศึกษา

เสร็จเรียบร้อย การจดัทาํรูปเล่มและการจดัแบ่งจาํนวนเล่มของหลกัสูตรโรงเรียน ขึนอยู่กบัการ

พิจารณาตามความเหมาะสมของโรงเรียน เพือความสะดวกในการบริหารจดัการและการนาํไปใช ้

หลกัสูตรสถานศึกษาควรมีองค์ประกอบสาํคญั คือ ส่วนนาํโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาคาํอธิบาย

รายวิชากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เกณฑก์ารจบหลกัสูตร 

 จากการใหค้วามหมาย ของนกัการศึกษาหลาย ๆ ท่านเกียวกบัความหมายของหลกัสูตร 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า หลกัสูตร หมายถึง ขอ้ความทีบ่งบอกถึงความประสงค ์ความตอ้งการหรือเป้าหมาย 

ของการจดัการศึกษาและเขียนอยูใ่นรูปของคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ ของผูเ้รียนเมือจบการศึกษา

แลว้ และเพือใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาการในทุก ๆ ดา้น ตามเป้าหมายของการศึกษาทีกาํหนดไว ้

 3) ผ้บริหารโรงเรียนกบัการนําหลกัสตรไปใชู้ ู  

 สาํนกัการศึกษา (2554, หน้า 57-71) การนาํหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช ้หมายถึง การที

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูนาํหลกัสูตร ไปปฏิบติัให้บงัเกิดผล รวมถึง การบริหารงานดา้นวิชาการ 

ของโรงเรียน เพือการพฒันาหลกัสูตรไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน และอาํนวยความสะดวก

ใหค้รูสามารถสอนและนกัเรียนเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 รัชวิทย ์ชาญศรี (2539, หนา้ 36) กล่าวถึง หนา้ทีของผูบ้ริหารโรงเรียนในการนาํหลกัสูตร 

ไปใช้ไวด้งันี 1) ควรมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับองค์ประกอบต่างทีสัมพนัธ์กบัหลกัสูตร เช่น 

อาคารสถานทีประมวลการสอน ตารางสอน แบบเรียน การจดัครูให้เหมาะสมกบังาน นอกจากนี

ควรช่วยใหค้รูไดร่้วมงานตามนโยบายของสถานศึกษาและนโยบายของส่วนกลางซึงอาจตอ้งมีการ

ดดัแปลง เพือให้เหมาะสมกบัแต่ละโรงเรียน 2) จดับริการให้ความสะดวกในการใชว้สัดุอุปกรณ์

การเรียนการสอนต่าง ๆ 3) เป็นผูน้าํในการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรขึนใน

สถานศึกษา 

 พวงผกา จิตติยศรา (2543, หนา้ 46) ไดก้ล่าวถึง หนา้ทีของผูบ้ริหารในการนาํหลกัสูตรไปใชว้่า 

1) ตอ้งทาํความเขา้ใจเกียวกบัหลกัสูตรทีโรงเรียนใชอ้ยูอ่ยา่งชดัแจง้ 2) ใหบ้ริการวสัดุหลกัสูตรและ

สือการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ แก่ครูผูส้อนอย่างเพียงพอ 3) ดาํเนินการนิเทศ ติดตามผลการใช้

หลกัสูตรในโรงเรียนอยา่งสมาํเสมอ 4) กระตุน้และส่งเสริมครูในการใชห้ลกัสูตรอย่างถูกตอ้ง เช่น 

การจดัอบรมสมัมนาใหก้าํลงัใจ 

 วิชยั วงษใ์หญ่ (2540, หนา้ 185-186) ไดใ้หแ้นวคิดว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีบทบาทใน

การส่งเสริมและสนบัสนุนการใชห้ลกัสูตรนี 1) มีการวางแผนเพือใชห้ลกัสูตรใหม่ 2) จดัอบรมครู
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ในการใชห้ลกัสูตร 3) จดับริการสือประกอบหลกัสูตรตลอดจนวสัดุต่าง  ๆ4) จดัอาคารสถานทีโครงการ

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ให้เอืออาํนวยต่อการใชห้ลกัสูตร 5) มีการประชา 

สัมพนัธ์ให้ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองนักเรียนทราบ ในเรืองของจุดมุ่งหมาย

หลกัการโครงสร้างกิจกรรมของหลกัสูตร 

 สาํนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, หน้า 7-9) ไดก้ล่าวถึงการนํา

หลกัสูตรไปใชข้องผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 1) ตอ้งเขา้ใจหลกัสูตรอย่างชดัแจง้และจะตอ้ง

ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างหลกัสูตรกบัสือการเรียนและวสัดุประกอบอืน ๆ 2) ตอ้งเป็นผูน้าํในการ

ใช้หลกัสูตร ให้ความสนใจกับการศึกษาหลกัสูตร รวมทังเป็นผูส้ร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่

ผูป้ฏิบติังาน เมือมีการเปลียนแปลงในดา้นหลกัสูตร 3) บริการการใชห้ลกัสูตรแก่บุคลากรในโรงเรียน        

4) จดัประชุมเพือวางแผนในการดาํเนินการและประสานงานการใชห้ลกัสูตร 5) ประชาสัมพนัธ ์

การใชห้ลกัสูตรพร้อมทงัมี การติดตามผลการปฏิบติังานและการนิเทศ 

 อุทยั บุญประเสริฐ (2540, หน้า 77) ไดใ้ห้แนวคิดเกียวกับการนาํหลกัสูตรไปใชข้อง

ผูบ้ริหารโรงเรียนไว ้ดงันี 1) จดัใหมี้ปรัชญาและเป้าหมายการจดัการศึกษาของโรงเรียน 2) จะตอ้งมี

การกาํหนดนโยบายทางดา้นวิชาการของโรงเรียนไวช้ดัเจนและแจง้ให้ครูทุกคนทราบและเขา้ใจ         

3) ตอ้งทาํตาม ความเขา้ใจหลกัสูตรและองคป์ระกอบของหลกัสูตร และมีการฝึกอบรมให้มีความรู้

ในดา้นนีใหไ้ดทุ้กคน 4) จดัให้มีการทาํเอกสารประกอบหลกัสูตรทีครูจะตอ้งใชใ้นโรงเรียน เช่น 

หลกัสูตรโครงการสอน แผนการสอน หนังสือเรียน คู่มือหนังสือเรียน หนังสือส่งเสริมการอ่าน

ประกอบ 5) การจดักิจกรรม เสริมหลกัสูตรให้กบันักเรียน เป็นสิงจาํเป็นและมีความสามารถมาก  

วยัเด็กและเป็นจุดเริมตน้ของ การพฒันาลกัษณะนิสยั 

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปได้

ว่า บทบาทของผูบ้ริหารในการนาํหลกัสูตรไปใช ้คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจและเป็นผูน้าํในการใช้

หลกัสูตร เช่น การประชาสมัพนัธแ์ละจดัประชุมวางแผน การใชห้ลกัสูตร รวมทงัเป็นผูเ้สริมสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่ครูผูป้ฏิบติังาน เมือมีการเปลียนแปลงในดา้นหลกัสูตร 

 4) การนิเทศ ตดิตามการใช้หลกัสตรสถานศึกษาู  

 การนิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตร เป็นกระบวนการสาํคญัทีสถานศึกษาใชใ้นการควบคุม

คุณภาพโดยใชเ้ทคนิควิธีการทีหลากหลาย ทงันีขึนอยูก่บัวตัถุประสงค์ของการติดตาม เช่น การตรวจ

เยียมและการสังเกตการณ์ในชนัเรียน การสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ 

การบนัทึกหลงั การสอน การประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียน ดงันนัผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัให ้

มีแผนนิเทศ กาํกบั ติดตามการใชห้ลกัสูตรอย่างเป็นระบบดาํเนินการให้กระบวนการนิเทศเป็น

วฒันธรรมในการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษา บนพืนฐานความรู้ เป็นกลัยาณมิตร 



 37 

มีการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนัและยอมรับการเปลียนสถานภาพระหว่างการเป็นผูนิ้เทศและ

เป็นรับการนิเทศ 

 5) การประเมนิผลการใช้หลกัสตรสถานศึกษาู  

 การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร เป็นส่วนสาํคญัส่วนหนึงของกระบวนการ พฒันาหลกัสูตร

ซึงสถานศึกษา จะตอ้งมีความตระหนกัในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรอย่างต่อเนือง เพือเป็น

หลกัประกนัว่าผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาทงัดา้นสติปัญญา ร่างกาย คุณธรรมบรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ระดบัชาติและสามารถดาํรงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข กระบวนการประเมินผลการ

ใชห้ลกัสูตร สามารถดาํเนินการไดท้งัระหว่างการใชห้ลกัสูตร การนาํหลกัสูตรไปใชแ้ลว้หรือการติดตาม 

จากผลผลิต คือ ผูเ้รียนทีจบการศึกษาตามหลกัสูตรนนัเอง 

 เพือให้การประเมินผลการใช้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพ

สถานศึกษา ควรจดัใหมี้การประเมินทงัระบบ คือ 1) กาํหนดให้มีการประเมินการใชห้ลกัสูตรเป็น

กิจกรรมหลกัของสถานศึกษา 2) สร้างความเขา้ใจเกียวกบั การประเมินการใชห้ลกัสูตรดว้ยตนเอง

กบัคณะครู 3) วางระบบเครือข่ายการทาํงานและมอบหมายงาน การประเมินใหค้ณะผูป้ฏิบติังานแต่

ละคณะดาํเนินการประเมินเป็นระยะ ๆ โดยกาํหนดใหช้ดัเจนว่า คณะใดตอ้งประเมินรายการใดบา้ง 

4) สรุปผลการประเมิน และนาํผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

 การประเมินผลการใชห้ลกัสูตรมีแนวทางการดาํเนินการทีสาํคญั คือ พิจารณาองค์ประกอบ

ของหลกัสูตรทีจะประเมิน พิจารณาหลกัเกณฑ์ทีจะใชใ้นการประเมินออกแบบการจดัเก็บขอ้มูล 

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู เพือใชพิ้จารณาตดัสินใจในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป สาํหรับประเด็น

ในการประเมินนัน สามารถประเมินไดท้งัเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการใชห้ลกัสูตร กระบวนการใช้

หลกัสูตรและผลจากการใชห้ลกัสูตร อยา่งไรก็ตาม โรงเรียนควรมุ่งเนน้การประเมินส่วนทีเกียวขอ้ง

ต่อคุณภาพของผูเ้รียนเป็นสาํคญัควรคาํนึงถึงผลสมัฤทธิการเรียนรู้ คุณลกัษณะของผูเ้รียนโรงเรียน

จะตอ้ง ใหค้วามสาํคญัโดยนาํผลการประเมินศึกษา ระดบัเขตพืนทีการศึกษาและระดบัชาติ  

 6) การพฒันาและปรับปรงหลกัสตรสถานศึกษาุ ู  

 การปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาเพือใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนและความตอ้งการของผูป้กครอง 

ชุมชน โดยรวบรวมขอ้มูลจากการประเมินผลตามประเด็นต่าง ๆ  ดงันี 1) ประเมินตวัหลกัสูตร โดยมีหัวขอ้

ในการพิจารณา เช่น ความครบถว้นขององค์ประกอบหลกัสูตร ครอบคลุมเนือหาสาระ ตามมาตรฐาน 

และตวัชีวดั ความเหมาะสมของจาํนวนชวัโมงและค่านาํหนกั วิธีการวดัและประเมินผล 2) ประเมิน

ความตอ้งการจาํเป็นในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต เพือนาํมาใช้

กาํหนดโปรแกรมการเรียนและเวลาเรียน 3) ประเมินความตอ้งการของพ่อแม่ผูป้กครองและชุมชน

ในการพฒันาผูเ้รียน เพือนาํมาใชก้าํหนดโปรแกรมการเรียนและโครงการต่าง ๆ  
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 จากแนวคิดของนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปได้

ว่าบทบาทของผูบ้ริหารในการนาํหลกัสูตรไปใช ้คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจและเป็นผูน้าํในการใช้

หลกัสูตร เช่น การประชาสมัพนัธแ์ละจดัประชุมวางแผนการใชห้ลกัสูตร รวมทงัเป็นผูเ้สริมสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่ครูผูป้ฏิบติังาน เมือมีการเปลียนแปลงในดา้นหลกัสูตร 

 2.7.3 การบริหารการจดัการเรียนร้ ู  

 การจดัการเรียนรู้เป็นงานหนึงของการบริหารงานวิชาการ ซึงเป็นกระบวนการทีผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผูส้อนร่วมมือกนัดาํเนินการ เพือให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ความสามารถจนมีประสบการณ์

และสามารถนาํไปประกอบอาชีพได ้การจดัการเรียนการสอนจึงมีนักการศึกษาและหน่วยงานทาง 

การศึกษาไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี 

 1) ความหมายของการเรียนรู้  

 สาํนกัการศึกษา (2554, หนา้ 74) การเรียนรู้ คือ การเปลียนแปลงศกัยภาพ พฤติกรรมที

ค่อนขา้งถาวร ซึงเป็นผลจากการฝึกหรือการปฏิบติัทีไดรั้บการเสริมแรง ซึงเป็นกระบวนการทีเกิด

ขึนกบัมนุษยต์ลอดชีวิต 

 ทิศนา แขมมณี (2544, หน้า 45) ไดก้ล่าวไว ้ ความหมายของการเรียนรู้ องค์ประกอบ  

ดา้นการจดัการเรียนรู้ นบัว่าเป็นองคป์ระกอบหลกั ทีแสดงถึงการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบดว้ย 

ความเขา้ใจเกียวกบัความหมายทีแทจ้ริงของการเรียนรู้ บทบาทของครูและบทบาทของผูเ้รียน ดงันี 

1) การเรียนรู้เป็นงานเฉพาะบุคคล ทาํแทนกนัไม่ได ้ครูทีตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ตอ้งเปิด

โอกาสให้เขาไดมี้ประสบการณ์ การเรียนรู้ดว้ยตวัของเขาเอง 2) การเรียนรู้เป็นกระบวนการทาง

สติปัญญาทีตอ้งมีการใชก้ระบวนการคิด สร้างความเขา้ใจความหมายของสิงต่าง ๆ ดงันนั ครูจึงควร

กระตุน้ให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการคิดทาํความเข้าใจสิงต่าง  ๆ 3) การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม  

เพราะในเรืองเดียวกนั อาจคิดไดห้ลายแง่หลายมุม ทาํใหเ้กิดการขยาย เติมเต็มขอ้ความรู้ ตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของการเรียนรู้ตามทีสงัคมยอมรับดว้ย ดงันนั ครูทีปรารถนาให้ผูเ้รียน เกิดการเรียนรู้จะตอ้ง 

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลอืนหรือแหล่งขอ้มูลอืน ๆ 4) การเรียนรู้เป็น

กิจกรรม ทีสนุกสนาน เป็นความรู้สึกเบิกบาน เพราะหลุดพน้จากความไม่รู้ นาํไปสู่ความใฝ่รู้อยากรู้อีก 

เพราะเป็นเรืองน่าสนุก ครูจึงควรสร้างภาวะทีกระตุน้ ใหเ้กิดความอยากรู้หรือคบัขอ้งใจบา้ง ผูเ้รียนจะ

หาคาํตอบเพือใหห้ลุดพน้จากความขอ้งใจ และเกิดความสุขขึนจากการไดเ้รียนรู้ เมือพบคาํตอบดว้ยตนเอง 

5) การเรียนรู้เป็นงานต่อเนืองตลอดชีวิต ขยายพรมแดนความรู้ไดไ้ม่มีทีสินสุด ครูจึงควรสร้างกิจกรรมที

กระตุน้ใหเ้กิดการแสวงหาความรู้ไม่รู้จบ 6) การเรียนรู้เป็นการเปลียนแปลง เพราะไดรู้้มากขึนทาํ

ใหเ้กิดการนาํความรู้ไปใช ้ในการเปลียนแปลงสิงต่าง ๆ เป็นการพฒันาไปสู่ การเปลียนแปลงทีดีขึน 

ครูควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้ผลการพฒันาของตวัเขาเองดว้ย 
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 จากความหมาย ของการเรียนรู้ทีกล่าวมา ครูจึงตอ้งคาํนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในการจดักิจกรรม 

การเรียนการสอน คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน เน้นความตอ้งการของผูเ้รียนเป็น

หลกั (4) การจดักิจกรรมใหน่้าสนใจ ไม่ทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกเบือหน่าย (5) ความเมตตากรุณาต่อผูเ้รียน 

สร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ โดยการปฏิบติัจริง สนับสนุนและส่งเสริมการ

เรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายของการสอน ความเขา้ใจผูเ้รียน ไม่ยดึวิธีการใดวิธีการหนึงเท่านนั สอนในสิงที

ไม่ไกลตวัผูเ้รียนมากเกินไป วางแผนการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ 

 2) บทบาทในฐานะผ้บริหารู  

 ซึงกาํหนดเป้าหมายในการจดัการว่า “ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ ของตนเอง” 

ดงันนัครูจะตอ้งมีขอ้มลูของผูเ้รียนแต่ละคนรอบดา้น เพือนาํมาวิเคราะห์ และจดัการอยา่งเหมาะสม 

เป็นงานหลกัทีสาํคญั ทงันีเพือแผนการจดัการเรียนรู้ ซึงประกอบดว้ย 1) การวางแผนอาํนวยความสะดวก 

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียน ซึงจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูล ผูเ้รียนรอบดา้น เพือนาํมาวิเคราะห์และ

จดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น จดัการดา้นแหล่งเรียนรู้ จดักิจกรรมสนบัสนุน การให ้การสงเคราะห์ 

เป็นตน้ หรือการสร้างความสมัพนัธก์บัหน่วยงานอืน ชุมชน บุคคลอืน เพือเอือต่อ การจดัการเรียนรู้ 

2) การวางแผนการเรียนรู้ รวมถึงการบริหารชนัเรียน ให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบหรือวิธีการจดัการเรียนรู้

แต่ละครัง 3) การวางแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละครัง มีขนัตอนสาํคญั คือ กาํหนดจุดประสงค ์

ประเมินพฤติกรรมหรือความสามารถของผูเ้รียน กาํหนดวิธีการสอนและประเมินผล 4) กาํหนด

บทบาทของตนเอง โดยเฉพาะการเป็นตวักลางทีจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ เช่น การสร้างความสมัพนัธ์

เชิงบวกกบัผูเ้รียน การเป็นแบบอย่างทีดี การสร้างสภาพแวดลอ้มทีเกือกูลต่อการเรียนรู้และการ

ประพฤติปฏิบติัของผูเ้รียน การสร้างระบบและการสือสารกบัผูเ้รียนให้ชัดเจน การสร้างระบบ

ควบคุม กาํกบั ดูแล ดว้ยความเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย 

 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดก้าํหนดแนวในการจดัการเรียน

การสอนในชนัประถมศึกษา ตามหลกัสูตรพุทธศกัราช 2551 ไวด้งันี 1) จดัการเรียนการสอนให้

ยดืหยุน่ตามเหตุการณ์และสภาพทอ้งถิน พฒันาหลกัสูตร และสือการสอนในส่วนทีเกียวกบัทอ้งถิน

ตามความเหมาะสม 2) จดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ให้สอดคลอ้งกบัความ

สนใจและสภาพชีวิต ของผูเ้รียนและใหโ้อกาสเท่าเทียมกนั ในการพฒันาตนเองตามความเหมาะสม 

3) จดัการเรียนการสอนให้มีความสัมพนัธ์ เชือมโยงบูรณาการทงัภายในกลุ่มประสบการณ์และ

ระหว่างกลุ่มประสบการณ์ให้มากทีสุด 4) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค ์เนน้กระบวนการกลุ่มและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน

ไดป้ฏิบติัจริงมากทีสุด มีการสนบัสนุนใหน้กัเรียนเกิดความคิดรวบยอดในกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ 

5) จดัใหมี้การศึกษา ติดตามและแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียนอย่างต่อเนือง รวมทงัสอดแทรกการ
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อบรมดา้นจริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์ในการจดัการเรียน การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อยา่ง

สมาํเสมอ 6) จดัสภาพแวดลอ้มและสร้างบรรยากาศ ทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้และปฏิบติัจริงของผูเ้รียน 

 กมล ภู่ประเสริฐ (2545, หนา้ 74) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอน คือ กระบวนการจดั

ใหเ้กิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคที์วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การสอนเป็นพฤติกรรมของผูส้อน 

การเรียนเป็นพฤติกรรมของผูเ้รียน การเรียนอาจเกิดขึนไดโ้ดยไม่มีการสอนและการสอนอาจ

เกิดขึนโดยไม่มีการเรียน กระบวนการเรียนการสอนนีอาจแยกเป็นอิสระจากกนัได้ แต่ในรูปของ

การศึกษากระบวนการเรียนการสอนยอ่มเกียวขอ้งสมัพนัธก์นั ในลกัษณะทีการศึกษามุ่งจดัการสอน 

เพือใหจ้ดั การเรียนรู้ตามแนวทางทีตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กรมวิชาการ (2544, หนา้ 39) ไดใ้หแ้นวทางในการจดัการเรียนการสอน ในชนัประถมศึกษา 

ดงันี 1) จดักระบวนการเรียนให้สาํคญัพอกบัเนือหา แต่เดิมนันการเรียนการสอนคาํนึงเนือหาที 

นกัเรียนตอ้งเรียนและผลของการเรียนเท่านัน แต่หลกัสูตรใหม่ตอ้งการให้มีความรู้ดี ทาํงานเป็น

และมีนิสัยทีดีดว้ย 2) นักเรียนเป็นผูแ้สดง ครูเป็นผูก้าํกบัการเรียนการสอน ครูเป็นผูด้าํเนินการ           

โดยใชแ้ผนการสอนคู่มือครูและสือการเรียนต่าง ๆ เป็นแนวทางและเป็นเครืองมือ เพือให้นักเรียน

ไดป้ฏิบติัหรือศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 3) นักเรียนตอ้งคน้หาความรู้ สรุปและตดัสินใจเอง ตอ้ง

ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัคิดคน้หาคาํตอบ ดว้ยตนเองให้มากทีสุด 4) ปฏิบติัควบคู่ไปกบัทฤษฎี คือ การ

สอนเรืองทีปฏิบติัได ้ก็ใหมี้การปฏิบติัควบคู่ไปกบั การสอนทฤษฎีโดยคาํนึงถึงการเหมาะสมกบัทอ้งถิน

ดว้ย 5) ใชว้ิธีการหลายอยา่ง ครูควรเลือกวิธีการสอนหลาย ๆ วิธีตามความเหมาะสม เช่น การบรรยาย

การสาธิต บทบาทสมมติ เป็นตน้ 6) เนน้กระบวนการกลุ่ม การทาํงานกลุ่ม หรือการทาํงานร่วมกนั 

โดยถือหลกัใหน้กัเรียนร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํ ร่วมกนัแกปั้ญหาและร่วมกนัรับผลทีเกิดขึน 

 สาํนกัการศึกษา (2554, หนา้ 74-97) การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการสาํคญัในการนาํ

หลกัสูตรสู่การพฒันานกัเรียน ใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีหลกัสูตรกาํหนด  

 ปัจจยัสาํคญัในการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ต่าง ๆ  ประกอบดว้ยปัจจยัทีสาํคญั 3 ประการ 

คือ 1) ตวัผูเ้รียน (Learner) 2) เหตุการณ์หรือสถานการณ์เป็นตวัเร้า (Stimulus Situation) 3) การกระทาํหรือ

การตอบสนอง (Action หรือ Response) 

 4) การจดับริหารการจดัการเรียนร้ทีเน้นผ้เรียนเป็นสําคญัู ู  

 การจดัการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีกระบวนการจดัทีหลากหลาย ไดแ้ก่กระบวนการ 

เรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการ

เผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติัลงมือ

ทาํจริง กระบวนการจดัการ กระบวนการวิจยั กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันา

ลกัษณะนิสยั การจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
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ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดกบัผูเ้รียน โดยคาํนึงถึง

ความถนัด วิถีชีวิต ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความสามารถและศกัยภาพของนักเรียนเน้น

กระบวนการทีนกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง ฝึกทกัษะใหคิ้ดเป็น จดัการได ้ประยกุตใ์ช ้ใชก้ระบวนการวจิยั 

เพือมาพฒันากระบวนการเรียนรู้ มีการยดืหยุน่ ตามเหตุการณ์และสภาพทอ้งถิน 

 การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน เพือใหผู้เ้รียนคน้พบความสามารถ ความถนดัของ

ตนเองและความสามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพ เห็นคุณค่าในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นผู ้

มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม รู้จกับทบาทหน้าที ความรับผิดชอบ การบาํเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน 

สงัคม ประเทศชาติ และดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใน 3 ลกัษณะ ดงันี 1) กิจกรรม แนะแนว 

2) กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี และยวุกาชาด กิจกรรมชุมนุม ชมรม 3) กิจกรรมเพือสังคม 

และสาธารณประโยชน ์

 การบริหารทางวิชาการจดัเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี 1) การส่งเสริมพฒันาศกัยภาพสู่ความ เป็นเลิศ 

2) การจดัสอนซ่อมเสริม 3) การบริหารเพือส่งเสริมวิชาการ  

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 

การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจดัชันเรียน การจัดผูเ้รียนเขา้ชนัเรียน การจดัครูเข้าสอน           

การจัดทาํกาํหนด การสอนและตารางสอน และการจัดบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนการสอน               

โดยดาํเนินการจดัการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นตามเหตุการณ์และสภาพแวดลอ้มของผูเ้รียนเป็น

สาํคญั เพือเชือมโยงกบักระบวนการเรียนการสอน กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนติดตาม

และแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียนอยา่งต่อเนือง 

 2.7.4 ด้านการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน 

 การนิเทศการศึกษา เป็นการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครูโดยมีจุดประสงค ์

เพือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของเด็ก เพือลดความสูญเปล่าทางการศึกษา ซึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้

เกียวกบัความหมาย ความสาํคญั จุดมุ่งหมายและบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน ในการนิเทศการศึกษา          

โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 1) ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

 การบริหารงานวิชาการดา้นการนิเทศการศึกษา เป็นสิงจาํเป็นอย่างยิง ในระบบการจดัการศึกษา 

เพือใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้งไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัวิธีการใหม่ ๆ ในการจดัการเรียน การสอน  

จึงมีนักการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมาย ของการนิเทศไวม้ากมายและแตกต่างกนัออกไป 

ผูว้ิจยัพอประมวลได ้ดงันี 
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 สาํนกัการศึกษา (2554, หนา้ 101) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที

สาํคญักิจกรรมหนึงทีช่วยสนับสนุน ให้การจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติังานต่าง ๆ ในโรงเรียน

ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการนิเทศภายในเป็นสิงส่งเสริม ให้บุคลากรในโรงเรียน 

ร่วมมือกนัปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบติังานต่างๆ  

 มนทิรา โกสุม (2540, หนา้ 36) ไดอ้ธิบายว่า การนิเทศการศึกษา เป็นความพยายามของ

เจา้หน้าทีผูจ้ดัการศึกษา ในการทีจะส่งเสริมแนะนาํครูและบุคลากรในโรงเรียน ให้รู้จกัวิธีการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนอนัไดแ้ก่ การพฒันาครู การปรับปรุงวตัถุประสงค์ เนือหา วิธีการสอน

และ การประเมินผลการเรียนการสอน  

 กมล ภู่ประเสริฐ (2545, หนา้ 56) ไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศึกษาไวว้่า การนิเทศ 

หมายถึง ความพยายามทุกสิงทุกอยา่งของผูที้อยูใ่นโรงเรียนตงัแต่ผูบ้ริหารลงไปในอนัทีจะปรับปรุง

ส่งเสริมประสิทธิภาพ ในดา้นการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ให้ดีขึนทาํให้เกิดผลในขนัสุดทา้ย 

คือ การศึกษาของเด็กกา้วหนา้มีประสิทธิภาพ  

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปไวว้า่ 

การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค ์การทาํงานกนัระหว่างบุคลากรทางการศึกษา 

เพือการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ทีพึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตลอดจนเพือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของเด็กและเพือลดความสูญเปล่าทางการศึกษา ปรับปรุง

การเรียน การสอนใหมี้คุณภาพยงิขึน ซึงงานนีเป็นภาระหน้าทีของศึกษานิเทศก์โดยตรง ตอ้งช่วย

พฒันาตวัครู ตวันกัเรียน รวมทงัการพฒันาหลกัสูตร และกระบวนการเรียนการสอนในดา้นอืน ๆ ดว้ย 

เมือครูพฒันาตนเองและสามารถนาํความรู้ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างเต็มทีแลว้ 

งานนิเทศ การสอนก็หมดความจาํเป็น 

 2) ความสําคญัและความจาํเป็นของการนิเทศศึกษา 

 การนิเทศการศึกษา เป็นงานทีสาํคญัอีกงานหนึงในการบริหารงานวิชาการ เพราะเป็น

กิจกรรมทีสนบัสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ครูไดรั้บ 

การส่งเสริม ปรับปรุงและพฒันางานในหนา้ทีให้ดียิงขึน การนิเทศการศึกษา จึงมีนักการศึกษาได้

กล่าวถึง ความสาํคญัและความจาํเป็นของการนิเทศการศึกษาไวม้ากมาย ผูว้ิจยัพอประมวลได ้ดงันี 

 สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 7) ไดส้รุปไวว้่า การนิเทศการศึกษา 

มีความสําคัญต่อการพฒันาโรงเรียน คือ 1) ให้แนะนาํส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการศึกษา                    

มีประสิทธิภาพใหค้วามช่วยเหลือแก่ครู ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึน

โดยผูนิ้เทศจะเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํช่วยเหลือ 2) สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรสร้างความสัมพนัธอ์นัดี
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ต่อกนัใหค้วามร่วมมือ ในการแกปั้ญหาเกียวกบัการเรียนการสอน ปรับปรุงสิงแวดลอ้มและส่งเสริม

การทาํงานของครูใหดี้ขึน 

 3) จดม่งหมายของการนิเทศศึกษาุ ุ  

 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ ทีมุ่งสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของครู

และเพือใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา จึงมีนักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 

ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว ้ดงันี 

 สงดั อุทรานันท์ (2530, หน้า 12-13) ไดใ้ห้ความเห็นว่า การนิเทศการศึกษาทีดีตอ้งมี

จุดมุ่งหมาย ดังนี 1) เพือพฒันาคนให้มีคุณภาพสูงขึน กล่าวคือมีความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบติังานสูงขึน 2) เพือพฒันางานใหดี้ขึน กล่าวคือ เมือเกิดการนิเทศแลว้ ปัญหาจากการปฏิบติังานจะมี

นอ้ยทีสุดและผลงานทีไดรั้บตอ้งมีคุณภาพสูงสุด 3) เพือพฒันากระบวนการทาํงาน หมายถึง การนิเทศทีดี

ตอ้งประสามสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูป้ฏิบติังานลดความขดัแยง้ให้น้อยทีสุด 4) เพือการสร้างขวญั

และกาํลงัใจในการทาํงาน นนัคือเป็นการสร้างความมนัใจ มีกาํลงัใจในการทาํงานนนัเอง 

 มนทิรา โกสุม (2540, หนา้ 56) ไดก้ล่าวถึง จุดมุ่งหมายสาํคญัของการนิเทศการศึกษาไว ้ดงันี 

เพือให้ผลงานดีมีคุณภาพ เพือพฒันางาน เพือพฒันาคน เพือประสานงาน และประสานความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลทีเกียวขอ้ง สร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร  

 สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, หน้า 5-8) ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมาย

ทวัไปและส่วนประกอบของงานนิเทศการศึกษาดงันี คือ เพือแกไ้ขขอ้บกพร่อง ป้องกนัมิให้เกิด

ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน เพือช่วยเหลือพฒันาครูให้

เขา้ใจเด็กไดดี้ขึนและช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอน จดัหาและเลือกสือทีเหมาะสมมาใช้

ประกอบการเรียน การสอน นอกจากนีการนิเทศยงัช่วยกระตุน้ให้ครู รู้จกัประเมินงานของตนเอง

ใหมี้ความรู้สึกว่า ประสบผลสาํเร็จ มีความเชือมนัในตนเอง  

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาดงักล่าว ขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 

จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการทีมุ่งสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของ

ครูให้ดียิงขึน และเพือให้ผูมี้ส่วนเกียวข้องกับการศึกษาและครูผูส้อนได้มีความรู้ความเข้าใจ 

เกียวกบัวิธีการใหม่ๆทีจะนาํไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนให้กา้วหน้าและทนัสมยัพร้อม กบั

การเปลียนแปลงใหม่ๆอยูเ่สมอ 

 4) บทบาทของผ้บริหารโรงเรียนในด้านการนิเทศการศึกษาู  

 ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูที้เขา้ใจสภาพปัญหาของการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นอยา่งดีและ

จะตอ้งทาํการนิเทศครูผูส้อนดว้ยวิธีต่าง ๆ  ทงัทางตรงและทางออ้มในการนิเทศการศึกษานี จึงมีนักการศึกษา
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และหน่วยงานทางการศึกษาทีเกียวขอ้ง ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนใน การนิเทศ

การศึกษาไว ้ดงันี 

 สาํนกัการศึกษา (2554, หนา้ 101) การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนควรมีหลกัการ ดงันี 

1) ร่วมแรง คือ การทีทุกคนร่วมกนัปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายให้สาํเร็จหรือช่วยเหลือเพือร่วมงาน         

ในสิงทีตนปฏิบติัได ้2) ร่วมจิต คือ การมีความสามคัคี รักใคร่ กลมเกลียวกนั 3)ร่วมคิด คือ การทีทุก

คนพยายามใชค้วามรู้ ความสามารถของงานทีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของส่วนรวม

ใหม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้4) ร่วมพิชิตปัญหา คือ การทีทุกคนพยายามช่วยกนัวิเคราะห์ปัญหาและ

ลงมือแกปั้ญหาร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั 5) ร่วมมือพฒันาทงักลุ่มและตนเอง คือ การทีทุกคนพยายาม

พฒันาความรู้ ความสามารถของตนเองให้ดียิงขึน ในขณะเดียวกนัก็พฒันาเพือนภายในกลุ่มให้มี

ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

 สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541,หน้า 68) ไดเ้สนอแนวทาง           

การปฏิบติังานการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน สาํหรับผูบ้ริหารโรงเรียน ดงันี 1) ศึกษาและทาํความเขา้ใจ

เกียวกบัหลกัการและวิธีการปฏิบติัในการนิเทศภายในใหช้ดัเจน 2) สร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่ง

ผูบ้ริหารโรงเรียนและคณะครู 3) แต่งตงัคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยมีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็น

ประธานผูช่้วยฝ่ายวิชาการหัวหน้ากลุ่มประสบการณ์ หัวหน้าสายชัน และคณะครูทีมีความ

เหมาะสมร่วมเป็นกรรมการ 4) ใหค้ณะกรรมการ มีหนา้ทีวางแผนเพือดาํเนินการนิเทศ ภายในตาม

กระบวนการ 5 ขนัตอน 

 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, หนา้ 5-8) ไดก้ล่าวถึงแนวทางใน

การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนสาํหรับผูบ้ริหารโรงเรียน ดงัต่อไปนี 1) กาํหนดจุดมุ่งหมาย

ของการนิเทศการศึกษาในไวอ้ย่างชดัเจน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความตอ้งการโดย

จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 3) การวางแผนปฏิบติังาน ซึงอาจจะมีทงัแผนระยะสันและระยะ

ยาว ตลอดจนกาํหนดตวับุคคลทีรับผิดชอบในการนิเทศ 4) จดัประชุมครุเพือรับทราบจุดมุ่งหมาย

และแนวปฏิบติั ตลอดจนปรับแผนใหรั้ดกุมและเหมาะสมและเป็นทียอมรับของคณะครูในโรงเรียน 

5) ปฏิบติัตามแผน มีการติดตามและประเมินผล 

 5) บทบาทและหน้าทีของผ้บริหู ารโรงเรียนกบัการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน 

 บทบาทและหน้าทีของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน คือ 

เป็นผูนิ้เทศ ส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการนิเทศ ร่วมประชุมวางแผนการนิเทศกบั          

ผูนิ้เทศในฐานะประธานฯ พิจารณาอนุมติัโครงการนิเทศทีสอดคลอ้งกบัแผนงานโรงเรียนเป็นผู ้

ประสานงานระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ ให้การสนับสนุนดา้นการอุปกรณ์ งบประมาณให้

ขวญักาํลงัใจ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํและเป็นวิทยากรทีดีแก่ผูรั้บการนิเทศช่วยเหลือและสนบัสนุนใหค้รูมี
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พฒันาการทางวิชาชีพ ใชเ้ทคนิคการบริหารมาช่วยเพิมประสิทธิภาพ การนิเทศ ติดตามและประเมิน

การจดัการนิเทศภายในโรงเรียน 

 กิจกรรมการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน เพือปรับปรุงหรือพฒันาบุคลากรในโรงเรียนนนั 

ผูนิ้เทศจะตอ้งวิเคราะห์ขอ้บกพร่อง ความตอ้งการจาํเป็นของผูรั้บการนิเทศดา้นความรู้ ทกัษะเจตคติ

แลว้พิจารณา หาแนวทางทีจะดาํเนินการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลโดยเลือกกิจกรรม 

การนิเทศทีสามารถทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์ไดห้ลากหลายรูปแบบ ดงันี ประชุมก่อนการนิเทศ 

ปฐมนิเทศ ใหค้าํปรึกษา อบรม ประชุมปฏิบติัการ สัมมนา/ศึกษานอกสถานที ระดมความคิด สาธิตการสอน 

ศึกษาเอกสารวิชาการ ตาํรา สัมมนาทางวิชาการ เยียมนิเทศ ชนัเรียน สังเกตการสอน วิจยัเชิงปฏิบติัการ 

เขียนเอกสาร บทความทางวิชาการ จดันิทรรศการ 

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 

บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการนิเทศการศึกษา หมายถึง การแนะนําช่วยเหลือครูผูส้อน 

ตลอดจนกระตุน้และปรับปรุงแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน เพือช่วยครูสามารถ

พฒันาและปรับปรุงวิธีสอนใหมี้คุณภาพ 

 2.7.5 ด้านการวดัผลประเมนิผลการเรียน  

 การบริหารงานวิชาการดา้นการวดัผลและการประเมินผลผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้

เกียวกับความหมาย และบทบาทหน้าทีของผูบ้ริหารโรงเรียนในการวดัผลและประเมินผลซึงมี

รายละเอียด ดงันี 

 1) ความหมายของการวดัผลและประเมนิผล 

 คาํว่า “การวดัผล” และ “การประเมินผล” มีนักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที

เกียวขอ้งไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี 

 ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์ (2543, หนา้ 27) ไดอ้ธิบายความหมายของ การวดัผล สรุปไดว้่า การวดัผล

เป็นวิธีการทีจะทาํให้ทราบปริมาณ ซึงมิไดห้มายถึงการใชข้อ้สอบเท่านันแต่ยงัหมายถึง การใช้

สเกล (Scale) หรือมาตราส่วนประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการหรือแบบสอบถาม  

 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2541, หนา้ 141) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การประเมินผล หมายถึง 

กระบวนการทีครูนาํทุก ๆ รายการทีทราบจากการวดัไปใช ้คือ ครูนาํผลจากการวดัผลเหล่านันมา

รวมกนั เพือนาํไปวินิจฉยั ตีราคา คุณค่า หรือชีขาดลงเป็นผลสรุปว่า เด็กคนนันมีคุณภาพสูงหรือตาํ  

สมควร สอบไดห้รือสอบตก  

 กรมวิชาการ (2540, หน้า 79) ให้ความหมายว่า การวดัผลและประเมิน (Measurement and 

Evaluation) หมายถึง กระบวนตรวจสอบการทาํงาน ทงัในช่วงทีกาํลงัทาํ และในเวลาทีทาํงานเสร็จ

สินลงแลว้เพือหาขอ้สรุปว่า งานทีทาํนนัไดรั้บความสาํเร็จ ตามความคาดหวงัหรือไม่มีปัญหาหรือ
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อุปสรรคใดเกิดขึน อนัเป็นผลทาํใหง้านไม่สาํเร็จ ตามความคาดหวงัและจะมีแนวทางแกไ้ขอย่างไร 

เพือใหก้ารทาํงานสาํเร็จ ตามความคาดหวงัหรือใกลค้วามคาดหวงัมากทีสุด การประเมินผลทีดีและ

เชือถือไดย้อ่มจะเป็นเครืองช่วยชีนาํ การทาํงานและการปรับปรุงงาน การแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆ

ตลอดจนระยะเวลาของการทาํงาน อนัจะส่งผลใหง้านประสบผลสาํเร็จมากทีสุด  

 การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน เป็นกระบวนการอย่างหนึงทีมีความสาํคญั 

ในการนาํมาซึงคุณภาพการศึกษาของนกัเรียน ถือว่าเป็นเครืองมือทีสาํคญัทีจะช่วย พฒันาการศึกษา 

ในระดับต่าง ๆ เพราะผลมาจากการวดัและการประเมินผลการศึกษา ส่วนการเทียบโอนผล

การศึกษานนัถือเป็นการสร้างโอกาสใหก้บันกัเรียนผูมี้ความตอ้งการ ศึกษาตามสถาบนัต่าง ๆ ตาม

วาระและโอกาสทีแตกต่างกนั 

 สิริพชัร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546, หน้า 97-100) ทีสาํคญัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ จาํเป็นตอ้งมีเทคนิคต่าง ๆ  เช่น การจดักิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ มีเทคนิค การประเมินผล          

ทีหลากหลายวิธี ครูสามารถเลือกวิธีทีเหมาะสม เน้นการฝึกปฏิบติัตามกระบวนการ รวมทงัการ

ปลกูฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทงันีเพือ

สามารถเก็บขอ้มลูทีตอ้ง การวดัและประเมินผลครบถว้นทุกดา้นให้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ที

คาดหวงัและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร  

 เป้าหมายสาํคญัของการประเมินผลการเรียน ตามหลกัสูตรสถานศึกษาขนัพืนฐาน คือ 

เพือนาํผลการประเมินไปพฒันาผูเ้รียน ใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

โดยการนาํผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มลู ในการปรับปรุง แกไ้ข ส่งเสริม การเรียนรู้และพฒันาการของ

ผูเ้รียนโดยตรงและนาํผลไปปรับปรุงแก้ไข การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิงขึน 

รวมทงัไปใช ้ในการพิจารณาตดัสินความสาํเร็จทางการศึกษาของผูเ้รียนอีกดว้ย 

 สาํนักทดสอบการศึกษา (2537, หน้า 30-35) การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร

การศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบดว้ย 1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 2) การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมทีสถานศึกษา

ตอ้งจดัใหผู้เ้รียนในทุกช่วงชนัการศึกษา เพือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตามความ

ถนดัและความสนใจใหเ้ต็มศกัยภาพ โดยมุ่งเนน้การพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยท์งัทางดา้น

ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสงัคม การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสถานศึกษาตอ้งดาํเนินการอย่าง

มีเป้าหมาย มีรูปแบบและมีวิธีการทีเหมาะสม ผูเ้รียนตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนตามทีสถานศึกษากาํหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินช่วงชนั 3) การประเมินคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค์ เป็นการประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะทีสถานศึกษา

กาํหนดสาํหรับพฒันาผูเ้รียนเป็นกรณีพิเศษ เพือแกปั้ญหาหรือสร้างเอกลกัษณ์เกียวกบัคุณภาพ 
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จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ให้แก่ผูเ้รียน สถานศึกษาและชุมชนของสถานศึกษา                

4) การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนสือความ เป็นการประเมินศกัยภาพของผูเ้รียนใน

การอ่านหนังสือ เอกสารและสือต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง คล่องแคล่ว แลว้นาํมาคิดสรุปเป็นความรู้

ความเขา้ใจของตน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนือหาสาระของเรืองทีอ่าน ซึงนาํไปสู่ การสังเคราะห์

สร้างสรรคแ์ละแสดงความคิดเห็นในเรืองต่าง ๆ และความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเหล่านนั 

ดว้ยการเขียนสือความทีสะทอ้นถึงสติปัญญา ความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ แกปั้ญหา และสร้างสรรคจิ์นตนาการอยา่งเหมาะสมและมีคุณค่าพร้อมดว้ยประสบการณ์และ

ทกัษะในการเขียนทีมีสาํนวนภาษา ทีถกูตอ้ง มีเหตุผลและลาํดบัขนัตอน ในการนาํเสนอทีสามารถ

สร้างความเขา้ใจแก่ผูอ่้านไดอ้ยา่งชดัเจน ตามระดบัของมาตรฐานช่วงชนัอยา่งแทจ้ริง 

 ลว้น สายยศ และองัคณาสายยศ (2540, หนา้ 42) กล่าวว่า การวดัผล หมายถึง ขบวนการใด  ๆ

ทีจะใหไ้ดม้าซึงปริมาณจาํนวนหนึงอนัมีความหมาย แทนขนาดสมรรถภาพนามธรรม ทีนักเรียน            

ผูน้ันมีอยู่ในตน ถา้ใชแ้บบทดสอบเป็นเครืองมือกระตุน้ก็คือ เอาจาํนวนผลงานทีนักเรียนแสดง

ปฏิกิริยา โตต้อบออกมาเป็นเครืองบ่งชีว่า เขามีสมรรถภาพในเรืองนนั ๆ ปานใด  

 จากแนวคิดของนักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทีเกียวขอ้งดงักล่าวขา้งต้น 

ผูว้ิจ ัยสรุปไดว้่า การวดัผลและประเมินผล หมายถึงกระบวนการใด ๆ ทีจะทาํให้มาซึงปริมาณ 

จาํนวนหนึงอนัมีความหมายแทนสมรรถภาพนามธรรม โดยนาํทุก  ๆ  รายการทีทราบจากการวดัไปใช ้คือ นาํผลจาก 

การวดัผลเหล่านนัมารวมกนั เพือนาํไปวินิจฉัย ตีราคา คุณค่า หรือชีขาดลงเป็นผลสรุปว่า มีคุณภาพสูง

หรือตาํไดห้รือตก เป็นตน้ 

 2) บทบาทของผ้บริหารโรงเรียนในด้านการวดัผลและประเมนิผลู  

 การวดัผลและประเมินผลเป็นกระบวนการทีสําคัญยิง ของการจัดการศึกษา เพราะเป็น

กระบวนการทีจะทาํใหท้ราบผลการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนความพยายามต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ทีจะส่งเสริมการเรียนการสอนใหบ้รรลุผล ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนนั ซึงบริหารงานวิชาการ 

ดา้นนี หน่วยงานทางการศึกษาทีเกียวขอ้งไดใ้หแ้นวทางในการดาํเนินงานสาํหรับผูบ้ริหารโรงเรียน 

ไวด้งันี 

 สาํนกังานศึกษากรุงเทพมหานคร (2535, หน้า 21-2) ไดก้าํหนดบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน

ในดา้นการวดัผลและประเมินผลไว ้ดงันี กาํหนดใหก้ารประเมินผลการเรียนการสอนเป็นกิจกรรม 

ของทุกฝ่ายและทุกคนในโรงเรียน สร้างความเขา้ใจเกียวกบัการวดัและประเมินผลให้เกิดขึนกบั 

คณะครูทุกคน วางระบบเครือข่ายงานและมอบหมายงานเกียวกบัการวดัผลประเมิน ดาํเนินการ

ประเมินผลโดยใชแ้บบประเมิน สรุปการประเมินของผูป้ฏิบติังาน นาํผลการประเมินผลไปใชใ้น

การปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียนใหดี้ยงิขึนในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป  
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 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดใ้หแ้นวทางปฏิบติัสาํหรับผูบ้ริหาร

โรงเรียนเกียวกบังานวดัผลและประเมินผล ดงันี คือ จดัให้มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย 

การประเมินผลการเรียน ศึกษาและทาํความเขา้ใจระเบียบวดัผล สามารถอธิบายหรือชีแจงให้ครู

เขา้ใจไดจ้ดัให้มีการวดัผลและการประเมินผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนด จดัทาํปฏิทิน

ปฏิบติั กาํหนดระยะเวลาการวดัผลและประเมินผล จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ แบบฟอร์ม และเครืองมือ 

เพือใช้วดัผล ให้เพียงพอให้มีคณะกรรมการวดัผลของโรงเรียน จัดให้ครูทาํหน้าทีวดัผลและ

ประเมินผล ซึงมีพืนความรู้ดา้นสถิติพอสมควร ติดตามและตรวจสอบเอกสารการวดัผลและการประเมินผล 

อยา่งสมาํเสมอจดัทาํผลการประเมินแสดงความกา้วหนา้ของนกัเรียนอยา่งสมาํเสมอ 

 3) จดม่งหมายของการวดัผลการศึกษาุ ุ  

 เกษม สาหร่ายทิพย ์(2539, หนา้ 76) กล่าวไวว้่า 1) วดัผลเพือและพฒันาสมรรถภาพของ

นักเรียน หมายถึง การวดัผลเพือดูว่านักเรียนบกพร่องหรือไม่เขา้ใจในเรืองใดอย่างไร แลว้ครู

พยายามอบรมสงัสอน ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเจริญงอกงามตามศกัยภาพของนักเรียน 

2) วดัผลเพือวินิจฉยั หมายถึง การวดัผลเพือคน้หาจุดบกพร่องของนักเรียนทีมีปัญหาว่า ยงัไม่เกิด

การเรียนรู้ตรงจุดใด เพือหาทางช่วยเหลือ 3) วดัผลเพือจดัอนัดบัหรือจดัตาํแหน่ง หมายถึง การวดัผลเพือ

จดัอนัดบัความสามารถของนกัเรียนในกลุ่มเดียวกนัว่าใครเก่งกว่า 4) วดัผลเพือเปรียบเทียบหรือเพือ

ทราบพฒันาการของนกัเรียน หมายถึง การวดัผลเพือเปรียบเทียบความสามารถของนกัเรียนเอง เช่น 

การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแลว้นาํผลมาเปรียบเทียบกนั 5) วดัผลเพือพยากรณ์ หมายถึง 

การวดัเพือนาํผลทีไดไ้ปคาดคะเนหรือทาํนายเหตุการณ์ในอนาคต 6) วดัผลเพือประเมินผล หมายถึง 

การวดั เพือนาํผลทีไดม้าตดัสินหรือสรุปคุณภาพของการจดัการศึกษาว่า มีประสิทธิภาพสูงหรือตาํ 

ควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 

 สาํนกัการศึกษา (2554, หนา้ 110-111) การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมาย

พืนฐาน 2 ประการ ไดแ้ก่ การวดัประเมินผลเพือพฒันาผูเ้รียนและการวดัประเมินผลเพือตดัสิน             

ผลการเรียน ซึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดให้มีการวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ ดงันี 1) ระดบัชนัเรียน เป็นการวดัและประเมินผลการเรียนทงัแบบทีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการเป็นการ ประเมินผลย่อยหรือประเมินผลรวม เป็นการประเมินผลตาม

สภาพจริงหรือการปฏิบติั เป็นการทดสอบประเมินตนเอง เพือประเมินผลซึงการประเมินระดบัชนัเรียน 

เป็นการใช ้ผลการประเมิน เพือปรับปรุงหรือพฒันาผูเ้รียน ปรับการสอน และตดัสินผลการเรียน

และสือสารกับผูป้กครอง 2) ระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนทุกชนัโดยการ

วิเคราะห์ขอ้มลู ตามหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ซึงการประเมินระดบัสถานศึกษาเป็นการใชผ้ล

การประเมินเพือพฒันาคุณภาพโรงเรียนและเพือการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 3) ระดบัเขต
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พืนทีการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียน ตามมาตรฐานการเรียนของหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เพือใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

สาํหรับกรุงเทพมหานครซึงเป็นหน่วยงานตน้สงักดั ดาํเนินการประเมินคุณภาพโดยสาํนกัการศึกษา 

3) ระดบัชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนดว้ยมาตรฐานเดียวกนัโดยใชข้อ้สอบมาตรฐานของ

หน่วยงานทีไดรั้บมอบหมาย ซึงการประเมินระดับชาติเป็นการใชผ้ลประเมินเพือการตัดสินใจ 

กาํหนดนโยบาย จดัสรรทรัพยากร ยกระดบัคุณภาพการศึกษาโดยรวม 

 การนาํการวดัผลและประเมินผลสู่การปฏิบติั ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถนาํการวดัผล

และประเมินผลสู่การปฏิบติั ไดด้งันี 1) จดัทาํนโยบาย รูปแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้

สถานศึกษา 2) กาํหนดเกณฑ์การประเมิน การผ่านตวัชีวดั 3) จดัทาํแนวปฏิบัติและเกณฑ์การ

ประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนคุณลกัษณะอนัพึงประสงคกิ์จกรรมพฒันาผูเ้รียน 4) กาํหนด

กระบวนการตดัสินผลการเรียน 5) กาํหนดแนวปฏิบติัการอนุมติัเลือนขนั การเลือนชนัระหว่างปี 

การซาํชนั ฯลฯ 6) กาํหนดภารกิจครูผูส้อน 7) จดัทาํคู่มือครู คู่มือนกัเรียน 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทีเกียวขอ้งดงักล่าวขา้งต้น 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า บทบาททางวิชาการดา้นการวดัผลประเมินผลของผูบ้ริหารโรงเรียน คือ การจดัใหมี้

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการประเมินผลการเรียนในโรงเรียน โดยการจดัให้มีการวดัผล

และประเมินผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด ตลอดจนนาํผลประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงและ

พฒันาการเรียน การสอน ของโรงเรียนใหดี้ยงิขึนในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป 

 2.7.6 ด้านพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เกียวกบัความหมาย คุณค่าและบทบาทหน้าทีของผูบ้ริหาร

โรงเรียนใน ดา้นพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

 1) ความหมายและคณค่าของสือการสอนุ  

 งานดา้นวสัดุอุปกรณ์และสือการเรียนการสอน เป็นงานทีมีความสาํคญัอย่างหนึงของ 

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ซึงมีนักการศึกษาไดใ้ห้ความหมายและคุณค่าของ   

สือการสอนไว ้ดงันี 

 บุญชม ศรีสะอาด (2541, หนา้ 45) ไดใ้หค้วามหมายของสือการสอนไวว้่า “สือการสอน” 

คือ เครืองมือทีจะช่วยครูถ่ายทอดสิงต่าง ๆ ทีเป็นจริง เช่น ทกัษะ ทศันคติ ความรู้ ความเขา้ใจ และ 

ความซาบซึงไปยงัผูเ้รียน  

 สาํนกัการศึกษา (2554, หนา้ 117) สือ หมายถึง สิงใดก็ตามทีบรรจุขอ้มูลเพือให้ผูส่้งและ

ผูรั้บสามารถสือสารกนัได ้ ตรงตามวตัถุประสงค์ เมือมีการนาํสือมาใชใ้นการเรียนการสอน จึงเรียกว่า 
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“สือการเรียนการสอน” (Instructional Media) ซึงหมายถึงสือทีบรรจุเนือหาหรือสาระการเรียนรู้ที

ผูส้อน และผูเ้รียนใชเ้ป็นเครืองมือสาํหรับการเรียนรู้ในเนือหาสาระทีตอ้งการเรียนรู้  

 สุขพิกุล พิสิฎฐพนัธ ์(2541, หน้า 15) ไดส้รุปเกียวกบัคุณค่าของสือการสอนพอสรุปไว ้

ดงันี 1) ช่วยใหผู้เ้รียน เรียนรู้ไดดี้ขึนอยา่งแน่นอน 2) ช่วยใหผู้เ้รียน จดจาํเรืองต่าง ๆ ไดม้ากขึนและ

จาํไดน้าน 3) ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และช่วยใหก้ระทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง 4) คุณลกัษณะที

เป็นรูปธรรมและเป็นจริง ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจความหมายในสิงนันกวา้งขวาง และเป็นแนวทางที

จะช่วยใหเ้ขา้ใจ สิงอืน ๆ ไดดี้ยงิขึน 5) ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดท้นัทีและเรียนไดดี้ยิงขึน 6) ช่วยลด

คาํตอบหรือคาํบรรยายทีเป็นคาํพดูของผูส้อน 7) ช่วยใหผู้เ้รียน เรียนเร็วและดียิงขึน 8) สือการสอน 

ถา้ใชป้ระจาํ สามารถเปลียนแนวคิดและทศันคติได ้9) ช่วยส่งเสริมการคิดและการแกปั้ญหา 10) สือการสอน

จะช่วยเร่งทกัษะการเรียนรู้  

 สงบ ประเสริฐพนัธ ์(2541, หนา้ 15) ใหค้วามหมายว่า สือการสอน หมายถึง วสัดุอุปกรณ์หรือ

วิธีการประกอบการสอน เพือเป็นสือกลางให้ผูส้อน เพือใชเ้ป็นสือกลางให้ผูส้อนสามารถส่งหรือ

ถ่ายทอดไปยงัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงจาํแนกได ้ดงันี 1) สิงสินเปลืองต่าง ๆ  ซึงเรียกวา่ “วสัดุ” 

2) เครืองมือทีมีความคงทนถาวร ซึงเรียนว่า “อุปกรณ์” 3) กระบวนการและวิธีการ ซึงรวมทงัมีการใช้

วสัดุอุปกรณ์และกระบวนการทีเป็นอิสระคือไม่ตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งใดเลย  

จากแนวคิดของนักการศึกษาเกียวกบัความหมายและคุณค่าของสือการเรียนการสอน

ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า สือการเรียนการสอน หมายถึง การนาํวสัดุอุปกรณ์และวิธีการมา

เป็นตวักลางในการใหก้ารศึกษา ใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน เพือช่วยให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ

มากขึนและ สือการเรียนการสอนดงักล่าว มีคุณค่าต่อการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก 

กล่าวคือ สือจะช่วยใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์กวา้งขวางมากขึนและช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง 

จากสิงแวดลอ้มตลอดจนทาํใหผู้เ้รียน เกิดประสบการณ์ร่วมกนัและเขา้ใจเหมือนกนั 

 2) บทบาทของผ้บริหารโรงเรียนในด้านวสัดอปกรณ์และสือการสอนู ุ ุ  

 การจดัสือการเรียนการสอนเป็นหน้าทีของผูบ้ริหารโรงเรียน ซึงควรเอาใจใส่ในการ

จดัหาจดับริการ และส่งเสริมใหค้รูผลิตและใชสื้อการเรียนการสอนให้ถูกตอ้ง ซึงการบริหารงานวิชาการ 

ในดา้นนี มีนกังานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทีเกียวขอ้งไดก้ล่าวถึง บทบาทของผูบ้ริหาร

โรงเรียนไวด้งันี 

 ทาํนุ นะราย (2538, หนา้ 89) ไดเ้สนอแนวทาง การจดัสือการเรียนการสอนในโรงเรียน

ให้กบัผูบ้ริหารโรงเรียนไว ้ดงันี 1) ควรจดัศูนยบ์ริการสือการสอน เพือช่วยจดัหาและให้ความ

สะดวกใน การใชสื้อ 2) แบ่งแยกสือเป็นประเภท ๆ และเป็นรายวิชา เพือสะดวกแก่การใช ้3) จดัหา

สือทีทนัสมยัและปรับปรุงสือทีมีอยูแ่ลว้ใหใ้ชก้ารได ้4) สาํรวจวิเคราะห์ความตอ้งการสือการสอน
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ของวิชาต่าง ๆ 5) ฝึกอบรมครูใหมี้ความรู้ ทกัษะในการใช ้การรักษาและซ่อมแซม 6) กระตุน้ให้ครู

สนใจใชสื้อ เพือการเรียนการสอนให้มากยิงขึน 7) สถานทีควรจดัให้เพียงพอกบัประเภทของสือ          

8) ควรมีบุคลากรเพือรับผดิชอบในการจดัหาและบริหารให้มีประสิทธิภาพ 9) จดัสอนให้ครูทาํสือ

การสอนประเภท ทีสามารถทาํขึนเอง 

 บุญชม ศรีสะอาด (2541, หน้า 158) ไดเ้สนอแนะว่า ผูบ้ริหารควรมีการประชุมพบปะ

พดูคุยกนับ่อย ๆ ตามความจาํเป็นจดัให้มีการประชุมปฏิบติัการ ผลิตสือการเรียนการสอนช่วยครู 

เพือใหน้กัเรียนไดเ้รียนดว้ยตนเองมากขึน  

 สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 51-52) ไดใ้ห้แนวทางสาํหรับ

ผูบ้ริหารในการปฏิบติั เกียวกบัการจดัสือการเรียนการสอนไว ้ดงันี 1) จดัหาวสัดุต่าง ๆ สาํหรับผลิตสือ 

ใหเ้พียงพอ 2) สนบัสนุนใหค้รูผลิตสือหรือจดัหาสือประกอบการสอน 3) จดัให้มีสือการเรียนการ

สอน และแต่งตงัเจา้หนา้ทีใหเ้ป็นระบบตามกลุ่มประสบการณ์ 4) จดัให้มีระเบียบสือและสถิติการ

ใชสื้อ 5) จดับริการสือการเรียนการสอน ใหไ้ดรั้บความสะดวกในการนาํมาใช ้6) ควบคุมกาํกบัให้

ครูใชสื้อประกอบการเรียนการสอน 7) จดับริการและสาธิตการนาํสือไปใชแ้ละการเก็บรักษา 

 วิชยั วงคใ์หญ่ (2544, หน้า 49) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของผูบ้ริหารเกียวกบังาน ดา้นวสัดุ

อุปกรณ์และสือการเรียนการสอน ไว ้ดงันี 1) ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูก้าํหนดนโยบายและแนวทางใน

การจดัหา การใชบ้าํรุงรักษาสือ ตลอดจนการมอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบ 2) เป็นผูนิ้เทศใน

ฐานะทีผูบ้ริหารเป็นนักการศึกษา จะตอ้งพยายามช่วยเหลือครูให้ สามารถนาํสือการสอนมาใช้

ประกอบการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพดียงิขึน 3) เป็นผูมี้ความรู้ในดา้นสือการสอน สามารถ

ทีจะใหค้าํแนะนาํ เผยแพร่ หรือสร้างสรรคสื์อการสอนเพือนาํมาใชใ้นโรงเรียนได ้4) เป็นช่างเทคนิค คือ 

ตอ้งมีความรู้ความสามารถพอสมควรเกียวกบัวิธีใชแ้ละรู้ถึงประสิทธิภาพของสือการสอนแต่ละชนิด 

 3) นวตักรรม ความหมาย องค์ประกอบและขันตอนของนวตักรรม 

 สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาติ (2549, หน้า 29) ได้ให้ความหมายของนวตักรรมไวว้่า

นวตักรรม คือ “สิงใหม่ทีเกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรค ์ทีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม”  

 สาํนักการศึกษา (2554, หน้า 117) นวตักรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบติัหรือสิงประดิษฐ์

ใหม่ ๆ  ทียงัไม่เคยมีใชม้าก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงมาจากของเดิมทีมีอยู่ให้ทนัสมยัและใช้

ไดผ้ลดียงิขึน เมือนาํนวตักรรมมาใชจ้ะช่วยใหก้ารทาํงานนนั ไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

กว่าเดิมทงัยงัช่วยประหยดัเวลาและแรงงานไดด้ว้ย 

 ทิศนา แขมมณี (2551, หนา้ 418) นวตักรรม หรือนวกรรม ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2525 แปลว่า “การก่อสร้าง” วงการศึกษานาํคาํนีมาใชใ้นความหมายของ “การทาํขึนใหม่” 

หรือ “สิงทีทาํขึนใหม่” ซึงไดแ้ก่ แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สือและ
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เทคนิคต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาซึงไดรั้บการคิดคน้และจดัทาํขึนใหม่ เพือช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ 

ทางการศึกษา 

 บุญเกือ ควรนาเวช (2542, หนา้ 12) กล่าวไวว้่า คาํว่า “นวตักรรม” หรือ นวกรรม มาจาก

คาํภาษาองักฤษว่า “Innovation” โดยคาํว่า นวตักรรม มีรูปศพัทเ์ดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว + อตฺต 

+ กรรม กล่าวคือ นว แปลว่า ใหม่ อตัต แปลว่า ตวัเอง และกรรม แปลว่า การกระทาํ เมือรวมคาํ นว 

มาสนธิกบั อตัต จึงเป็น นวตัต และเมือรวมคาํนวตัต กบักรรม จึงเป็นคาํว่า นวตักรรม แปลตามราก

ศพัทเ์ดิมว่า การกระทาํทีใหม่ของตนเอง หรือการกระทาํของตนเองทีใหม่ ส่วนคาํว่า “นวกรรม”             

ทีมีใชก้นัมาแต่เดิม มีรากศพัท์เดิมมาจากคาํว่า นว แปลว่า ใหม่ กรรม แปลว่า การกระทาํ จึงแปล

ตามรูปศพัทเ์ดิมว่าเป็นการปฏิบติัหรือการกระทาํใหม่ ๆ ในความหมายโดยทวัไปแลว้สิงใหม่ ๆ อาจ

หมายถึง ความคิด วิธีปฏิบติั วตัถุหรือสิงของทีใหม่ ซึงยงัไม่เป็นทีรู้จกัมาก่อน คาํว่านวตักรรมนี         

อาจมีผูใ้ชค้าํอืน ๆ อีก เช่น นวตักรรม ความจริงแลว้ก็เป็นคาํ ๆ เดียวกนันนัเอง  

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (อา้งใน บุญเกือ ควรหาเวช, 2542, หน้า 13) กล่าวว่า “นวตักรรม 

หมายถึงวิธีการปฏิบติัใหม่ ๆ ทีแปลกไปจากเดิม โดยอาจจะไดม้าจากการคิดคน้พบวิธีการใหม่ ๆ 

ขึนมาหรือ มีการปรับปรุงของเก่าใหเ้หมาะสมและสิงทงัหลายปลายทางอยา่งมี ประสิทธิภาพขึน” 

 สาํนักการศึกษา (2554, หน้า 117) นวตักรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) 

หมายถึง การนาํสิงใหม่ซึงอาจจะอยูใ่นรูปของความคิด หรือการกระทาํ รวมทงัสิงประดิษฐเ์ขา้มาใช้

ในระบบการศึกษา เพือมุ่งหวงัทีเปลียนแปลงสิงทีมีอยูเ่ดิมใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพยิงขึน 

ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยประหยดัเวลา

ในการเรียน เช่น การสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน การใชว้ีดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive 

Video) สือหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เป็นตน้  

 ชชัญาภา วฒันธรรม (2554,หนา้7) กล่าว ไวว้่า นวตักรรม หมายถึงการนาํสิงใหม่ ๆ อาจ

เป็นแนวความคิดหรือสิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทียงัไม่เคยมีใชม้าก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจาก 

ของเดิมทีมีอยู่แลว้ให้ทนัสมยัและไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทงัยงัช่วย

ประหยดัเวลาและแรงงานอีก 

  จากแนวคิดของนักการศึกษา เกียวกบัความหมายและคุณค่าของสือการเรียนการสอน

ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า นวตัตกรรม หมายถึง สิงใหม่ทีกระทาํซึงเกิดจากการใชค้วามรู้ใช้

ความคิดสร้างสรรค์ สิงใหม่ในทีนีอาจจะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด หรือกระบวนการที

สามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ใน การพฒันา “นวตักรรมการศึกษา” หมายถึง การนาํแนวคิดใหม่ 

วิธีการใหม่ หรือสิงใหม่มาใช้ หรือการพฒันา ปรับปรุง เปลียนแปลง หรือเพิมเติม แนวคิดเดิม 
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วิธีการเดิมหรือสิงเดิม ทีช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้เพือความเจริญงอก งามของบุคคลและสังคม

อยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต 

 3) ความหมายของเทคโนโลย ี

 เทคโนโลย ี(Technology) มีรากศพัท์มาจากภาษากรีก คือ Tech = Art ในภาษาองักฤษและ 

Logos = A study of ดงันัน คาํว่า เทคโนโลยี จึงหมายถึง A study of art ซึงไดมี้ผูแ้ปลความหมาย 

สรุปไดว้่าเทคโนโลย ีหมายถึงการนาํความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช ้

ใหเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันาและปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ นักการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้นิยาม

ความหมายของเทคโนโลยไีวต่้างๆ กนัดงันี 

 กลัเบรท (1967, หน้า 12) กล่าวว่า เทคโนโลยี เป็นกระบวนการของการนาํวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์หรือความรู้ อืน ๆ มาใชอ้ยา่งเป็นระบบ เพือนาํไปสู่ผลการปฏิบติั  

 ยืน ภู่วรวรรณ (2546, หน้า 4) กล่าวว่าเทคโนโลยี หมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ ทางดา้น

วิทยาศาสตร์มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ การศึกษาพฒันาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพือให้เขา้ใจธรรมชาติ

กฎเกณฑข์องสิงต่างๆและหาทางนาํมาประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์  

 สุพิทย ์กาญจนพนัธุ ์(2541, หนา้ 35) กล่าวว่า เทคโนโลยหีมายถึงวิธีการอย่างมีระบบใน

การวางแผนการประยุกต์ใช้และการประเมินกระบวนการเรียนการสอนทังระบบ โดยให้

ความสําคัญต่อทังด้านเครืองมือทรัพยากรมนุษยแ์ละปฏิสัมพนัธ์ทีเกิดขึนระหว่างมนุษยก์ับ

เครืองมือเพือจะไดรู้ปแบบการศึกษาทีมีประสิทธิภาพยงิขึน  

 สาํนกัการศึกษา (2554, หนา้ 118) เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางดา้น

วิทยาศาสตร์มาใช ้เพือประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยห์รือหมายถึงการนาํความรู้ ทกัษะและ

ทรัพยากรการผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ เพืออาํนวยความสะดวกหรือตอบสนองต่อความตอ้งการ 

ของมนุษย ์ 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาเกียวกบัความหมายและคุณค่าของสือการเรียนการสอน

ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า เทคโนโลยีเป็นการนาํเอาแนวความคิด หลกัการ ความรู้ เทคนิค

วิธีการ กระบวนการ ระเบียบวิธี ตลอดจนผลผลิตทางดา้นวิทยาศาสตร์ทงัดา้นสิงประดิษฐ์และวิธีการมา

ประยกุตใ์ชก้บัระบบงาน เพือช่วยแกปั้ญหา เพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานนนัใหสู้งขึน 

 4) ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 

 สาํนกัการศึกษา (2554, หน้า 118) แหล่งเรียนรู้ หมายถึง “แหล่ง” หรือ “ทีรวม” ซึงอาจ

เป็นสภาพสถานที หรือศูนยที์ประกอบดว้ย ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมทีมีกระบวนการ

เรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอน ทีมีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนทีมีครู 

เป็นผูส้อน แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 25 ในพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เช่น 
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ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศนูยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มลูและแหล่งการเรียนรู้อืน เป็นตน้ 

 ศิริกาญจน ์โกสุมภแ์ละดารณี คาํวจันงั (2545, หนา้ 25) ใหค้วามหมายแหล่งเรียนรู้วา่ การเรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ทีเหมาะสม

ต่อการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการทีต้องอาศยัครูหลายคนมาช่วยกนัออกแบบการเรียนรู้และ

ร่วมกนัจดักิจกรรมซึงครูผูส้อนควรใช ้เทคนิคทีหลากหลาย เพือสอดแทรกในการจดักิจกรรม การเรียนรู้

ทุกครัง เพือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ จากประสบการณ์ตรงและไดใ้ชค้วามสามารถหลายอยา่งในการเรียนรู้  

 5) การจดัแหล่งเรียนรู้ 

 ชยัวฒัน์ วรรณพงษ ์(2541, หนา้18) ไดก้ล่าวว่าหลกัการจดัแหล่งเรียนรู้ เพือใหก้ารเรียนรู้

ทีจะเกิดขึนกบัผูเ้รียน มีความเขม้ขน้คงทน ประการทีสาํคญัคือ ตอ้งจดัประสบการณ์ การเรียนรู้ทีมี

ประสิทธิภาพและมีความหลากหลายโดยคาํนึงถึงความสาํเร็จ ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั พบว่าผูเ้รียนจะ

บรรลุเป้าหมายไดดี้ ถา้ลงมือปฏิบติัจริงและมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้และวิธีการหลากหลาย

จาํเป็นตอ้งอาศยัแหล่งเรียนรู้ ประกอบกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ให้สอดคลอ้งกบัสาระที

ตอ้งการและไดเ้รียนรู้ ตามสภาพจริงเป็นสาํคญั ขอ้ควรคาํนึงในการจดัแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนมี

ดงันี 1) บรรยากาศในแหล่งเรียนรู้ใหเ้ป็นสภาพจริงหรือเสมือนสภาพจริง 2) จดัทรัพยากรใน แหล่งเรียนรู้

ใหเ้พียงพอ 3) ปรับสภาพของสถานทีเรียนใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยตนเองมากทีสุด 4) จดับริเวณโรงเรียน

ใหเ้กิดแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ 5) จดัศูนยว์ิทยากรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย          

6) จดักิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ ทีหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 7) มีความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในการดูแลสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

 กรมสามญั (2542, หนา้ 7) ไดก้ล่าวถึงแนวการพฒันาแหล่งเรียนรู้ เพือการเรียนการสอน

คือ 1) มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยเนน้นักเรียนเป็นศูนยก์ลางและให้นักเรียนรู้จกัแสวงหาความรู้ 

ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 2) ส่งเสริมใหโ้รงเรียนดาํเนินการจดัแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทีสมบูรณ์

มีคุณภาพและเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 3) รณรงคใ์หโ้รงเรียนพฒันากระบวนการเรียน 

การสอนใหน้กัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) ดาํเนินการให้

โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรู้หลายชนิดไวใ้นแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียน อย่างครบครันให้สนอง

ความตอ้งการของนกัเรียน หลกัสูตร ชุมชนและสังคม 5) ดาํเนินการนิเทศติดตามและประเมินผล

การพฒันา แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนทุกปี เพือใหบ้รรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ การพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ในโรงเรียน 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (2547, หนา้ 3) ไดเ้สนอแนวคิดในการจดั 

แหล่งเรียนรู้ ดงันี 1) แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งทีนกัเรียนจะศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบ ในเรืองทีสนใจใฝ่รู้
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แหล่งเรียนรู้ มีทงัในโรงเรียนและชุมชน 2) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน นอกจากห้องเรียนห้องปฏิบติัการ

ต่าง ๆ แลว้ สถานทีทุกแห่งในบริเวณโรงเรียนจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ละบางครังโรงเรียนอาจจดั

เพิมเติม จากสิงทีมีอยูเ่ช่นจดัเป็นจุดศึกษาส่วนการเรียนรู้ค่ายการเรียนรู้เป็นตน้ 3) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

เป็นแหล่งทีมีอยูต่ามธรรมชาติและทีสร้างขึน อาจเป็นสถานทีสาํคญัทางศาสนาสาธารณประโยชน์

สถานประกอบการ สถาบนัทางการศึกษาอาชีพในชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถินในดา้นต่าง ๆ 

4) โรงเรียนจดัการเรียนรู้โดยเชือมโยงกิจกรรมต่อเนือง ระหว่างการเรียนรู้ในหอ้งเรียนในโรงเรียนและชุมชน  

 กิงแกว้ อารีรักษ ์และคนอืน ๆ (2548, หนา้ 118) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของแหล่งเรียนรู้

ดงันี 1) กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ในเรืองใดเรืองหนึง โดยอาศยัการมีปฏิสมัพนัธก์บัสือทีหลากหลาย 

2) ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ ใหลึ้กซึงขึนโดยใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มลูและสะทอ้นความคิดเห็น

เกียวกบัขอ้มลู 3) กระตุน้ใหมุ่้งเนน้ลงลึกในเรืองใดเรืองหนึง ซึงผลกัดนัให้นักเรียนแสวงหาขอ้มูล

ทีเกียวขอ้งเพิมมากขึนสามารถสร้างผลผลิตในการเรียนใหมี้คุณภาพสูงขึน 4) เสริมสร้างการเรียนรู้ 

จนเกิดทกัษะในการแสวงหาขอ้มลูทีมีประสิทธิภาพโดยอาศยั การสร้างความตระหนกัเชิงมโนทศัน ์

เกียวกบัธรรมชาติและ ความแตกต่างของขอ้มูล 5) เสริมสร้างการพฒันาทกัษะการคิด เช่น การแกปั้ญหา 

การใหเ้หตุผลและ การประเมินอย่างมีวิจารณญาณ โดยอาศยัการวิจยัอิสระและการควบคุมขอ้มูล  

6) เปลียนเจตคติของครูและนกัเรียนทีมีต่อเนือหารายวิชาและผลสมัฤทธิทางการเรียน 7) พฒันาทกัษะ

การวิจยัและความเชือมนัในตนเอง ในการคน้หาขอ้มูล โดยบูรณาการทกัษะ การใชห้้องสมุดเขา้

เป็นส่วนหนึงของหลกัสูตร 8) เพิมสมัฤทธิผลดา้นวิชาการในดา้นเนือหาเจตคติและความสาํคญัและ

มีการนาํแหล่งเรียนรู้ทีมีอยูใ่นชุมชน มาใชป้ระโยชน์และเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

เพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

 จากแนวคิดแหล่งเรียนรู้ สรุปไดว้่า การจดัแหล่งเรียนรู้เพือการเรียนรู้ของผูเ้รียน คือ โรงเรียน

จะตอ้งมีการส่งเสริมสนบัสนุน การใชแ้หล่งเรียนรู้ทีหลากหลายใหถื้อว่าแหล่งเรียนรู้ เป็นส่วนหนึงใน

โครงสร้างของหลกัสูตรเพือส่งเสริมกระตุน้ผูเ้รียนให ้เกิดความคิดและจินตนาการทีดีสามารถเป็น

แนวทางในการสร้างองคค์วามรู้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรู้ดว้ยตนเองสอดคลอ้งกบั การจดัการ

เรียนรู้ ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

 6) ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ 

 แหล่งเรียนรู้ นาํมาซึงการพฒันาการเรียนรู้ ทงัในเรืองความคิดความเขา้ใจในคุณค่าและ

ทศันคติไดอ้ย่างกวา้งขวาง สามารถเสริมมิติทีเป็นรูปธรรมให้แก่การศึกษาทงัในระบบโรงเรียน 

นอกระบบและตามอธัยาศยัสามารถพฒันาการเรียนรู้ (Learning) การศึกษา (Education) โดยเน้น

ความสาํคญัทงัความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
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ระดบัการศึกษา ภูมิปัญญา ความรู้ ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และดา้นภาษาความรู้ทกัษะในการประกอบ

อาชีพการดาํรงชีวิตอยา่งความสุข 

 ภาสินี เปียมพงศส์านต์ (2546, หน้า 20) กล่าวถึงประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ในรูปของ

การใช้แหล่งเรียนรู้ไวว้่า 1) ประสบการณ์ในโรงเรียนจะกลายเป็นสิงทีมีความหมายมากยิงขึน 

เพราะประสบการณ์จริงนอกโรงเรียนและสถานการณ์ทีเป็นรูปธรรม จะวางพืนฐานนาํไปสู่การ

สร้างแนวคิดในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 2) ผูเ้รียนจะปรับตวัเพือเป็นพลเมืองทีดียิงขึน เมือรู้ว่าไดไ้ป

เกียวขอ้งกบัประสบการณ์ความรู้ทีมีความหมาย เช่น ถา้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ไปช่วยพฒันาชุมชนให้สะอาด

ผูเ้รียนก็จะรู้สึก ไม่อยากทิงขยะมลูฝอย อยากใหชุ้มชนสะอาดน่าอยู่สิงเหล่านี มีคุณค่ามากกว่าการ

อ่านหรือฟังคาํสอนจากตาํราเพราะผูเ้รียนไดล้งมือทาํเองและเกิดความรู้สึกขึนเอง 

 กรมวิชาการ (2545, หนา้ 6-7) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้และสือการเรียนรู้ 

ในยคุปัจจุบนัไวว้่า เป็นเครืองมือของการเรียนรู้ทีทาํหน้าทีถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก

เพิมพูนทกัษะ ประสบการณ์สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนกระตุน้ให้เกิดการพฒันา

ศกัยภาพของการคิด ไดแ้ก่ การคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรคแ์ละการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ตลอดจน 

สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมใหแ้ก่ผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจความคิดรวบยอดไดง่้าย

เร็วขึน ผูเ้รียนมองเห็นสิงทีกาํลงัเรียนรู้ ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและเป็นกระบวนการเกิดการเรียนรู้

ดว้ยตนเองส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์การเรียนรู้ที

แปลกใหม่น่าสนใจและทาํให้เกิดการอยากรู้ อยากเห็น ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกนัระหว่างผูเ้รียน 

เกือหนุนผูเ้รียนทีมี ความสนใจและความสามารถในการเรียนรู้ทีต่างกนั ให้เรียนรู้ไดเ้ท่าเทียมกนั

เป็นการบูรณาการสาระ การเรียนรู้ต่าง ๆ ใหเ้ชือมโยงกนัเกิดการเรียนรู้วิธีการใชแ้หล่งขอ้มลูต่าง ๆ 

 สาํนักการศึกษา (2554, หน้า 119) แนวดาํเนินการสร้าง พฒันา และใชสื้อ นวตักรรม 

เทคโนโลย ี1) โรงเรียนจดัทาํเองหรือรวมกลุ่มจดัทาํสือ นวตักรรม เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ 2) พฒันาครู

ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต พฒันา และใช้สือ โดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษาทีมี

ความสามารถดา้นเทคนิค การผลิต พฒันา และใชสื้อนวตักรรมเทคโนโลยแีหล่งเรียนรู้ 3) รวบรวม 

และแนะนาํแหล่งเรียนรู้เกียวกบัการสร้างสือนวตักรรมเทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ 4) รวบรวมและ

แนะนาํแหล่งเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผา่นเครือข่ายใหแ้ก่นกัเรียน 5) จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชสื้อ

นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 6) ประเมินผลการผลิต พฒันาและใช้สือ นวตักรรม 

เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ 7) ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ 

 7) การบริหารจดัการและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

 การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ เป็นงานทีโรงเรียนส่วนใหญ่ดาํเนินการอยู่แลว้โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิทีจะเกิดขึนกบัผูเ้รียนก็คือ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ดว้ย
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ตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึงมีหลายช่องทาง เพียงแต่การดาํเนินพฒันาแหล่งการเรียนรู้ยงั

ไม่เป็นระบบและกระบวนการทีชดัเจน แหล่งการเรียนรู้บางแห่งจึงไม่ไดถู้กใชแ้ละพฒันา อย่างต่อเนือง 

แหล่งการเรียนรู้ทีเป็นธรรมชาติก็ถูกละเลยไม่ได้เขา้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ผูบ้ริหารโรงเรียน            

จึงต้องเป็นผูน้ ําการดาํเนินการสู่ความสําเร็จโดยกาํหนดเป็นนโยบายและนาํสู่แผนการพฒันาที

ชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 จากการให้ความหมายของนักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 

บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนเกียวกบังานสือการเรียนการสอน หมายถึง การจดัหาวสัดุต่าง ๆ ให้เพียงพอ

สาํหรับการผลิตและสนับสนุน ให้ครูผลิตสือประกอบการสอน จัดบริการให้ความสะดวกและสาธิต         

การนาํสือไปใช ้ตลอดจนควบคุมใหค้รูใชสื้อประกอบการสอน และประเมินผลการใชสื้อหลงัจาก 

นาํสือไปใชแ้ลว้ 

 2.7.7 การวจิยัเพอืพฒันาคณภาพการศึกษาุ   

 1) ความเป็นมาของการวิจยัเพือพฒันาการเรียนรู้ กระบวนการวิจยัเพือการเรียนรู้ไดมี้การ

นาํกระบวนการวิจยัทวัไปมาประยุกต์ใชใ้นการแกไ้ขปัญหา การเรียนรู้หรือการพฒันาการเรียนรู้

เป็นสาํคญั ดงันนัในขนัการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาจึงตอ้งเน้นไปทีผลการพฒันาผูเ้รียน 3 ดา้น 

คือ ดา้นความรู้ (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) และดา้นเจตคติ (Affective 

Domain) และก่อนทีผูส้อนจะใชก้ารวิจยั ในกระบวนการเรียนรู้ เพือแกปั้ญหาหรือเพือพฒันาผูเ้รียน 

เช่นเดียวกนักบัผูบ้ริหารจะทาํการวิจยั เพือแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ซึงองคป์ระกอบของกระบวนการวิจยั เพือการเรียนรู้ มีการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 

 การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 (2548, หน้า 61) 

ไดก้าํหนดไว ้ดงันี 

 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษามาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สือการเรียนและอาํนวยความสะดวก ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมี 

ความรอบรู้ รวมทงัสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้ ทงันี ผูส้อนและผูเ้รียน

อาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั จากสือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง  

 มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ รวมทัง

ส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวิจยั เพือพฒันาการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา 

 หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 กาํหนดให้หน่วยงานตน้สังกดั 

สถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพ ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกนั คุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหนึงของการบริหารการศึกษา 
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 หมวด 9 เทคโนโลยเีพือการศึกษามาตรา 67 รัฐตอ้งส่งเสริมใหมี้การวิจยัและพฒันา การผลิต

และการพฒันาเทคโนโลยเีพือการศึกษา เพือใหเ้กิดการใชที้คุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้

ของคนไทย 

 ดงันัน จึงอาจสรุปไดว้่า พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิมเติม 

(ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดใหน้าํการวิจยัมาใชก้ารวิจยัเพือพฒันาการเรียนรู้ ดงันี 

 1. การวิจยัในกระบวนการเรียนรู้ มุ่งใหผู้เ้รียนทาํวิจยั เพือใชก้ระบวนการวิจยัเป็นส่วนหนึง 

ของการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถวิจยัในเรืองทีสนใจหรือตอ้งการหาความรู้หรือตอ้งการแกไ้ขปัญหา 

การเรียนรู้ซึงกระบวนการวิจยัจะช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการคิด ฝึกการวางแผน ฝึกการดาํเนินงานและ 

ฝึกหาเหตุผลในการตอบปัญหา โดยผสมผสานองค์ความรู้แบบบูรณาการเพือให้เกิดประสบการณ์ 

การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

 2. การวิจยัพฒันาการเรียนรู้ มุ่งให้ผูส้อนสามารถทาํวิจยั เพือพฒันาการเรียนรู้ดว้ยการศึกษา

วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ วางแผนแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล

อยา่งเป็นระบบ ผูส้อนสามารถทาํวิจยัและพฒันานวตักรรมการศึกษาทีนาํไปสู่คุณภาพการเรียนรู้

ดว้ยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา การเรียนรู้ออกแบบและพฒันา นวตักรรมการเรียนรู้ ทดลองใช้

นวตักรรมการเรียนรู้ เก็บรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะห์ผลการใชน้วตักรรมนนั ๆ และผูส้อนสามารถ 

นาํกระบวนการวิจยั มาจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ดว้ยการใชเ้ทคนิควิธีการทีช่วยใหผู้เ้รียน 

เกิดการเรียนจากการวิเคราะห์ปัญหา สร้างแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา ดาํเนินการตามแนวทาง 

ทีเลือกและสรุปผลการแกไ้ขปัญหา อนัเป็นการฝึกทกัษะ ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการจดัการจากการเผชิญ

สภาพการณ์จริงและปรับประยกุตม์วลประสบการณ์มาใชแ้กไ้ขปัญหา 

 3. การวิจยัพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มุ่งให้ผูบ้ริหารทาํการวิจยัและ นาํ

ผลการวิจยัมาประกอบการตดัสินใจ รวมทงัจดัทาํนโยบายและวางแผนบริหารจดัการสถานศึกษาให้

เป็นองค์กรทีนาํไปสู่คุณภาพการจดัการศึกษาและเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของ

ผูเ้รียน อยา่งมีคุณภาพ 

 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547, หน้า 85) กระบวนการวิจยั  

เพือพฒันาการเรียนรู้กระบวนการวิจยั เพือการเรียนรู้ไดมี้การนาํกระบวนการวิจยัทวัไป มาประยุกต์ใชใ้น

การแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ หรือการพฒันาการเรียนรู้เป็นสาํคญั ดงันัน ในขนัการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา          

จึงตอ้งเนน้ไปทีผลการพฒันาผูเ้รียน 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะ (Psychomotor 

Domain) และดา้นเจตคติ (Affective Domain) และก่อนทีผูส้อนจะใชก้ารวิจยัในกระบวนการเรียนรู้ 

เพือแกปั้ญหา หรือเพือพฒันาผูเ้รียน เช่นเดียวกนักบัผูบ้ริหารจะทาํการวิจยั เพือแกปั้ญหาหรือพฒันา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึงองค์ประกอบของกระบวนการวิจยั เพือการเรียนรู้มีการ
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ดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็น

เป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการใชก้ารวิจยัในกระบวน การเรียนรู้ การวิจยัพฒันาการเรียนรู้

และการวิจยัพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 จากการใหค้วามหมายของนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าผูบ้ริหารได้

ใชก้ระบวนการวิจยั มาดาํเนินการบริหารสถานศึกษา เริมตงัแต่การวิเคราะห์ปัญหาและความ

ตอ้งการเพือกาํหนดทิศทาง วิสยัทศัน ์จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการ กาํกบั ดูแล

การปฏิบติังานใหเ้ป็นไป ตามแผน นิเทศ ติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน และจดัทาํรายงานผล 

การดาํเนินงานของสถานศึกษา 

 2) ความหมายของการวจิยัในชันเรียน  

 การวิจยั (Research) เป็นคาํทีมีความหมายไดห้ลายรูปแบบ ขึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของ

การวิจัย นักวิจยัส่วนใหญ่มกัให้ความหมายของการวิจยัไม่ตรงกัน แต่มีความสอดคลอ้งกนัใน

วิธีการหรือกระบวนการขนัตอนของการวิจยั ดงัตวัอยา่งเช่น 

 สาํนักการศึกษา การวิจยัในชันเรียน (Classroom Action Research) หมายถึง กระบวนการ 

แกปั้ญหาหรือพฒันากระบวนจดัการเรียนรู้ ในชนัเรียนอย่างเป็นระบบ เพือสืบคน้หาสาเหตุของ

ปัญหาแลว้หาวิธีแกปั้ญหาหรือพฒันาทีเชือถือได ้เป็นการวิจยัควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานจริงและ

เป็นการวิจยัทีมุ่งแกปั้ญหาทีเกิดขึน โดยเฉพาะหนา้เป็นครัง ๆ ไปหรือเป็นเรืองใดเรืองหนึงในช่วง

ระยะเวลาหนึง 

 ตามพระราชบญัญติัสภาวิจยัแห่งชาติ ฉบบัปัจจุบนั ไดนิ้ยามความหมายของการวจิยัไวว้า่ 

การวิจยั หมายถึง การศึกษาคน้ควา้อย่างมีระบบและแผนการ เพือให้ไดม้าซึงความรู้ทาง ดา้นสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ 

 พจน์ สะเพียรชยั ให้ความหมายของการวิจยัไวว้่า การวิจยั คือ การแกปั้ญหาทีมีระบบ 

แบบแผนเชือถือได ้

 เครือวลัย ์ลิมปิยะศรีสกุล ใหค้วามหมายของการวิจยัไวว้่า การวิจยั หมายถึง กระบวนการ

แสวงหาความจริงหรือพิสูจน์ความจริง เพือใหไ้ดม้าซึงความรู้ทีถูกตอ้งและเชือถือได ้โดยกระบวนการที

ใชเ้พือการแสวงหาความจริงมีลกัษณะสาํคญั ดงันี 1) ตอ้งเป็นการแสวงหาหรือพิสูจน์ความจริงที

เป็นขอ้เท็จจริง 2) ตอ้งเป็นการกระทาํทีมีความมุ่งหมายอย่างแน่นอน ดงันัน การคน้พบ ความจริง

โดยบงัเอิญจึงไม่เป็นการวิจยั 3) ตอ้งดาํเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนทีแน่นอนตามวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ 

 นงลกัษณ์ วิรัชชยั ไดใ้ห้ความหมายของการวิจยั ไวว้่า การวิจยั คือ กระบวนการศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหว่างปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตามสมมติฐานทีนิรนัย จากทฤษฎีโดยใชร้ะเบียบวิธี 



 60 

ทางวิทยาศาสตร์ทีมีระบบ มีการใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ์มีการควบคุมและมีการดาํเนินการอย่างเป็น

ขนัตอนโดยแต่ละขันตอนมีความสัมพนัธ์เกียวเนืองกนั เพือนาํไปสู่คาํตอบของปัญหาวิจยัและ

ผลการวิจยัทีไดเ้ป็นความรู้ใหม่หรือเป็นผลของการพฒันาสิงใหม่ ๆ ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์

และสงัคมต่อไป 

 3) หลกัการและแนวคดิของการวจิยัในชันเรียน 

 สาํนกัการศึกษา (2554, หนา้ 127) เนืองจากการวิจยัในชนัเรียนเป็นรูปแบบหนึงของการ

วิจยัเชิงปฏิบติัการ ทีใชเ้พือการศึกษาสภาพทีเกิดขึนภายในหอ้งเรียน โดยมีครูเป็นผูด้าํเนินการ จึงมีหลกัการ

และแนวคิดดงันี 1) เป็นการศึกษาคน้ควา้ทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนในห้องเรียน 2) เป็นการ

หาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทีเกียวขอ้งกบัหลกัสูตร วิธีสอน การจัด

กิจกรรม สือ แบบฝึก และวิธีการวดัและประเมินผล 3) เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอน 

 4) ลกัษณะและรปแบบของการวจิยัในชันเรียนู  

 การวิจยัในชนัเรียน เป็นการวิจยัทีเกิดจากการศึกษาโดยครูซึงเป็นผูที้อยูใ่นเหตุการณ์หรือ 

สถานการณ์ของหอ้งเรียนในขณะทีทาํกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึงแลว้

ทาํการเขียนรายงานผลการศึกษาออกมาในรูปแบบของงานวิจยัในชนัเรียน เพือใชเ้ป็นแนวทางใน

การศึกษาปัญหาทีเกิดขึนในครังต่อไป ดงันนั การวิจยัในชนัเรียนจึงมีลกัษณะ ดงันี 1) เป็นงานวิจยั 

ทีมุ่งคน้หารูปแบบ และวิธีการทีเกียวกบัการเรียนการสอน 2) เป็นงานวิจยัทีมุ่งพฒันาคุณภาพของ 

ตวัผูเ้รียนและประสิทธิภาพของครูผูส้อน 3) เป็นงานวิจยัทีมุ่งศึกษาสาํรวจสภาพทีปรากฏตาม ความตอ้งการ 

ความคิดเห็นและความสนใจของบุคคลในหอ้งเรียน 

 รูปแบบของการวิจยัในชนัเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนมีองค์ประกอบมากมายทีเขา้

มามีส่วนทีทาํให้การเรียน การสอนสามารถดาํเนินการไดป้ระสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ของ

การจดัการศึกษา การวิจยัในชนัเรียนจึงมีรูปแบบหรือแนวทางในการศึกษา ดงันี 

 1. เป็นการศึกษาเกียวกบัวิธีการหรือรูปแบบเพือการพฒันาการเรียนการสอนการวิจยัดา้นนี 

มุ่งศึกษาเกียวกบั 1) การปรับเปลียนและพฒันาวิธีการสอน 2) ทดลองสอนดว้ยเทคนิคและวิธีการ

ต่าง ๆ 3) คน้หาวิธีการใหม่  ๆเพือปรับเปลียนพฤติกรรมผูเ้รียน 4) การสร้างแบบฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆ 

ของผูเ้รียน 5) เทคนิควิธีการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ 6) หาแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียน 

 2. เป็นการศึกษาเกียวกับองค์ประกอบของการเรียนการสอนการวิจัยดา้นนีมุ่งศึกษา

เกียวกบั 1) ความสมัพนัธร์ะหว่างครูกบันกัเรียน 2) ความรู้เดิมกบัพฒันาการของการเรียนรู้ 3) ปัจจยั

ทีมีผลต่อการเรียนของผูเ้รียน 4) การวิเคราะห์หลกัสูตร การนาํหลกัสูตรไปใช ้5) ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการวดัประเมินผล 6) บรรยากาศในหอ้งเรียนกบัผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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 3. เป็นการศึกษาเกียวกบัลกัษณะและรูปแบบของหลกัสูตร การวิจยัดา้นนีมุ่งศึกษาเกียวกบั           

1) การประเมินหลกัสูตร 2) การติดตามการใชห้ลกัสูตร 3) การพฒันาหลกัสูตร 4) การพฒันาเทคนิค 

การวดัและประเมินผล 5) วิเคราะห์ความเหมาะสมของรายวิชาต่าง ๆ  

 4. เป็นการศึกษาเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน การวิจยัดา้นนีมุ่งศึกษาเกียวกบั 1) การประเมิน 

ติดตามการใชแ้ผนการสอน 2) การทดลองใชว้ิธีการสอนหรือชุดการสอน 3) การสร้างสือ แบบฝึก 

ชุดการสอน หนงัสือ นวตักรรม 4) ผลการใชสื้อ แบบฝึก ชุดการสอน หนงัสือ นวตักรรม 5) การจดั 

หรือใชรู้ปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน 6) เจตคติของครู อาจารย ์นักเรียนทีมี ต่อรายวิชาต่าง ๆ  

7) บรรยากาศในหอ้งเรียน และโรงเรียน 8) การจดัหอ้งเรียน และหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ 

 5. เป็นการศึกษาเกียวกบัเทคนิค วิธีการ และรูปแบบของการวดัและประเมินผลการวิจยั

ดา้นนีมุ่งศึกษาเกียวกบั 1) การสร้างและพฒันาแบบทดสอบแบบต่าง ๆ 2) การวิเคราะห์ หาคุณภาพ

ของแบบทดสอบ 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน 4) การหาความสัมพนัธ์ของ

ผลสมัฤทธิทางการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 5) การหาปัจจยัทีมีผลต่อผลสมัฤทธิทางการเรียน 

 6. เป็นการศึกษาเกียวกบัสือเทคโนโลยีและนวตักรรม การวิจยัดา้นนีมุ่งศึกษาเกียวกบั            

1) การพฒันาสือการสอน 2) การหาประสิทธิภาพของสือ 3) การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบต่าง ๆ          

4) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสือการสอน 5) ศึกษาผลการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียน 

การสอน 6) ศึกษาผลการเรียนรู้ทีเกิดจากการใช้นวตักรรม 7) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาต่าง ๆ ทีเกิดจากการใชสื้อ 

สาํนกัการศึกษา (2554, หนา้ 127) ใหค้วามสาํคญัของการวิจยัในชนัเรียน คือ 1) ช่วยให้ครู

ทาํงานอยา่งเป็นระบบในการแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนดว้ยกระบวนการวิจยั 2) ช่วยใหค้รูสามารถ

บอกไดว้่างานการจดัการเรียนการสอนทีปฏิบติัไปนันไดผ้ลหรือไม่ เพราะอะไร 3) ช่วยให้ครูใช้

กระบวนการวิจัย ในการพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้จะสามารถควบคุม กาํกับและพฒันา การ

ปฏิบติังานของตนเองไดอ้ยา่งดี 

 5) ประโยชน์ของการวจิยัในชันเรียน 

 การวิจัยในชันเรียนมีประโยชน์ ดงันี 1) ประโยชน์ต่อนักเรียน นักเรียนในชนัเรียนมี

ความรู้ความสามารถพืนฐานแตกต่างกนั การวิจยัจึงเป็นการแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนอย่างถูกวิธี

2) ประโยชน์ต่อครู ครูมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ที เหมาะสมกบั

ผูเ้รียนช่วยใหค้รูแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม 3) ประโยชน์ต่อโรงเรียนครูในโรงเรียน

มีปฏิสมัพนัธก์นั มีการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนัร่วมกนัใชง้านวิจยัเป็นเครืองมือในการแกปั้ญหา 

การเรียนการสอนหรือพฤติกรรมผูเ้รียน 
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 จากการให้ความหมายของนักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า  

จากหลกัการและแนวคิดของการวิจยัพฒันาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาทีมีประสิทธิภาพนัน 

ขึนอยูก่บัองคป์ระกอบภายในของสถานศึกษา เช่น ผูส้อน ผูเ้รียน หลกัสูตร สือ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

และผูที้มีบทบาทสาํคญัทีสุดในการทาํให้กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาดาํเนินไปไดด้ว้ยดี คือ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซึงจะตอ้งระดมสรรพกาํลงับุคลากรทุกฝ่ายตงัแต่ ผูส้อน ผูเ้รียน กรรมการ

สถานศึกษาและชุมชนมาร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการ เพือกาํหนดทิศทางหรือวิสัยทศัน ์

จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาจดัทาํแผนปฏิบติัการ การดาํเนินงานตามแผน การนิเทศติดตาม

และการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

 2.7.8 การให้ชมชนมส่ีวนร่วมในการเสริมสร้างความเข็มแข็งทางวชิาการุ  

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2545) 

ไดบ้ญัญติัหลกัการบริหารและการจดัการศึกษา ในรูปขององค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการทงั

ระดบัส่วนกลางและระดบัทอ้งถิน ทาํให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและการจดั

การศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน 

ผูแ้ทนทางศาสนา ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูท้รงคุณวุฒิ และกาํหนดให้

ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 1) การส่งเสริมชมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวชิาการุ   

 กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดบทบาทและหนา้ทีของสถานศึกษา ดงันี 

 (1) จดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถานบนัอืน

(2) ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยการจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน (3) ส่งเสริมให้ชุมชนมี 

การจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรร ภูมิปัญญาและ

วิทยาการต่าง ๆ (4) พฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทงัหาวิธีการ

สนบัสนุนให ้มีการแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน (5) ดาํเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์

ใหก้บัชุมชนโดยร่วมมือกบับุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบนัทางสังคมอืน (6) ส่งเสริม

และสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง  ๆเพือพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้ง

กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ โดยร่วมมือกบับุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงานและสถาบนัทาง

สงัคมอืน (7) สนบัสนุนและช่วยเหลือใหมี้การแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

โดยร่วมมือกบับุคคลชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัทางสงัคมอืนการจดัองคก์ร กลุ่มบริหารวิชาการ 

 การจัดการศึกษาให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความตอ้งการของประชาชน

โดยเฉพาะผูป้กครอง ตอ้งอาศยักระบวนการนาํกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ ซึงพระราชบญัญติั
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การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้

ในมาตรา 8 (2) ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ซึงสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ไดบ้ญัญติัเรืองการมีส่วนร่วมไวว้่า บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการ

พิจารณาของเจา้หน้าทีของรัฐในการปฏิบติัราชการทางปกครองอนัมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพของตน พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาทีจดัการศึกษาทุกระดบัจึง

ตอ้งปฏิบติัตาม โดยการเปิดโอกาสให ้ประชาชน ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทงันี

เพราะเมือผูป้กครองควรมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาย่อมจะช่วยขบัเคลือนให้การบริหารจัด

การศึกษาดาํเนินไป ตามความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการ

ยอมรับจากชุมชน ชุมชน รักและหวงแหนสถานศึกษา ซึงส่งผลให้ผูป้กครองและชุมชนสนับสนุน

ทรัพยากรการศึกษาและ ใหค้วามร่วมกบัสถานศึกษาในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความเต็มใจ 

 การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย เขา้มาร่วมดาํเนินกิจกรรม 

ตงัแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนดาํเนินการ การตดัสินใจ การแกไ้ขปัญหาและการประเมิน

ร่วมกนั เพือขบัเคลือนให้กิจกรรมนันดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกระบวนการทีเปิด

โอกาสให้ประชาชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาร่วมกบัโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้            

ซึงกนัและกนัของทุกฝ่าย นับตงัแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดาํเนินการและการ

แกไ้ขปัญหา ตลอดจนการควบคุม กาํกบั ติดตามและประเมินผล เพือประโยชน์ในการพฒันา

การศึกษา ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ซึงสามารถทาํไดท้งัทางตรง คือ ร่วมเป็นคณะทาํงาน

และทางออ้มร่วมวางแนวทางนโยบาย 

 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการจดัการศึกษา (2550, หนา้ 88-90) ไดเ้สนอ

แนวทางการมีส่วนร่วมไว ้ดงันี 

 1. การมีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถเปิดโอกาส 

ใหผู้ป้กครองและชุมชนจดัสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาและกาํกบั ติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 

 2. การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ

ผูป้กครองและชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ทีจาํเป็นอย่างยิง ผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศึกษาควร

ระลึกถึง ซึงมีหลกั 10 ประการ คือ 1) สร้างความศรัทธาและความเชือมนัต่อชุมชน 2) ฝึกให้เป็นคน

ใจกวา้งและ มีจิตสาธารณะ 3) ตระหนกัในสิงทีจาํเป็นและขาดแคลนไม่วางเฉย ทุกอย่างทาํไดห้าก

ตงัใจทาํ 4) ตอ้งหมนัสร้างและปรุงแต่งตนเอง ใหเ้ป็นบุคคลทีมีเสน่ห์เป็นทีชืนชมศรัทธาของชุมชน

และ เพือนร่วมงาน 5) อ่อนนอ้มถ่อมตนวางตวัเรียบง่าย อยู่กบัชุมชนและเพือนร่วมงานไดทุ้กเวลา 

6) หลีกเลียงการโตแ้ยง้ทีไร้เหตุผล พฒันาทกัษะการประนีประนอม 7) ให้การตอ้นรับชุมชนดว้ย

บรรยากาศมิตรภาพ 8) พฒันาเทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนให้ลึกซึง เพือสาํรวจจุดเด่น จุดดอ้ยเพือ
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เป็นฐานขอ้มูลในการพฒันา 9) หมนัแสวงหาแหล่งงบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑ์ จากหน่วยงาน 

บริษัท ห้าง ร้านค้าโดยใช้โครงการทีมีประสิทธิภาพ 10) สร้างและพฒันาค่านิยมการสร้าง

สมัพนัธภาพกบัชุมชนอยา่งสมาํเสมอ 

 2) บทบาทของชมชนในการทีส่วนร่วมจดัการศึกษาุ   

 บทบาทของชุมชนในการทีส่วนร่วมจดัการศึกษา มีดงันี 1) การมีส่วนร่วมในการจดัและ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทงัทีบา้นและทีสถานศึกษา 2) การกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย 

การจดัการศึกษาแก่สถานศึกษา 3) การประชาสมัพนัธ ์สนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 4) การเป็น

ผูส้นบัสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการจดัการศึกษา 5) การตรวจสอบการจดัการศึกษา 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา ควรดาํเนินการ ดงันี 1) สาํรวจความตอ้งการ 

การสาํรวจขอ้มลูพืนฐาน 2) การกาํหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 3) การวางแผนพฒันาสถานศึกษาตาม

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ 4) กิจกรรมการปฏิบติั คือ แนวทางปฏิบติัทีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ 5) การประเมินผล

คือ การประเมินแนวทางปฏิบติั 6) การสรุปผลการมีส่วนร่วม เพือพฒันากระบวน การทาํงานร่วมกนั 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจดัการศึกษานบัเป็นกระบวนการทีสาํคญั 

ทีจะช่วยพฒันาการศึกษาใหต้อบสนองความตอ้งการของทอ้งถินโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก 

หากชุมชนมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา รวมถึงการเชิญผูป้กครองทีมีความรู้

และมีเวลาว่างมาเป็นครูพ่อ ครูแม่ ใหค้วามรู้ดา้นวิชาการ ดา้นภูมิปัญญากบับุตรหลาน ยอ่มเกิดผลดี 

ทงัต่อโรงเรียนทีไดบุ้คลากรเพิม ส่วนผูป้กครองย่อมภาคภูมิใจทีไดส้อนบุตรหลานในโรงเรียน 

รวมถึงนักเรียนทีจะมีความเคารพและนับถือในตัวผูป้กครองเพิมมากขึนซึงเป็นการสร้าง

ความสมัพนัธที์ดีกบัชุนชม 

 ธนสาร บลัลงักปั์ทมา (2551, หนา้ 30) บทบาทประชาชนในการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา

ในการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาไดก้าํหนดรูปแบบของโครงสร้างการบริหารและการจัด

การศึกษาของชาติออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัราชการในส่วนกลางและระดบัองคก์รปฏิบติัในทอ้งถิน 

 1.การบริหารและการจดัการศึกษาระดบัราชการในส่วนกลางไดป้รับบทบาทจากเดิมที

เคยมีหนา้ทีทงัในดา้นอาํนวยการบริหารและกาํกบัการปฏิบติั มาทาํหน้าทีดา้นการอาํนวยการเพียง 

อยา่งเดียว เป็นการบริหารและการจดัการศึกษาระดบันโยบาย มีอาํนาจหน้าทีตามทีบญัญติัไวใ้น

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เฉพาะในส่วนทีเป็นนโยบายและแผน มาตรฐานการสนับสนุน

ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลและการดาํเนินงานทีตอ้งปฏิบติัในระดบัชาติ  

 2. การบริหารและการจดัการศึกษาระดบัองค์กรปฏิบติัในทอ้งถินกาํหนดขึนตามแนวทาง

ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีตอ้งการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดั

การศึกษา ทงัดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทวัไปไปยงัคณะบุคคล
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ทีมาจากประชาชน ชุมชนและทอ้งถินในระดบัเขตพืนทีการศึกษาและระดบัสถานศึกษา เพือทาํ

หนา้ทีกาํกบั ดูแล ส่งเสริม สนบัสนุนการศึกษาของชุมชนทอ้งถินให้เป็นไปตามความตอ้งการของ

ชุมชนและทอ้งถิน โดยสอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 บทบาทของชุมชนต่อการจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษา ดงันี 

 1) กาํหนดความตอ้งการในการจดัการศึกษา ใหก้บัโรงเรียนโดยเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ในการจดัการศึกษาและจดัทาํแผนพฒันาโรงเรียน 2) เขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โดยเขา้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 3) ส่งเสริม สนับสนุน การจดั 

กระบวนการเรียนรู้โดยให้ความร่วมมือ ในการจดักระบวนการเรียนรู้กบัสถานศึกษา เช่น เป็นวิทยากร 

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ ตลอดจนสนับสนุนทางด้านการเงิน ก ําลงัคน และวสัดุอุปกรณ์                    

4) ตรวจสอบผลดาํเนินการในการจดัการศึกษา โดยเขา้ไปมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตาม

ผล การดาํเนินงานของสถานศึกษา 

 การส่งเสริมและดาํเนินการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษา ชุมชน 

จะมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษานัน เป็นไปตามหลกัการการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน 

การจดัการศึกษา (All for Education) นนัคือ เปิดโอกาสใหชุ้มชนทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาในทุกดา้น 

 1. หลกัการส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษามีหลกัการสาํคญั 

ดงันี 1) การส่งเสริมใหอ้งคก์รทอ้งถินจดัสรรงบประมาณสนับสนุนการจดัการศึกษาของสถานศึกษา          

2) การจดัองคก์รการบริหารโรงเรียนใหมี้คณะกรรมการจากทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วมมากขึน 3) การจดัระบบ 

การจดัสรรงบประมาณและการกาํกับควบคุมการดาํเนินงานของสถานศึกษาทีจะตอ้งแสดงผล

ปฏิบติังานต่อองคก์รทอ้งถินโดยอาจจดัทาํเป็นสญัญาในการทาํงาน 4) เปิดโอกาสให้ชุมชนทอ้งถิน

เป็นเจา้ของเป็นผูรั้บผดิชอบสถานศึกษาในทอ้งถิน 

 การดาํเนินการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษา การให้ชุมชน

ดาํเนินการจดัการศึกษาดว้ยตนเอง ชุมชนสามารถดาํเนินการจดัการศึกษาโดยตรง ดงันี 

 1) ชุมชนจดัทาํโรงเรียนของชุมชน โดยกาํหนดรูปแบบการบริหารหลกัสูตร การดาํเนินงาน

ของชุมชนเอง เพือใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนนนั ทงันีตอ้งเป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาทีรัฐกาํหนด โรงเรียนประเภทนี มีการจัดการแลว้ เช่น โรงเรียนรุ่งอรุณ 

โรงเรียนหมู่บา้นเด็ก เป็นตน้ ซึงจดัการศึกษาบนพืนฐานปรัชญาและวิธีการของตนเอง 

 2) ชุมชนเขา้ไปรับผิดชอบการจดัการศึกษาในทอ้งถินของตนโดยดูแลเป้าหมายงบประมาณ

และบุคลากรของโรงเรียน วิธีการนีเป็นไปตามหลกัการการกระจายอาํนาจ ให้แก่ท้องถินและ

พระราชบญัญติั กาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนทอ้งถิน 
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ตวัอย่างทีไดด้าํเนินการไปแลว้ คือ การจัดการศึกษาของเทศบาลและเมือเทศบาลสามารถจัด

การศึกษาได ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอืน ๆ ก็อาจจะสามารถจดัการศึกษาของตนไดเ้ช่นเดียวกนั

โดยอาจจดัตงัโรงเรียน ศนูยพ์ฒันาเด็กหรือศนูยก์ารเรียนก็ได ้

 3) ชุมชนจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยอาจจดัตงัเป็นศนูยก์ารศึกษาศนูยฝึ์กอบรม 

พิพิธภณัฑ ์อุทยานและแหล่งเรียนรู้อืน 

 4) ครอบครัวจดัการศึกษาในลกัษณะของโรงเรียนทีบา้น (Home School) ครอบครัวทีมี

ความพร้อมอาจเสนอหลกัสูตรการเรียนรู้และดาํเนินการจดัการศึกษาขนัพืนฐานดว้ยตนเอง 

 การตรวจสอบและติดตามผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการจดัการศึกษา 

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ไดก้าํหนดใหอ้งคก์รระดบัราชการในส่วนกลางเป็นผูก้าํหนดนโยบาย

และมาตรฐานการศึกษา โดยใหอิ้สระแก่สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถินดาํเนินการจดัการศึกษาและใหท้อ้งถิน

รวมทงัหน่วยงานดา้นมาตรฐาน ทาํหนา้ทีกาํกบั ตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษา ดงันัน ชุมชนจึงตอ้ง

มีบทบาทในการตรวจสอบและติดตามผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี (1) การเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบ (2) การติดตามความเคลือนไหวของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (3) การวิพากษ ์

วิจารณ์ใหค้วามคิดเห็นในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 จากการให้ความหมายของนักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาผูว้ิจยั สรุปไดว้่า   

การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาเน้น การกระจายอาํนาจ 

ใหแ้ก่ชุมชนโรงเรียนและครู เพือการจดัการศึกษาทีมีคุณภาพ โดยมอบอาํนาจ การกาํหนดทิศทาง 

การตรวจสอบและการกาํกบัดูแลให้แก่ชุมชน มอบอาํนาจการบริหารจดัการให้แก่โรงเรียนและ

มอบอาํนาจในการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่ครู ครูจึงมีอาํนาจในการกาํหนดผลลพัธ ์การเรียนรู้ให้

เป็นไปตามกรอบของหลกัสูตร มีอาํนาจในการกาํหนดเนือหาสาระและบทเรียน และมีอาํนาจใน

การประเมินผลการเรียนทีมีคุณภาพ 

 2.7.9 การประกนัคณภาพการศึกษากบังานวชิาการุ  

 1) ความหมายและความสําคญัของการประกนัคณภาพการศึกษาุ  

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 47 ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 

ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก มาตรา 48                   

ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถื้อว่า 

การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึงของการบริหารการศึกษาทีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนือง 
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 Murgatroyd, Stephen and Morgan, Colin (1994, หนา้ 45) การประกนัคุณภาพการศึกษา 

หมายถึง การดาํเนินการเกียวกบัการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ 

หรือการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากนอ้ยเพียงไร 

 สาํนักการศึกษา (2554, หน้า 140) การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการ

บริหารจดัการทีมีการพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเนือง เพือพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพซึงเป็นภารกิจที

สถานศึกษาจะตอ้งทาํอยูแ่ลว้ การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงไม่ใช่เรืองใหม่ แต่เป็นการประเมิน 

เพือพฒันาโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

 2) หลกัการสําคญัของการประกนัคณภาพภายในสถานศึกษาุ  

 โลกในยคุปัจจุบนัเป็นยคุโลกาภิวตัน์ทีมีความเจริญกา้วหนา้ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอยา่งรวดเร็ว จึงจาํเป็นทีแต่ละประเทศตอ้งเรียนรู้ทีจะปรับตวัให้ทนั

กบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอยูต่ลอดเวลาและเตรียมพร้อมทีจะเผชิญกบัความทา้ทายจากกระแสโลก 

การเปลียนแปลงดงักล่าว คือคุณภาพของคน การจดัการศึกษา เพือพฒันาคนให้มีคุณภาพโดย

จะตอ้งเป็นการศึกษาทีมีคุณภาพ เพือทาํใหศ้กัยภาพทีมีอยูใ่นตวัคนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ทีทาํให้

เป็นคนทีรู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเองสามารถ

ปรับตวัใหท้นักบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จกัพึงตนเองและ

สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างเป็นสุข ดว้ยเหตุนีจึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งพฒันาคุณภาพทางการศึกษา 

ของประเทศไทย โดยจะตอ้งจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการศึกษา เพือให้เกิดกลไกในการตรวจสอบและ

กระตุน้ใหห้น่วยงานทางการศึกษามีการควบคุมคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนืองตลอดเวลาซึงตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาตอ้ง

จดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานทีเกียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เพือนาํไปสู่ การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 : มาตรา 48) ให้มีการเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งทีจดัทาํ

อยา่งนอ้ยหนึงครัง ในทุก 5 ปี ต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้งและสาธารณชน (พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 49)  

 การประกนัคุณภาพการศึกษาเกียวขอ้งกบัการดาํเนินการทีสาํคญั 2 เรืองดงันี 

 1. การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาซึงหลกัปฏิบติัทวัไปจะกาํหนดโดยองค์คณะบุคคล 

ผูเ้ชียวชาญ หรือผูมี้ประสบการณ์ ในระบบการศึกษาไทย ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

กาํหนดใหก้ระทรวงการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นผูก้าํหนดมาตรฐานการศึกษา (พระราชบญัญติั 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 31) โดยมีสภาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมแห่งชาติ 
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คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานและคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผูพิ้จารณาเสนอตามลาํดบั

สายงาน (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 34) 

 2) กระบวนการตรวจสอบและประเมินการดําเนินการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตาม

มาตรฐานคุณภาพการศึกษามากนอ้ยเพียงไร พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดให้

หน่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษา จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือ

ว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต้องดาํเนินการ  

อยา่งต่อเนือง และใหมี้การประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึงครังใน 

ทุก 5 ปี โดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นผูด้าํเนินการ  

 การประกนัคุณภาพการศึกษามีความสาํคญั 3 ประการ คือ 1) ทาํให้ประชาชนไดรั้บขอ้มูล

คุณภาพการศึกษาทีเชือถือได ้เกิดความเชือมนัและสามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทีมีคุณภาพ

มาตรฐาน 2) ป้องกนัการจดัการศึกษาทีไม่มีคุณภาพ ซึงจะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคและเกิดความ

เสมอภาคในโอกาสทีจะไดรั้บการบริการการศึกษาทีมีคุณภาพอย่างทวัถึง 3) ทาํให้ผูรั้บผิดชอบใน

การจดัการศึกษามุ่งบริหารจดัการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจงั ซึงมีผลให้การศึกษามี

พลงัทีจะพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเนือง 

 3) ระบบและกระบวนการประกนัคณภาพการศึกษาุ  

 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 47 ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 

 ระบบและกระบวนการประกนัคณภาพภายในุ  

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (2542, หนา้ 34) ระบบการประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง 

ระบบการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานันเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัทีมีหน้าทีกาํกบัดูแล

สถานศึกษานนั  

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, หนา้ 7-11) สถานศึกษาจะตอ้งพฒันา

ระบบการประกนัคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารและการปฏิบติังานโดยคาํนึงถึง

หลกัการและกระบวนการดงัต่อไปนี หลกัการสาํคญัของการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มี 3 ประการ คือ 

 1. จุดมุ่งหมายของการประกนัคุณภาพภายใน คือ การทีสถานศึกษาร่วมกนัพฒันาปรับปรุง 

คุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาไม่ใช่การจบัผดิหรือทาํใหบุ้คลากรเสียหนา้ โดยเป้าหมาย

สาํคญัอยูที่การพฒันาคุณภาพใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 
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 2. การทีจะดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายตามขอ้ 1 ตอ้งทาํใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาเป็น

ส่วนหนึงของกระบวนการบริหารจดัการและการทาํงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่

เป็นกระบวนการทีแยกส่วน มาจากการดาํเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตอ้ง

วางแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการทีมีเป้าหมายชดัเจน ทาํตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพฒันา

ปรับปรุงอยา่ง เป็นระบบทีมีความโปร่งใสและมีจิตสาํนึกในการพฒันาคุณภาพการทาํงาน 

 3. การประกนัคุณภาพเป็นหนา้ทีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร ครู 

อาจารยแ์ละบุคลากรอืน ๆ  ในสถานศึกษาโดยในการดาํเนินงานจะตอ้งให้ผูเ้กียวขอ้ง เช่น ผูเ้รียน ชุมชน 

เขตพืนทีการศึกษา หรือหน่วยงานทีกาํกบัดูแล เขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย วางแผน 

ติดตามประเมินผลพฒันาปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ ช่วยกนัผลกัดนัให้สถานศึกษามีคุณภาพ 

เพือให้ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาทีดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง สังคมและ

ประเทศชาติ 

 กระบวนการการประกนัคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกนัคุณภาพมี 3 ขนัตอน คือ  

 1) การควบคุมคุณภาพเป็นการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพือ

พฒันาสถานศึกษาใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน 2) การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบ และติดตามผล

การดาํเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานทีกาํหนด 3) การประเมินคุณภาพเป็นการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัในระดบัเขต

พืนทีการศึกษาและระดบักระทรวง 

 กระบวนการประกนัคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลกัการบริหารทีเป็นกระบวนการครบวงจร 

(PDCA) ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน คือ 1) การร่วมกนัวางแผน (Planning) 2) การร่วมกนัปฏิบติัตามแผน 

(Doing) 3) การร่วมกนัตรวจสอบ (Checking) 4) การร่วมกนัปรับปรุง (Action) 

 เมือพิจารณากระบวนการการประกนัคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพ

และแนวคิดของการบริหารแบบครบวงจรจะเห็นว่ามีความสอดคลอ้งกนั ดงันี  

 การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพก็คือกระบวนการบริหารเพือพฒันาคุณภาพ 

ตามหลกัการบริหารนนัเองโดยการควบคุมคุณภาพ คือ การทีสถานศึกษาตอ้งร่วมกนัวางแผนและ

ดาํเนินการตามแผน เพือพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาส่วน

การตรวจสอบ คุณภาพ คือ การทีสถานศึกษาตอ้งร่วมกนัตรวจสอบเพือพฒันาปรับปรุงคุณภาพให้

เป็นไปตาม เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา เมือสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแลว้ หน่วยงาน

ในเขตพืนทีการศึกษาและตน้สงักดัก็เขา้มาช่วยติดตามและประเมินคุณภาพเพือให้ ความช่วยเหลือ 

ในการพฒันาปรับปรุงสถานศึกษา ซึงจะทาํใหส้ถานศึกษามีความอุ่นใจและเกิดความตืนตวัในการ

พฒันาคุณภาพอยูเ่สมอ 
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 ระบบและกระบวนการประกนัคณภาพภายนอกุ  

 ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก หมายถึง ระบบการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสาํนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกทีสาํนักงานดงักล่าวรับรอง เพือเป็น 

การประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 4) 

 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (2544, หน้า 3-8) ระบบการประกนั

คุณภาพภายนอกมีหลกัการและกระบวนการ ดงัต่อไปนี 

 1. หลกัการสาํคญัของการประกนัคุณภาพภายนอก มี 5 ประการ ดงันี 1) เป็น การประเมิน           

เพือมุ่งใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาไม่ไดมุ่้งเนน้เรืองการตดัสินการจบัผิดหรือการให้คุณให้โทษ  

2) ยดึหลกัความเทียงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความเป็นจริงและมีความ

รับผดิชอบทีตรวจสอบได ้3) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพ ทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและ

หลกัการศึกษาของชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบายแต่ยงัคงมีความหลากหลายในทางปฏิบติัที

สถานศึกษาสามารถกาํหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศกัยภาพของ

สถานศึกษาและผูเ้รียน 4) มุ่งเน้นในเรืองการส่งเสริมและประสานงาน ในลกัษณะกลัยาณมิตร

มากกว่าการกาํกบัและควบคุม 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพฒันาการ

จดัการศึกษาจากทุกฝ่าย ทีเกียวขอ้ง 

 2. กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นกระบวนการทีคณะผูป้ระเมินภายนอกจะ

รวบรวมและศึกษาขอ้มลู จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ซึงเสนอต่อสาํนักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแลว้เข้าไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ

สถานศึกษา รวมทงัให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการประเมิน เพือให้สถานศึกษาใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา อย่างต่อเนืองและจดัทาํรายงานผล การประเมิน

เผยแพร่ต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้งและสาธารณชน  

 ระบบการประกนัคุณภาพภายในกบัระบบการประกนัคุณภาพภายนอกมีความแตกต่าง

และมีความสัมพนัธ์เชือมโยงกนั การประกนัคุณภาพภายในเป็นกระบวนการทีสถานศึกษาและ

หน่วยงาน ตน้สงักดัจะตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นส่วนหนึง การบริหารโดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

เพือพฒันาคุณภาพการศึกษาเขา้สู่มาตรฐานการศึกษา แลว้จดัทาํรายงานประจาํปีเสนอ ผูเ้กียวขอ้ง 

ส่วนการประกนัคุณภาพภายนอก เป็นงานทีต่อเนืองและสัมพนัธ์กบัการประกนั คุณภาพภายใน 

เป็นการตรวจสอบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงาน ภายนอก 

เพือใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเนือง การประกนัคุณภาพภายในกบัการประกนั
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ทีมา:  หน่วยศึกษานิเทศก,์ สาํนกัการศึกษา. (2552). ครูมือการนิเทศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

สู่การประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จาํกดั, หนา้ 16. 

คุณภายนอก จึงสัมพนัธ์เชือมโยงกันดว้ย มาตรฐานการศึกษาโดยคาํนึงถึงหลกัการสําคัญ คือ 

เอกภาพเชิงนโยบาย ความหลากหลายในทางปฏิบติัและมุ่งส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษา

มากกว่าการควบคุมหรือการใหคุ้ณใหโ้ทษ 

 จากการให้ความหมายของนักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาผูว้ิจัยสรุปไดว้่า           

การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจดัการและการดาํเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ

สถานศึกษาเพือพฒันาคุณภาพ ของผูเ้รียนอยา่งต่อเนือง คุณภาพเพือให้ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาทีดีมี

คุณภาพเป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง ชุมชน สงัคม ตลอดจนประเทศชาติ 

 2.7.10 การประเมนิตนเองของโรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครุ  

 กรุงเทพมหานครไดด้าํเนินการสนอง ต่อพระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช 2542 มาตรา 4 

วรรคและวรรค 8 ซึงกาํหนดให้สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน มีการประเมินผลและติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือ

หน่วยงานตน้สงักดัทีมีหนา้ทีกาํกบัดูแลสถานศึกษา กระบวนการจดัการสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

ตอ้งอาศยักระบวนการวางแผน (Plan) ลงมือทาํ (do) การตรวจสอบ (Check) การลงมือแกไ้ขป้องกนัหรือ

สร้างมาตรฐานการทาํงาน (Action) และพฒันาต่อดว้ยการกลบัไปวางแผนใหม่ หมุนเวียนเป็นวงจร PDCA 

ของเดมมิง ดงัแผนภูมิที 2.1 
 

 ร่วมวางแผน 

       Plan 

 

  

                 Action            Do 

            ร่วมปรับปรุง       ร่วมปฏิบติั 

 

 

 

                            Check 

    ร่วมประเมิน 
 

แผนภมทิีู  2.1 วงจรการพฒันาคณภาพของเดมมงิุ  (Deming) 

 

 



 72 

2.8 การจดัการศึกษาของกรงเทพมหานครุ  

 2.8.1 ความเป็นมาในการจดัการศึกษาของกรงเทพมหานครุ  

 การจดัการศึกษาในพืนทีกรุงเทพมหานครจดัตงัครังแรกเมือปี พ.ศ. 2427 ในรูปแบบของ

โรงเรียนราษฎร์ทีวดัมหรรณพาราม ต่อมาในปี พ.ศ. 2403 มีการขยายการจดัการศึกษา โดยการจดัตงั

องค์กรรับผิดชอบเป็นกรมศึกษาธิการและเป็นกระทรวงธรรมการในปี พ.ศ. 2435 ในปี พ.ศ. 2441 ไดมี้

โครงการศึกษาขึน โดยแบ่งความรับผิดชอบ ให้กรมการศึกษาธิการ จดัการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

และให้กระทรวงมหาดไทย จัดการศึกษาในหัวเมืองร่วมกับพระสงฆ์ ภายหลงัได้มีการขยาย

การศึกษา ภาคบงัคบัออกไปถึงระดบัตาํบลระหว่างปี พ.ศ. 2454-พ.ศ.2475 มีหน่วยงานรับผิดชอบ

การจดัการศึกษา 3 กระทรวง คือ 1) กระทรวงนครบาล รับหนา้ทีจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาใน

ส่วนกลาง 2) กระทรวงมหาดไทย รับจดัการศึกษาในส่วนภูมิภาค 3) กระทรวงธรรมการ ทาํหน้าที

ประสานงานใหก้ารจดัการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

 กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถินรูปแบบพิเศษ จดัตงัขึนในปี พ.ศ. 2515 

ตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที 335 โดยการเปลียนแปลงรูปแบบ การปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 

องคก์ารบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ตลอดจนสุขาภิบาลต่าง ๆ  ใน

นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นหน่วยงานปกครองเดียวกนั คือกรุงเทพมหานคร รวมถึงการรับโอน 

การจดัการศึกษาจากหน่วยงานทียบุรวมกนั  

 2.8.2 ระบบการบริหารการศึกษากรงเทพมหานครุ  

 กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถินมีบทบาทหนึงคือการจดัการศึกษา

ให้กับเยาวชนในท้องถินโดยระบบการบริหารการศึกษากรุงเทพมหานคร มีสายบงัคบับญัชาที

เกียวขอ้งกบั การบริหารและการจดัการศึกษา ดงันี 1) สาํนกัการศึกษา เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรม 

มีหนา้ทีรับผดิชอบเกียวกบังานดา้นการศึกษา 2) กลุ่มเขต (โซน) เป็นการรวมเขตทีมีสภาพทอ้งถิน 

สภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ใกลเ้คียงกนัจดัเป็นกลุ่มเขตและมีโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

กระจายอยู่ทุกเขต จาํนวน 6 กลุ่มเขต ไดแ้ก่ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต ้กลุ่มกรุงเทพเหนือ 

กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต ้

 2.8.3 วสัิยทัศน์ด้านการศึกษา  

 โครงสร้างการบริหารการศึกษา ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานของกรุงเทพมหานคร มีการบริหารงาน

อยา่งเป็นระบบ โดยมีสาํนกัการศึกษาเป็นผูป้ระสานและพฒันาโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

ทงั 438 โรงเรียน ผา่นการบงัคบับญัชาของสาํนกังานเขต โดยกาํหนดวิสยัทศัน์ ดา้นการศึกษา ดงันี 

“สาํนกัการศึกษาเป็นองค์กรหลกัของกรุงเทพมหานคร ในการจดัการศึกษาขนัพืนฐานขบัเคลือน

คุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นกลุ่มผูน้าํในประชาคมอาเซียน” 
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 กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึงทีจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ซึงมีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบงัคบั ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

จดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กหรือประชาชนทีมีอายนุอกเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั ทีไม่มีโอกาสศึกษาต่อ 

ในระดบัมธัยมศึกษา ซึงการจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เกียวกบั

สภาพการจดัการศึกษา สถิติจาํนวนโรงเรียน ครู นักเรียน และการแบ่งขนาดโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

 2.8.4 สภาพการจดัการศึกษาของกรงเทพมหานครุ  

 สาํนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2544, หน้า 247) การจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร          

เป็นอาํนาจหน้าทีตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 89 (21) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมีการจดัการศึกษาหลายระดบั และหลายรูปแบบมีหน่วยงานที

รับผดิชอบ ดงันี 1) การจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา มี 2 ระดบั คือ การจดัในรูปศนูยเ์ลียงดู

เด็กหรือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยู่ในความรับผิดชอบของสาํนักพฒันาชุมชนและสํานักอนามัยและ          

การจดัในรูปชนัเด็กเลก็ (ก่อนเกณฑ์ 1 ปี) อยู่ในความรับผิดชอบของสาํนักงานเขตและสาํนักงาน

ทางการศึกษาซึงเปิดสอนในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2) การจดัในรูปอนุบาลศึกษา 

เป็นการทดลองจดัการศึกษาในรูปโรงเรียนอนุบาลอยู่ในความรับผิดชอบของสาํนักงานเขตและ

สาํนกัการศึกษา 3) การจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาอยู่ในความผิดชอบของสาํนักการศึกษามี

โรงเรียน จาํนวน 438โรงเรียน ซึงตงักระจายอยูท่วัพืนที 50 สาํนกังานเขต 4) การจดัการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ เปิดสอนในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามโครงการขยายโอกาส

ทางการศึกษา อยูใ่นความรับผดิชอบของสาํนกัการศึกษา 5) การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ 

วิทยาลยัพยาบาลเกือการุณยใ์นความรับผดิชอบของสาํนกังานแพทย ์6) การจดัการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน ไดแ้ก่ การฝึกอบรมอาชีพระยะสัน ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จาํนวน 14 โรงเรียน 

ซึงอยูใ่นความรับผดิชอบของสาํนกัพฒันา 

 สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร (2555, หนา้ 9-14) ปัจจุบนัการดาํเนินงานดา้นการศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร ไดใ้ชแ้นวนโยบายในการจดัการศึกษาจากแผนพฒันาการศึกษา ดงันี แผนการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศกัราช 2545-2559 

 1. แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที 9 (พ.ศ. 2545-2549) 

 2. แผนพฒันาการศึกษากรุงเทพมหานคร ฉบบัที 6 (พ.ศ. 2545-2549) 

 3. หลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช 2541 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

 4. หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 

 5. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
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 2.8.4 สถิตจิาํนวนโรงเรียน ครและนักเรียนู  

 สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร (2556, หนา้ 9-14) จากการสาํรวจของสาํนักการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2556 เกียวกบัจาํนวนนักเรียน จาํนวนครู และจาํนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร มีขอ้มลูสรุปไดด้งันี 

 จาํนวนโรงเรียน 

 จาํนวนโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร มีจาํนวนทงัหมด 438 โรงเรียน เป็นโรงเรียน 

ขนาดเลก็ 168 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 135 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 135 โรงเรียน  

 จาํนวนครู 

 จาํแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน 437 คน ผูช่้วยบริหารโรงเรียน 597 คน จาํนวนครู 14,503 คน 

เป็นชาย 3,439 คน และเป็นหญิง 11,064 คน 

 จาํนวนนักเรียน 

 ปีการศึกษา 2556 มีจาํนวนนักเรียนทงัหมด 306,285 คน แยกตามระดบัชนัเรียน เป็นนักเรียน

ชนัเด็กเลก็จาํนวน 53,061 คน นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1-6 จาํนวน 216,770 คน และนักเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3 จาํนวน 36,205 คน 

 การแบ่งขนาดโรงเรียนของโรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครุ  

 กรุงเทพมหานคร มีการแบ่งขนาดของโรงเรียนออกเป็น 3 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยใช้จาํนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งซึงมี

รายละเอียด ดงันี  

 โรงเรียนทีมีจาํนวนนกัเรียน 1-400 คน ใหมี้ฐานะเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ 

 โรงเรียนทีมีจาํนวนนกัเรียน 401-800 คน ใหมี้ฐานะเป็นโรงเรียนขนาดกลาง 

 โรงเรียนทีมีจาํนวนนกัเรียนมากกว่า 800 คนขึนไป ใหมี้ฐานะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 

 

2.9 เอกสารงานวจิยัทีเกียวข้อง 

 2.9.1 งานวจิยัในประเทศ 

 พระมหากานต ์ชาวดร (2548) ศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า ทกัษะของผูบ้ริหารในสถานศึกษา 

สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก  

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก  

ทกัษะของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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 บงัอร สาศลาไคล (2550) ทาํการวิจยัเรือง พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสงคราม 

ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารดา้นผูสื้อสารและผูก้ระตุน้ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวม 

 ปราณี อธิคมานนท์ (2550) ไดท้าํการวิจยัเรือง ภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการ

ดาํเนินงานปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานในเขต

ภูมิภาคตะวนัตก ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคนและ ดา้นการกระตุน้ 

การใช้ปัญญาส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐานในเขตภูมิภาคตะวนัตก 

 กุลฑรี พิกุลแกม (2551) ไดท้าํการวิจยัเรือง การบริหารงานวิชาการทีส่งผลต่อคุณภาพ

ผูเ้รียนในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม  เขต 2 พบว่า การบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขนัพืนฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและการนิเทศการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพ

ผูเ้รียนโดยภาพรวม ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 2 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 สุทธิพร วรรณสิทธิ (2551) ไดศึ้กษาการสนับสนุนงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา เขตพืนทีการศึกษาลาํพนู เขต 2 พบว่า ในดา้นหลกัสูตรมีการกาํหนดโครงสร้างเนือหา

ของแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรสถานศึกษา รวมถึงมีการแต่งตังบุคลากรในการจัดทาํหลกัสูตร

สถานศึกษา ปัญหาทีพบมีเพียงส่วนเล็กน้อย  คือ ไม่มีการประเมินผลในการใชห้ลกัสูตรเพือปรับปรุง

และพฒันาและไม่มีการวิเคราะห์หลกัสูตรก่อนนาํไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีการ

สนบัสนุนครูผูส้อนในการจดัทาํแผนการสอน ส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอน ทีเน้นผูเ้รียน

เป็นสาํคญั ส่งเสริมให้ครูปฏิบติัการสอนโดยใชสื้อเทคโนโลยี ปัญหาทีพบเล็กน้อย คือ ครูมีภาระ

งานอืนมากเกินไปทาํใหค้รูจดัการเรียนการสอนดอ้ยประสิทธิภาพและโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมมาก

เกินไป ส่งผลใหเ้วลาในการจดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ส่วนปัญหาทีพบเพียงเล็กน้อย คือ สือ วสัดุ 

อุปกรณ์ มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 

 วิรัตน์ รัตนกาํเนิด (2551) ไดศึ้กษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานในการส่งเสริม 

จริยธรรมนกัเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมงัคลาภิเษก สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานในการส่งเสริมจริยธรรม

นกัเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมงัคลาภิเษก สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ในภาพรวมทงั 3 ดา้นและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 

เรียงค่าเฉลียสูงสุดไปหาตาํสุด ดงันี คือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการจดัระเบียบงาน 

การใชห้ลกัสูตร ดา้นการวดัผลประเมินผล 

 วีระกานท ์ศรีสมยั (2551) ไดศึ้กษาสมรรถนะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า 1. สมรรถนะการบริหารงาน ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา ชลบุรีเขต 2 โดยรวมและรายดา้น ทุกดา้นอยู่ใน

ระดบัมากเรียงค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นลกัษณะนิสยั ดา้นอตัมโนทศัน ์ดา้นทกัษะ ดา้นความรู้ 

และดา้นแรงจูงใจ 2. เปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานของผูบ้ริหารงาน ของสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมและ รายดา้น แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นแรงจูงใจ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ 

3. เปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานของผูบ้ริหารงานของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษาชลบุรี เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่าง

ไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นทกัษะและดา้นความรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

 มงคล สุวรรณกล่อม (2552) ไดศึ้กษาการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า 1. การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

และครูผูส้อนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2. การเปรียบเทียบการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

และครูผูส้อน จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ 3. การเปรียบเทียบ

การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี 

เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เมือพิจารณารายดา้น พบว่า การสรุปผล การดาํเนิน 

การบริหารจัดการหลกัสูตรของสถานศึกษา การกาํหนดแผนการบริหารจดัการหลกัสูตรของ

สถานศึกษาและดา้นการนิเทศ กาํกบัติดตามผลการดาํเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 นอกนนัแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ศิลปกรณ์ จันทไชย (2553) ทีได้วิจัยเรือง สมรรถนะผูบ้ริหารโรงเรียนทีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาในจังหวดันครพนม พบว่า 

สมรรถนะผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครพนม ดา้นทีตอ้งหา

แนวทางพฒันา มีดา้นการทาํงานเป็นทีม ดา้นการจูงใจหรือความสามารถในการสร้างทิศทางดว้ยตนเอง 
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ดา้นความคิดสร้างสรรค์ในการแกปั้ญหา ดา้นการประสานงาน ดา้นความยืดหยุ่นและพร้อมทีจะ

ปรับเปลียน เพือองคก์ร ดา้นการใหค้วามร่วมมือเพือพฒันาวิชาชีพ ดา้นความสามารถในการเรียนรู้ 

ด้านความสามารถในการบริหารตนเองด้านยุทธวิธีทําให้สมาชิกปฏิบัติงานให้สําเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพดา้นความสามารถ ในการประเมินและวินิจฉัยสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยาํ  

ดา้นความสามารถ ในการบริหารความขดัแยง้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร  

 โสภา วงษน์าคเพช็ร์ (2553) ไดศึ้กษา การบริหารงานวิชาการกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา

สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า การบริหารงาน ของสถานศึกษาขนั

พืนฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

โดยเรียงลาํดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยดังนี การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การพฒันา

หลกัสูตรและสถานศึกษา การพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวดัผล

ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การพฒันาสือ นวตักรรมและเทคโนโลยี เพือการศึกษา 

การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอืน ๆ ทีจดัการศึกษาและประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั

สถานศึกษาและองค์กรอืน ๆ ตามลาํดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากค่าเฉลียมากไป

หานอ้ย ดงันี อตัราการลาออกของนักเรียน คุณภาพโดยทวัไป การขาดงาน ความพึงพอใจ ในการทาํงาน

และผลสัมฤทธิทางการเรียนตามลาํดับส่วนการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาเฉพาะส่วนทีเกียวขอ้งกบัผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 มีความสมัพนัธโ์ดยรวมในระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 จนัทรา ชยัวรรณา (2554) ไดว้ิจยัเรือง การปฏิบติังานวิชาการของโรงเรียนวิชชาลยั อาํเภอสารภี 

จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ในการปฏิบติังานวิชาการของโรงเรียน ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่วนใหญ่เห็นว่า 

ไดป้ฏิบติัเกือบทุกงานทีเกียวขอ้งกบัหลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตร แผนการจดั การเรียนรู้ สือการสอน 

การใชห้อ้งสมุด การนิเทศการสอน งานวิจยัในชนัเรียนและการวดัและประเมินผล มีบางส่วนทีเห็น

ว่าไม่ไดป้ฏิบติั การประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรใหผู้ป้กครองและชุมชน สรุปผลการใชห้ลกัสูตรในปีที

ผา่นมา นาํผลสรุปไปปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ การจดัสอนสูงกว่าระดบั เมือมีนกัเรียนจาํนวนหนึง

มีความสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วกว่าเพือนดว้ยกนั การบนัทึกการใชสื้อการสอนทุกครัง ทดลองใชสื้อ

นวตักรรมก่อนนาํมาใชจ้ริง การจดัตงัอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด การจดักิจกรรมส่งเสริม การอ่าน 

การส่งเสริมการนิเทศการสอนระหว่างครูผูส้อน การส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วม ในการวางแผน การนิเทศ

และการแลกเปลียนความคิดเห็น ระหว่างผูนิ้เทศกบัครูผูส้อน สังเกตการสอนของครูผูส้อนอย่าง

ต่อเนือง จดัอบรมครูในการวิจยัในชนัเรียน การวดัและประเมินผล จดัเอกสารเกียวกบัการวดัและ
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ประเมินผลใหค้รูไดศึ้กษา ติดดามผลการวดัและประเมินผลของครูอย่างต่อเนืองและจดัทาํระเบียบ

การวดัผลเป็นปัจจุบนั ส่วนปัญหาทีพบ มีเพียงส่วนน้อย คือ หลกัสูตรบางกลุ่มสาระการเรียนรู้มี

ขอบเขตเนือหากวา้งเกินไป ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในเรืองหลกัสูตร มีกิจกรรมอืนมาแทรกทาํให้

ไม่เป็นไปตามแผน สือการสอนมีน้อยไม่หลากหลาย ไม่ทนัสมยั ไม่คงทน ขาดสืออิเล็กทรอนิกส์ 

งบประมาณมีนอ้ย หอ้งสมุด มีหนงัสือนอ้ย การนิเทศมีการแจง้ล่วงหนา้ ครูขาดความรู้ ความเขา้ใจ

ในการทาํวิจยัในขนัเรียนอีกทงัขาดความชาํนาญในการวดัและประเมินผล 

 จนัทรา ศรีโกศะบาล (2554) ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูน้ ําทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

เอกชนระดบัก่อนประถมศึกษา สังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมผูน้ ําใน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเมือพิจารณารายดา้นพบว่า พฤติกรรมผูน้าํแบบมุ่งสัมพนัธ์มีค่าเฉลีย

มากทีสุด ในเรืองผูบ้ริหารพยายามใหค้ณะครูมีความสุขในการปฏิบติังาน ดา้นพฤติกรรมแบบมุ่งงาน 

พบว่า มีค่าเฉลียมากทีสุดในดา้นผูบ้ริหาร มีการปรับปรุงการทาํงาน เพือใหง้านมีประสิทธิภาพ 

 นิตยา ดวงเข็ม (2554) ทีไดว้ิจยัเรือง สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 พบว่า ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและครูมี ความคิดเห็น

ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัไดด้งันี 1. ดา้นการเรียน

การสอน 2. ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3. ดา้นการส่งเสริมความรู้

ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 4. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 5. ดา้นกิจกรรมแนะแนว 

 2.9.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 งานวิจยัต่างประเทศทีเกียวขอ้งกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาซึงใกลเ้คียงพอเป็น

แนวทางในการศึกษา คือ 

 รุสโซ (Rousseau, 1970) ไดท้าํการวิจยัเรือง ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัประสบการณ์ 

ทีมีต่อความสาํเร็จ ทางการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา มลรัฐโอริกอน พบว่า ประสบการณ์

ดา้นการสอนและประสบการณ์ดา้นบริหารไม่มีผลทาํให้ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาประสบ

ความสาํเร็จในการบริหารงานวิชาการในระดบัสูงหรือตาํ 

 คินเดรท (Kindred,1972, อา้งถึงใน ชชัชยั พุทธสุวรรณ์ 2544) ไดว้ิจยัเรือง ทกัษะของผูบ้ริหารงาน

โรงเรียน ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนทีไม่มีทกัษะการบริหาร ทงั 3 ดา้น คือ ทกัษะดา้นความคิด 

ทกัษะดา้นมนุษยส์มัพนัธแ์ละทกัษะทางดา้นเทคนิค จะทาํใหเ้กิดปัญหา ดงันีคือความมีอคติขาดเป้าหมาย

ทีแน่นอน ขาดคุณสมบติัผูน้าํทีดี ขาดแผนทีดี เกิดบรรยากาศขดัแยง้ 

 สโลน (Slone, 1983) ไดติ้ดตามผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนแห่งรัฐไมอามี 

ซึงผา่นการอบรมระยะสนั พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนทีไดรั้บการส่งเสริมให้ศึกษาของการอบรมดว้ย
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ตนเองมีแนวโนม้ทีจะไดรั้บความรู้ เปลียนแปลงทศันคติและมีทกัษะการปฏิบติังานเฉพาะน้อยกว่า

ผูบ้ริหารทีผา่นการฝึกอบรมโดยเฉพาะ 

 สมิธ (Smith, 1991) ไดท้าํการศึกษาเรือง คุณลกัษณะของระบบโรงเรียนทีมีประสิทธิภาพของ

มลรัฐจอร์เจียร์ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัทีมีส่วนสาํคญัต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน คือ การวดัผล

และประเมินผลสมาํเสมอ การจดับรรยากาศทางวิชาการและการมีผูน้าํทีเขม้แข็งในขณะเดียวกนั

พบว่า การตงัความหวงัไวสู้ง ๆ และความร่วมมือช่วยเหลือกนัมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัประสิทธิภาพ

ของโรงเรียน 

 แบส (Bass, 1989) ศึกษาบทบาทของครูใหญ่ในโรงเรียนทีมีประสิทธิผล ว่ามีการวิเคราะห์ว่า

การบริหารงานทีแสดงความเป็นผูน้าํทางวิชาการอยา่งไร ผลการวิจยั พบว่า ครูใหญ่รับผิดชอบงาน

กิจกรรมทางวิชาการทงัหมด โดยเฉพาะอยา่งยงิการประเมินผลบุคลากร และการนิเทศงาน สาํหรับ

ผูช่้วยครูใหญ่จะรับผดิชอบงาน ทีไดรั้บมอบหมายโดยเฉพาะ การเยยีมหอ้งเรียน วินยัของนกัเรียน 

 เดชูเทล (Desautel October, 1978) ศึกษาเกียวกบัการรับรู้บทบาทในการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในรัฐดาโกตาเหนือ สหรัฐอเมริกาพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียน มีความเห็น

ว่าควรใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการจดัการเรียนการสอนและยงัมีความเห็นต่อไปอีกว่าควรปฏิบติัหน้าที 

ใหม้ากกว่าทีปฏิบติัอยูแ่ลว้และถือเป็นบทบาททีสาํคญัของผูบ้ริหารโรงเรียน 

 คีใจ (Kijai, 1987) ศึกษาเกียวกบั ความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความสาํเร็จ 

ของสถานศึกษา พบว่า ความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กับ

ความสาํเร็จของสถานศึกษา 

 สรุปจากการศึกษาทฤษฏี แนวคิด พร้อมกบังานวิจยัทีเกียวขอ้ง ดงัทีกล่าวมาแลว้จึงอาจ

กล่าวไดว้่า บทบาทผูบ้ริหารมีความสาํคญัเป็นอย่างยิง สาํหรับการบริหารงานของผูบ้ริหารเพราะ

ความสาํเร็จของผูบ้ริหาร สามารถวดัไดจ้ากประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน ในหน่วยงานต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยงิการบริหารงานดา้นวิชาการ ซึงถือว่าเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา ผูว้ิจยัไดน้าํ

แนวคิดของ ฟาโยล คือ 1. การวางแผน (To Plan) 2. การจดัองค์กร (To Organize) 3. การบงัคบับญัชา             

(To Command) 4. การประสานงาน (To Coordinating) 5. การควบคุม (To control) ส่วนทฤษฏีที

เกียวกบัการบริหารงานวิชาการของสาํนกัการศึกษาแบ่งเป็น 9 ดา้น คือ 1. การวางแผนทางวิชาการ 

2. บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 3. บริหารการจดัการเรียนรู้ 4. การนิเทศงานวิชาการภายใน

โรงเรียน 5. การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 6. การพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลยีและ แหล่งเรียนรู้             

7. การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา 8. การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง ความเขม้แข็ง

ทางวิชาการ 9. การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวิชาการ 
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 ดงันนั บทบาทผูบ้ริหารถือว่ามีอิทธิพล ต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นสิง

ช่วยสนบัสนุนใหผู้บ้ริหาร สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งและปราศจากความขดัแยง้ในองค์กร 

พร้อมยงัเป็นการเพิมความมนัใจ ให้กบัผูบ้ริหารว่าจะสามารถบริหารงาน ในสถานศึกษาให้เกิด

ประสิทธิภาพได ้



บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การดาํเนินการวิจยัครังนี การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) 

มีวตัถุประสงค์เพือศึกษา บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้ข้าราชการครู ซึงประกอบด้วย ผูบ้ริหารและครูผูส้อน

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) เพือให้การวิจยัเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการดาํเนินการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยัซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

3.1 ขันตอนการดําเนินการวจิยั 

 เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัทีวางไว ้ผูว้ิจยัได้

กาํหนดรายละเอียดและขนัตอนการดาํเนินงานวิจยัเป็นสามขนัตอน ดงันี 

 ขันตอนที 1 การจดัเตรียมโครงการ 

 เป็นการจดัเตรียมโครงการตามระบบของการดาํเนินการวิจยั ดว้ยการศึกษาสภาพปัญหา

และความตอ้งการ จากการทาํงานของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจาก เอกสาร 

ตาํรา ขอ้มูล สถิติ รายงานการวิจยั รายงานของหน่วยงานต่าง ๆ และวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกับ

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ เพือจดัทาํโครงร่างการวิจยั การ

สร้างเครืองมือ การทดลองและการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของเครืองมือ ภายใตก้ารแนะนาํของ

อาจารยที์ปรึกษา แลว้เสนอโครงร่างต่อภาควิชา เพือขออนุมติัจากบณัฑิตวิทยาลยัต่อไป 

 ขันตอนที 2 การดําเนินการวจิยั 

 เป็นขนัตอนทีผูว้ิจยันาํเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ซึงไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธี

หาความเทียงตรงดา้นเนือหาและความเชือมนัแลว้ ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง แลว้นาํขอ้มูลที

เก็บได ้มาทาํการตรวจสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

แลว้เขียนรายงานผลการวิจยั 

 ขันตอนที 3 การรายงานผลการวจิยั 

 เป็นขนัตอนการจัดทาํร่างรายงานการวิจัย นาํเสนอต่อคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ ์

เพือตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาแล้วปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคําแนะนํา                

ของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ์เมือปรับปรุงแกไ้ขขอ้เสนอแนะแลว้ จดัทาํรายงานการวิจยั

ฉบบัสมบูรณ์ เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั เพือขออนุมติัจบการศึกษา  
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3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

 เพือใหง้านวิจยัครังนีมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกียวกบั

ระเบียบวิธีการวิจยั ซึงประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอย่างและเทคนิควิธีสุ่ม

ตวัอยา่งเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ การเก็บรวบรวม

ขอ้มลู การวิเคราะห์ขอ้มลู สถิติทีใชใ้นการวิจยั ซึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

 แผนแบบการวจิยั 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา มีลกัษณะเป็นเส้นตรง (Linear) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง

กลุ่มเดียว แลว้วดัค่าเพียงครังเดียวไม่มีการทดลอง (the one shot, non experimental case study)            

ซึงเขียนเป็นแผนผงั (diagram) ไดด้งันี  
 

 

 

 

 

 

 

 เมือ R หมายถึง ตวัอยา่งทีไดจ้ากการสุ่ม 

   X หมายถึง ตวัแปรทีศึกษา 

   O หมายถึง ขอ้มลูทีไดรั้บจากการศึกษา 

 

ประชากรและกล่มตวัอย่างุ  

 ประชากร 

 ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ ข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                     

ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 14,503 คน ใน 438 โรงเรียน 

กล่มตวัอย่างุ  

 ดว้ยการวิจยัครังนีใชผู้บ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยวเิคราะห์ 

(Unit of analysis) ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตารางสาํเร็จรูปของเครซีและมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan) ไดต้วัอยา่ง จาํนวน 205 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขนัตอน (multi state random 

sampling) ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

                                       O                                              
 
 
 

R   X 
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 1. จดัโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ทงัสิน 438 โรงเรียน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ตามสัดส่วน

กลุ่มงานนิเทศการศึกษา ทงันีเพือให้ตวัอย่างไดก้ระจายไปทุกกลุ่ม คือ กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้

กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวนัออก กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต ้

 2. สุ่มโรงเรียนแต่ละกลุ่ม ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ไดจ้าํนวน

โรงเรียน 205 โรงเรียน  

 3. จากโรงเรียนทีสุ่มได ้จะไดต้วัอยา่งผูใ้หข้อ้มลูดงันี 

  3.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน ๆ ละ1 คน รวมเป็น 205 คน 

  3.2 ครูโรงเรียนทีสุ่มได้ โรงเรียนละ 1 คน รวมเป็น 205 โรงเรียนรวมผูใ้ห้ข้อมูล

ทงัสิน 410 คน ดงัตารางที 2 

 

ตารางที 3.1 แสดงจาํนวนประชากร ตวัอย่างและผ้ให้ข้อมล ในโรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครู ู ุ  

 

ผ้ให้ข้อมลู ู                    ผ้ให้ข้อมลู ู  

 

กลุ่มตวัอย่าง 

 

ประชากร 

กล่มุ

ตวัอย่าง ผูบ้ริหาร 

(1 คน) 

ครู 

(1 คน) 

รวม 

กรุงเทพกลาง 41 19 19 19 38 

กรุงเทพใต ้ 59 28 28 28 56 

กรุงเทพเหนือ 46 22 22 22 44 

กรุงเทพตะวนัออก 131 60 60 60 120 

กรุงธนเหนือ 91 43 43 43 86 

กรุงธนใต ้ 70 33 33 33 66 

รวม 438 205 205 205 410 

 

 เครืองมอืทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งคาํถามออกเป็น 3 ตอน                  

มีรายละเอียด ดงันี 

 ตอนที 1 สอบถามเกียวกบัสถานภาพ ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ในเรือง เพศ 

อาย ุวุฒิการศึกษาอายรุาชการ ระยะเวลาทีสอนในโรงเรียนและหนา้ทีรับผดิชอบทีปฏิบติัในปัจจุบนั 

มีลกัษณะเป็นแบบตวัเลือกทีกาํหนดคาํตอบไวใ้ห ้(forced choice) 
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 ตอนที 2 สอบถามเกียวกบับทบาททางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ

อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) 

 ตอนที 3 สอบถามเกียวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร             

ซึงผูว้ิจยั สร้างจากตวัชีวดัการบริหารวิชาการ ตามแนวคิดของหน่วยศึกษานิเทศก์ สาํนักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

 ตอนที 2 และตอนที 3 มีลกัษณะแบบประเมินค่า (rating scale) ของลิเกิร์ต (Likert) มี 5 ระดบั 

คือ มากทีสุด มาก ปานกลางนอ้ย และนอ้ยทีสุด ดงันี 

 

 ระดบั 5 หมายถึง บทบาทของผูบ้ ริหาร/การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากทีสุด ใหมี้นาํหนกัเท่ากบั  5 คะแนน 

 ระดบั 4 หมายถึง บทบาทของผูบ้ ริหาร/การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ใหมี้นาํหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 

 ระดบั 3 หมายถึง บทบาทของผูบ้ ริหาร/การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัปานกลาง ใหมี้นาํหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 

 ระดบั 2 หมายถึง บทบาทของผูบ้ ริหาร/การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบันอ้ยใหมี้นาํหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 

 ระดบั 1 หมายถึง บทบาทของผูบ้ ริหาร/การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด ใหมี้นาํหนกัเท่ากบั  1 คะแนน 

 

 การสร้างเครืองมอื 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างเครืองมือเป็นแบบสอบถามโดยมีขนัตอน ดงันี 

 ขันตอนที 1 ศึกษาคนัควา้จากเอกสารแนวคิดและงานวิจยัทีเกียวขอ้งทงัในประเทศและ

ต่างประเทศ พร้อมทงัศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งนาํมาเรียบเรียงแลว้

นาํผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม 

 ขันตอนที 2 นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนอคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือ

ตรวจสอบความเหมาะสมและนําไปให้ผูเ้ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพือพิจารณาตรวจสอบ

แบบสอบถามโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ไดเ้ท่ากบั 0.6-1.0 

 ขันตอนที 3 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบัโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานครจาํนวน 15 โรงเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นผูบ้ริหาสถานศึกษา 1 คน ครู 1 คนผูใ้ห้

ขอ้มลู 30 คน ทีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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 ขันตอนที 4 นําแบบสอบถามทีนําไปทดลองใช้มาคํานวณหาค่าความเชือมนัของ

แบบสอบถาม (Reliability) โดยใชว้ิธีการหาค่าสมัประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha 

Coefficient) ไดค่้าความเชือมนัของแบบสอบถามรวมทงัฉบบั เท่ากบั 0.984 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 การศึกษาวิจยัเรือง บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขนัตอนดงันี 

 1. นาํหนังสือขอความร่วมมือจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

ถึงโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครเพือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มลู 

 2. ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 

 การวเิคราะห์ข้อมลู 

 การวิจยัครังนีใชโ้รงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 205 โรงเรียน เป็นหน่วยการวิเคราะห์ 

(unit of analysis) ผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 2 คนผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คน ครู 1 คน รวมทงัสินจาํนวน 410 คน 

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 สถิตทิีใช้ในการวจิยั 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางการนาํเสนอและวิเคราะห์ขอ้มลู เพือใชเ้ป็นภาพรวมในการตอบ

คาํถามวิจยั ดงันีคือ 

 1. วิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามใชค่้าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 

 2. เพือเป็นการตอบคาํถามการวิจยัขอ้ที 1 และ ขอ้ที 2 ขอ้มลูทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม

นาํมาวิเคราะห์บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลีย ( ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ในการวิเคราะห์ระดับบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ค่าเฉลียคะแนนทีไดจ้ากแบบสอบถาม ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ในการ

วิเคราะห์แลว้นาํมาเทียบเกณฑ ์ตามแนวของเบสท ์(Best) ดงันี 

 

ค่าคะแนนเฉลีย  4.50-5.00 หมายถึง บทบาทของผูบ้ริหาร/ผลการบริหารงานวิชาการอยู่ใน

ระดบัมากทีสุด 

ค่าคะแนนเฉลีย  3.50-4.49 หมายถึง บทบาทของผูบ้ริหาร/ผลการบริหารงานวิชาการอยู่ใน

ระดบัมาก 
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ค่าคะแนนเฉลีย  2.50-3.49 หมายถึง บทบาทของผูบ้ริหาร/ผลการบริหารงานวิชาการอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉลีย  1.50-2.49 หมายถึง บทบาทของผูบ้ริหาร/ผลการบริหารงานวิชาการอยู่ใน

ระดบันอ้ย 

ค่าคะแนนเฉลีย  1.00-1.49 หมายถึง บทบาทของผูบ้ริหาร/ผลการบริหารงานวิชาการอยู่ใน

ระดบันอ้ยทีสุด 

 

 3. นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนที 2 มาวิเคราะห์บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาที

ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครโดยการใชว้ิเคราะห์สมการถดถอย

พหุคูณแบบขนัตอน (stepwise multiple regression analysis) 

 สรุปการวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา 1. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 2. ผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 205 โรงเรียน        

ผูใ้ห้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู จ ํานวน 410 คน เครืองมือทีใช้เป็น

แบบสอบถามเกียวกับสถานภาพ ข้อมูลทัวไปของผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถามเกียวกับ

บทบาททางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของอองรี ฟาโยล (Henri Fayol) และ

แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครการบริหารงานวิชาการตาม

แนวคิดของหน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าความถี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย ( ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน (stepwise multiple regression analysis) วิเคราะห์สถิติโดย

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 



 

บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  

 

 เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั และการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 

การวิจยัเรือง “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 205 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ฉบบั 

สาํหรับผูต้อบทีเป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คน ครู 1 คน รวมทังสิน 410 ฉบบั ได้รับการตอบ

กลบัคืนทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 เมือไดข้อ้มลูจากแบบสอบถาม นาํมาวิเคราะห์และเสนอผลการ

วิเคราะห์ขอ้มลู จาํแนกเป็น 4 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 สถานภาพและขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2 บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 ตอนที 3 ผลการบริหารงานวิชาการ 

 ตอนที 4 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร 

 

4.1 ตอนที 1 สถานภาพและข้อมลทัวไปของผ้ตอบแบบสอบถามู ู  

 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 205 โรงเรียน รวม 410 คน จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งหน้าที 

ปัจจุบนัและประสบการณ์ในการทาํงาน โดยหาค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ดงัรายละเอียดใน ตารางที 4.1 
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ตารางที 4.1 สถานภาพและข้อมลทัวไปของผ้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อาย ระดับ ู ู ุ

การศึกษาสงสด ตาํแหน่งหน้าทีปัจจบันและประสบการณ์ในการทํางานู ุ ุ  

 

สถานภาพของผ้ตอบแบบสอบถามู  จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

            ชาย 142 34.6 

            หญิง 268 65.4 

รวม 410 100.00 

2. อาย ุ   

            ไม่เกิน 30 ปี 18 4.4 

            31-40 ปี 137 33.4 

           41-50 ปี 166 40.5 

            51-60 ปี 89 21.7 

รวม 410 100.00 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด   

            ปริญญาตรี 164 40 

            ปริญญาโท 230 56.1 

            ปริญญาเอก 16 3.9 

รวม 410 100.00 

4. ตาํแหน่งหนา้ทีปัจจุบนั   

            ผูบ้ริหารสถานศึกษา 205 50.00 

            ครู 205 50.00 

รวม 410 100.00 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน   

            1-10 ปี 141 34.4 

            11-20 ปี 167 40.7 

             มากกว่า 20 ปี  102 24.9 

รวม 410 100.00 
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 จากตารางที 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน268 คน             

คิดเป็นร้อยละ 65.40 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 34.60 มีอายุระหว่าง           

41-50 ปี มากทีสุด จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมา อายรุะหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 137 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.40 อายุระหว่าง 51-60 ปี จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 และน้อยทีสุด                 

อายุตาํกว่า 30 ปี จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 ระดบัการศึกษาสูงสุดเป็นระดบัปริญญาโท         

มากทีสุด จาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 รองลงมาปริญญาตรี จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.00 และน้อยทีสุดระดบัปริญญาเอก จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 ดา้นตาํแหน่งหน้าที

ปัจจุบนั ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูป้ฏิบติัการสอนมีจาํนวนเท่ากนั ตาํแหน่งละ 205 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีประสบการณ์ในการทาํงาน 11-20 ปี มากทีสุด จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.70 รองลงมา คือ 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.40 และนอ้ยทีสุด 20 ปี ขึนไป จาํนวน 102 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.90 

 

4.2 ตอนที 2 บทบาทผ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรู ุงเทพมหานคร 

 ในการวิเคราะห์ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยั

ไดใ้ชค่้าเฉลีย () และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํค่าเฉลียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์าม

แนวคิดของเบสท ์ตามตารางที 4.2  

 

ตารางที 4.2 ค่าเฉลยี ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและบทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน สังกัด ู

กรงเทพมหานคร โดยภาพรวมุ  

          (n =410) 

บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาู  

โรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครุ  
() (S.D.) ระดับ 

1. การวางแผน (X1) 4.12 0.54 มาก 

2. การจดัองคก์ร (X2) 4.14 0.57 มาก 

3. การบงัคบับญัชา (X3) ( 4.13 0.62 มาก 

4. การประสานงาน (X4) 4.07 0.59 มาก 

5. การควบคุม (X1) 4.15 0.58 มาก 

รวม (Xtot) 4.12 0.48 มาก 
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 จากตารางที 4.2 พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.12, S.D.= 0.48 ( เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั

มากทุกดา้น โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี ดา้นการควบคุม (  = 4.15, S.D.= 0.59)         

ดา้นการจดัองค์กร (  = 4.14, S.D.= 0.57) ดา้นการบงัคบับญัชา (  = 4.13, S.D.= 0.62) ดา้นการ

วางแผน (  = 4.12, S.D.= 0.54 )และดา้นการประสานงาน (  = 4.07, S.D.= 0.59) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.3 ค่าเฉลยี ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและบทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน  สังกดัู  

กรงเทพมหานคร ด้านการวางแผนุ  

         (n =410) 

บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาู  

โรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครุ  
() (S.D.) ระดับ 

ด้านการวางแผน   

ศึกษา และ วิ เค ราะ ห์สภ าพปัจ จุบัน และ ปัญห าขอ ง

สถานศึกษา 

4.07 0.67 มาก 

ตงัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายเพือหาแนวทางการปฏิบติังาน

ทีมุ่งสู่ความสาํเร็จ 

4.14 0.66 มาก 

มีการจดัทาํตารางปฏิบัติงานตามแผนงานทีวางไวอ้ย่าง

ชดัเจน 

4.17 0.70 มาก 

ติดตามตรวจสอบการปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย

และเป้าหมาย 

4.12 0.70 มาก 

รวม 4.12 0.54 มาก 

 

 จากตารางที 4.3 พบว่าบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน สงักดักรุงเทพมหานคร 

ดา้นการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.12, S.D.= 0.54) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรียงลาํดับตามค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี มีการจัดทาํตาราง

ปฏิบติังาน ตามแผนงานทีวางไวอ้ยา่งชดัเจน มีค่าเฉลียมากทีสุด (  = 4.17, S.D.= 0.70) รองลงมา 

คือ ตงัจุดประสงคแ์ละเป้าหมาย เพือหาแนวทางการปฏิบติังานทีมุ่งสู่ความสาํเร็จ (  = 4.14, S.D.= 0.66) 

และศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและปัญหาของสถานศึกษา (  = 4.07, S.D.= 0.67) ค่าเฉลีย

นอ้ยทีสุด ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.4 ค่าเฉลยี ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและบทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดู

กรงเทพมหานคร ด้านการจดัองค์กรุ  

(n =410) 

บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครู ุ  () (S.D.) ระดับ 

ด้านการจดัองค์กร 

สร้างบรรยากาศของความร่วมมือให้บุคลากรทํางานอย่างมี

ความสุข 

4.16 0.71 มาก 

มีการพัฒนาบุคลากรเพือเพิมพูนความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์เช่นสนบัสนุนใหก้ารศึกษาต่อหรือส่งเขา้รับการอบรม 

 

4.21 

 

0.71 

 

มาก 

มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและความเหมาะสม 4.09 0.72 มาก 

มีการจดัสวสัดิการให้รางวลัและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร เมืองาน

สาํเร็จตามเป้าหมาย 

 

4.09 

 

0.73 

 

มาก 

รวม 4.14 0.57 มาก 

 

 จากตารางที 4.4 พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

ดา้นการจดัองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.14, S.D.= 0.57) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย ดงันี มีการพฒันาบุคลากรเพือ

เพิมพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เช่นสนับสนุน ให้การศึกษาต่อหรือส่งเขา้รับการ

อบรมมีค่าเฉลียมากทีสุด (  = 4.21, S.D.= 0.71) รองลงมา คือ สร้างบรรยากาศของความร่วมมือให้

บุคลากรทาํงานอย่างมีความสุข (  = 4.16, S.D.= 0.71) และมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและ 

ความเหมาะสม (  = 4.09, S.D.= 0.72) มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.5 ค่าเฉลยี ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและบทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนู สังกัด

กรงเทพมหานคร ด้านการบังคบับัญชาสังการุ  

         (n =410) 

บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครู ุ  () (S.D.) ระดับ 

ด้านการบังคบับญัชาสังการ 

สามารถบริหารงานดว้ยความยติุธรรมและเสมอภาค  4.08 0.75 มาก 

มีความสามารถในการปกครองเพือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย 4.16 0.71 มาก 

ใชอ้าํนาจอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ 4.15 0.71 มาก 

สร้างความร่วมมือใหบุ้คลากรทาํงานดว้ยความสมคัรใจ 4.12 0.75 มาก 

รวม 4.13 0.62 มาก 

 

 จากตารางที 4.5 พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

ดา้นการบงัคบับญัชาสงัการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.13, S.D.= 0.62) เมือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย ดงันี มีความสามารถใน

การปกครองเพือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลียมากทีสุด (  = 4.16, S.D.= 0.71) 

รองลงมา คือ ใชอ้าํนาจอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ (  = 4.15, S.D.= 0.71) 

และสามารถบริหารงานด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค (  = 4.08, S.D.= 0.75) มีค่าเฉลียน้อยทีสุด 

ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.6 ค่าเฉลยี ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและบทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดู

กรงเทพมหานคร ด้านการประสานงานุ  

         (n =410) 

บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครู ุ  () (S.D.) ระดบั 

ด้านการประสานงาน  

มีการใชข้อ้มลูข่าวสารทีเชือถือไดป้ระกอบการตดัสินใจ เพือใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อการบริหาร 

 

4.12 

 

0.72 

 

มาก 

แกปั้ญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคลและกลุ่มภายในโรงเรียน 3.97 0.72 มาก 

มีการเสริมสร้างความรักสามคัคีภายในสถานศึกษาเพือ สร้างทีมงานให้

เกิดความร่วมมือในการปฏิบติังาน 

 

4.06 

 

0.72 

 

มาก 

นํากระบวนการกลุ่มมาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพือให้บุคลากร

สามารถทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย 

 

 

4.11 

 

0.69 

 

มาก 

รวม 4.07 0.59 มาก 

 

 จากตารางที 4.6 พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

ดา้นการประสานงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.07, S.D.= 0.59) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดงันี มีการใชข้อ้มูลข่าวสารที

เชือถือไดป้ระกอบการตดัสินใจ เพือใหเ้กิดประโยชน์ต่อการบริหาร มีค่าเฉลียมากทีสุด(  = 4.12, 

S.D.= 0.72) รองลงมา คือ นาํกระบวนการกลุ่มมาส่งเสริมการปฏิบติังานเพือให้บุคลากรสามารถ

ทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย (  = 4.11, S.D.= 0.69) และ มีการเสริมสร้างความรักสามคัคีภายใน

สถานศึกษาเพือสร้างทีมงานใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังาน (  =4.06, S.D.=0.72) มีค่าเฉลีย

นอ้ยทีสุด ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.7 ค่าเฉลยี ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและบทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด ู

กรงเทพมหานคร ด้านการควบคมุ ุ  

          (n =410) 

บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครู ุ  () (S.D.) ระดับ 

ด้านการควบคมุ  

กาํหนดแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมโดยยึด

นโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั 

 

4.20 

 

0.67 

 

มาก 

วางมาตรฐานการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน 4.17 0.71 มาก 

มีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

4.12 

 

0.71 

 

มาก 

มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บข้อมูลเพือนําไป

กาํหนดแนวทางการพฒันาการปฏิบติังานต่อไป 

 

4.11 

 

0.69 

 

มาก 

รวม 4.14 0.58 มาก 

 

 จากตารางที 4.7 พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

ดา้นการควบคุม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.14, S.D.= 0.58) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดงันี กาํหนดแนวทางในการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยยดึนโยบายของหน่วยงาน ตน้สงักดั มีค่าเฉลียมากทีสุด (  = 4.20, 

S.D.= 0.67) รองลงมา คือ วางมาตรฐานการปฏิบติังานไวอ้ย่างชดัเจน (  = 4.17, S.D.= 0.71) และ

การตรวจสอบผลการปฏิบติังานและเก็บขอ้มลูเพือนาํไปกาํหนดแนวทางการพฒันาการปฏิบติังาน

ต่อไป (  = 4.11, S.D.= 0.69) มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ตามลาํดบั 
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4.3 ตอนที 3 การบริหารงานวชิาการของผ้บริหารสถานศึกษาู  

 ในการวิเคราะห์ระดบัผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยั วิเคราะห์โดยใชค่้าเฉลีย () และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํ

ค่าเฉลียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์ดงัตารางที 4.8  

 

ตารางที 4.8 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรงเทพมหานครุ  โดยภาพรวม 

     (n =410) 

ผลการบริหารงานวชิาการ 

โรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครุ  
() (S.D.) ระดับ 

1. การวางแผนทางวิชาการ (Y1) 4.09 0.56 มาก 

2. บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา (Y2) 4.11 0.56 มาก 

3. บริหารการจดัการเรียนรู้ (Y3) 4.19 0.54 มาก 

4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน (Y4) 4.09 0.54 มาก 

5. การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ (Y5) 4.14 0.50 มาก 

6. การพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ (Y6) 4.09 0.51 มาก 

7. การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา (Y7) 4.04 0.53 มาก 

8. การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทาง 

    วิชาการ (Y8) 

4.07 0.58 มาก 

9. การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวิชาการ (Y9) 4.19 0.54 มาก 

รวม (Ytot) 4.11 0.44 มาก 

 

 จากตารางที 4.8 พบว่า ผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร               

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.11, S.D.= 0.44) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั 

มากทุกดา้น โดยมีค่าเฉลียเรียงจากมากไปหาน้อย ดงันี ดา้นบริหารการจดัการเรียนรู้ และดา้น          

การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวิชาการ (  = 4.19, S.D.= 0.54) ดา้นการวดัผลประเมินผล 

การเรียนรู้ (  = 4.14, S.D.= 0.50) ดา้นบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา (  = 4.11, S.D.= 0.56) 

ดา้นการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน (  = 4.09, S.D.= 0.54) ดา้นการวางแผนทางวิชาการ  

(  = 4.09, S.D.= 0.56) ดา้นการพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ (  = 4.11, 
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S.D.= 0.51) ดา้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ (  = 4.07, 

S.D.= 0.58) ดา้นการวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา (  = 4.04, S.D.= 0.53) ตามลาํดบั 

 เมือวิเคราะห์ผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ยอ่ยไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัตารางที 4.9 

 

ตารางที 4.9 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรงเทพมหานครุ  ด้านการวางแผนทางวชิาการ 

(n =410) 

ผลการบริหารงานวชิาการ () (S.D.) ระดบั 

ด้านการวางแผนทางวชิาการ 

จดัทาํขอ้มลูสารสนเทศทีใชใ้นการบริหารงานวิชาการอยา่งเป็นระบบ 4.14 0.71 มาก 

พฒันาฐานขอ้มลูมาใชใ้นการบริหารงานวิชาการ 4.05 0.66 มาก 

มีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีทกัษะใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือการปฏิบติังาน 

 

4.06 

 

0.69 

 

มาก 

มีการจดัทาํแผนงานวิชาการ 4.14 0.69 มาก 

รวม 4.10 0.56 มาก 

 

 จากตารางที 4.9 พบว่า ผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นการวางแผน

ทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.10, S.D.= 0.56) เมือพิจารณา เป็นรายขอ้ พบว่า 

อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดงันี จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศทีใชใ้น

การบริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบ (  = 4.14, S.D.= 0.71) รองลงมา คือ มีการจดัทาํแผนงาน

วิชาการ (  = 4.14, S.D.= 0.69) และพฒันาฐานขอ้มลูมาใชใ้นการบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลียน้อยทีสุด 

(  = 4.05, S.D.= 0.66) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.10 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรงเทพมหานครุ  ด้านการบริหารจดัการหลกัสตรสถานศึกษาู  

(n =410) 

ผลการบริหารงานวชิาการ () (S.D.) ระดับ 

ด้านการบริหารจดัการหลกัสตรสถานศึกษาู  

ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐานสภาพปัญหาตามความตอ้งการของ

สถานศึกษาและแหล่งชุมชน 

 

4.00 

 

0.70 

 

มาก 

ส่งเสริมให้จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาทีสอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์

และคุณลกัษณะทีพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.11 

 

0.71 

 

มาก 

ส่งเสริม สนบัสนุนการนาํหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 4.15 0.68 มาก 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

และประเมินสถานศึกษา เพือกาํหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ

สถานศึกษา 

 

4.13 

 

0.71 

 

มาก 

การนิเทศและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 4.12 0.70 มาก 

มีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั 4.14 0.72 มาก 

รวม 4.11 0.56 มาก 

 

 จากตารางที 4.10 พบว่า ผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร           

ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.11, S.D.= 0.56) 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดงันี 

ส่งเสริม สนบัสนุนการนาํหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉลียมากทีสุด (  = 4.15, S.D.= 

0.68) รองลงมา คือ มีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั (  = 4.14, 

S.D.= 0.72) และศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูพืนฐานสภาพปัญหา ตามความตอ้งการของสถานศึกษาและ

แหล่งชุมชน (  = 4.00, S.D.= 0.70) มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.11 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรงเทพมหานครุ  ด้านการบริหารการจดัการเรียนรู้ 

(n =410) 

ผลการบริหารงานวชิาการ () (S.D.) ระดับ 

ด้านการบริหารการจดัการเรียนรู้ 

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 4.29 0.71 มาก 

จดัทาํแผนการเรียนรู้ วิธีการจดัการเรียนรู้ 4.23 0.90 มาก 

จดับรรยากาศ สิงแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ 4.16 0.70 มาก 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ได้

มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

 

4.18 

 

0.70 

 

มาก 

ส่งเสริมสนบัสนุนในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพ 4.18 0.69 มาก 

มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพอยา่งรอบดา้น 4.10 0.70 มาก 

รวม 4.19 0.54 มาก 

 

 จากตารางที 4.11 พบว่า ผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร         

ดา้นการบริหารการจดัการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.19, S.D.= 0.54) เมือพิจารณา 

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี ส่งเสริม

กิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีค่าเฉลียมากทีสุด (  = 4.29, S.D.= 0.71) รองลงมา คือ 

จดัทาํแผนการเรียนรู้ วิธีการจดัการเรียนรู้ (  = 4.23, S.D.= 0.90) และมุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเอง

ตามศกัยภาพอยา่งรอบดา้น (  = 4.10, S.D.= 0.70) มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.12 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรงเทพมหานครุ  ด้านการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน 

(n =410) 

ผลการบริหารงานวชิาการ () (S.D.) ระดับ 

ด้านการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน 

มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัการนิเทศการศึกษา 4.10 0.64 มาก 

มีการจดัระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภาย ใน

สถานศึกษา 

 

4.10 

 

0.67 

 

มาก 

มีการดาํเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบ 

ทีหลากหลาย 

 

4.07 

 

0.70 

 

มาก 

มีการประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา ใน

สถานศึกษา 

 

4.14 

 

0.66 

 

มาก 

มีการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศ

การศึกษากบัสถานศึกษาอืน 

 

4.04 

 

0.75 

 

มาก 

รวม 4.09 0.54 มาก 

 

 จากตารางที 4.12 พบว่า ผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร         

ดา้นการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.09, S.D.= 0.54) 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดงันี 

การประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา มีค่าเฉลียสูงทีสุด             

(  = 4.14, S.D.= 0.66) รองลงมา คือ มีการจดัระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน

ภายในสถานศึกษา (  = 4.10, S.D.= 0.67) และมีการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์การ

จดัระบบนิเทศการศึกษากบัสถานศึกษาอืน (  = 4.04, S.D.= 0.75) มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.13 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรงเทพมหานครุ  ด้านการวดัผลประเมนิผลการเรียน 

( n =410) 

ผลการบริหารงานวชิาการ () (S.D.) ระดับ 

ด้านการวดัผลประเมนิผลการเรียน 

มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียน 4.17 0.71 มาก 

มีการกาํหนดระเบียบ แนวทางการวัดผลและประเมินผลของ

สถานศึกษา 

 

4.16 

 

0.65 

 

มาก 

ส่งเสริมให้ครูไดพ้ฒันาตนเองในเรืองการจดัทาํเกณฑ์การวดัผล 

ประเมินผลเพือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 

 

4.13 

 

0.65 

 

มาก 

ส่งเสริมใหค้รูดาํเนินการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง 4.13 0.65 มาก 

ส่งเสริมใหค้รูสามารถพฒันาเครืองมือวดัผลและประเมินผล ตาม

เกณฑม์าตรฐาน 

 

4.13 

 

0.64 

 

มาก 

ส่งเสริมให้ครูประเมินผลเพือใชเ้ป็นข้อมูลพืนฐานในการพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

 

4.13 

 

0.67 

 

มาก 

รวม 4.14 0.50 มาก 

 

 จากตารางที 4.13 พบว่า ผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร             

ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.14, S.D.= 0.50) เมือพิจารณา              

เป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย ดงันี มีความรู้ความ

เขา้ใจเกียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียน มีค่าเฉลียสูงทีสุด (  = 4.17, S.D.= 0.71) รองลงมา

คือ มีการกาํหนดระเบียบ แนวทางการวดัผลและประเมินผล ของสถานศึกษา (  = 4.16, S.D.= 0.65) และ

ส่งเสริมใหค้รูสามารถพฒันาเครืองมือวดัผลและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน (  = 4.13, S.D.= 0.64) 

มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.14 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรงเทพมหานครุ  ด้านการพฒันา สือ นวตักรรม เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ 

(n =410) 

ผลการบริหารงานวชิาการ () (S.D.) ระดับ 

ด้านการพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ 

มีความสามารถบริหารจดัการและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 4.09 0.68 มาก 

ส่งเสริมให้ ครูผลิตและพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลยี ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

4.17 

 

0.70 

 

มาก 

มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ ในการใช้สือการเ รียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 

4.13 0.68 มาก 

ครูทุกคนใชสื้อ เทคโนโลยสีาํหรับการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 4.04 0.69 มาก 

มีการพฒันาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนใหมี้คุณภาพ 4.05 0.65 มาก 

ควบคุม กาํกบัติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้ให้คุม้ค่าและ เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

 

4.11 

 

0.66 

 

มาก 

รวม 4.10 0.51 มาก 

 

จากตารางที 4.14 พบว่า ผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร            

ดา้นการพฒันา สือ นวตักรรม เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.10, 

S.D.= 0.51) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากมากไปน้อย 

ดังนี ส่งเสริมให้ครูผลิตและพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลยีใน การจัดกิจกรรม การเรียนรู้             

มีค่าเฉลียมากทีสุด (  = 4.17, S.D.= 0.70) รองลงมา คือ การจดัอบรมเชิงปฏิบติัในการใชสื้อการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ (  = 4.13, S.D.= 0.68) และครูทุกคนใชสื้อ เทคโนโลยีสาํหรับ 

การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ (  = 4.04, S.D.= 0.69) มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.15 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรงเทพมหานครุ  ด้านการวจิยัเพอืพฒันาคณภาพการศึกษาุ  

(n =410) 

ผลการบริหารงานวชิาการ () (S.D.) ระดับ 

ด้านการวจิยัเพอืพฒันาคณภาพการศึกษาุ  

พฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการวิจยัเพือพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

 

4.16 

 

0.70 

 

มาก 

มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจยัการบริหารการจดัการอยา่งต่อเนือง 4.05 0.69 มาก 

มีการนําผลการวิจัยมาพฒันาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ

สถานศึกษา 

 

4.03 

 

0.66 

 

มาก 

ส่งเสริมใหค้รูวิจยั เพือพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ 4.12 0.67 มาก 

ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอืนเกียวกบัการศึกษา วิเคราะห์ วจิยั 3.98 0.68 มาก 

เผยแพร่ผลงานการวิจยัเพือพฒันาการเรียนการสอน 3.93 0.72 มาก 

รวม 4.04 0.53 มาก 

 

 จากตารางที 4.15 พบว่า ผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร           

ดา้นการวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.04, S.D.= 0.53)           

เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาํดับตามค่าเฉลียจากมากไปน้อย             

ดงันี พฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลียสูงทีสุด          

(  = 4.16, S.D.= 0.70) รองลงมา คือ ส่งเสริมให้ครูวิจยั เพือพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

(  = 4.12, S.D.= 0.67) และเผยแพร่ผลงานการวิจยัเพือพฒันาการเรียนการสอน (  = 3.93, S.D.= 0.72) 

มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.16 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรงเทพมหานครุ  ด้านการให้ชมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางุ

วชิาการ 

(n =410) 

ผลการบริหารงานวชิาการ () (S.D.) ระดับ 

ด้านการให้ชมชนมส่ีวนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวชิาการุ  

ส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายในการจดัการศึกษาและจดัทาํแผนพฒันาโรงเรียน 4.02 

 

0.70 

 

มาก 

ส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โดยเขา้

เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 4.12 

 

0.67 

 

มาก 

ส่งเสริม สนบัสนุน การจดักระบวนการเรียนรู้โดยให ้ความร่วมมือ

ในการจดักระบวนการเรียนรู้กบัสถานศึกษา  4.10 

 

0.71 

 

มาก 

ชุมชนสามารถตรวจสอบผลดาํเนินการในการจดัการศึกษาโดยเขา้

ไปมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามผล การดาํเนินงานของ

สถานศึกษา 4.06 

 

 

0.69 

 

 

มาก 

รวม 4.08 0.58 มาก 

 

 จากตารางที 4.16 พบว่า ผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร           

ดา้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  

(  = 4.08, S.D.= 0.58) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลีย

จากมากไปน้อย ดังนี ส่งเสริมให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โดยเข้าเป็น

คณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลียมากทีสุด (  = 4.12, S.D.= 0.67) รองลงมา คือ ส่งเสริม สนับสนุน  

การจดักระบวนการเรียนรู้โดยให้ ความร่วมมือในการจดักระบวนการเรียนรู้กบัสถานศึกษา (  = 4.10, 

S.D.= 0.71) และส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการ

จดัการศึกษาและจดัทาํแผนพฒันาโรงเรียน (  = 4.02, S.D.= 0.70) มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.17 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 

กรงเทพมหานครุ  ด้านการประกนัคณภาพการศึกษากบังานวชิาการุ  

(n =410) 

ผลการบริหารงานวชิาการ () (S.D.) ระดับ 

ด้านการประกนัคณภาพการศึกษากบังานวชิาการุ  

มีการวิเคราะห์เพือจดัระบบโครงสร้างขององค์กรให้รองรับ 

กบัการจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

4.25 

 

0.69 

 

มาก 

จดัใหมี้การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการอยา่งจริงจงั 

 

4.20 

 

0.63 

 

มาก 

มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนตามระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

4.19 

 

0.64 

 

มาก 

ประสานงานกบัสถานศึกษาอืนเพือปรับปรุงและพฒันาระบบ 

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

4.16 

 

0.64 

 

มาก 

ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษา 

 

4.18 

 

0.67 

 

มาก 

รวม 4.20 0.54 มาก 

 

 จากตารางที 4.17 พบว่า ผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร          

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.20, S.D.= 0.54) 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาํดับตามค่าเฉลียจากมากไปน้อย       

ดงันี การวิเคราะห์เพือจดัระบบโครงสร้างขององค์กรให้รองรับกบัการจดัระบบประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลียมากทีสุด (  = 4.25, S.D.= 0.69) รองลงมา คือ จดัใหมี้การประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอยา่งจริงจงั (  = 4.20, S.D.= 0.63) และประสานงาน

กบัสถานศึกษาอืนเพือปรับปรุงและพฒันาระบบ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (  = 4.16, 

S.D.= 0.64) มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ตามลาํดบั 
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4.4 ตอนที 4 บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการู  

 โรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครุ  

 ในการวิเคราะห์ระดบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน (Stepwise 

multiple regression analysis) ดงัตารางที 4.18 

 

ตารางที 4.18 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผ้บริหารสถานศึกษากับู การบริหาร 

งานวชิาการ โรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครุ  

 

 X3 X4 (Xtot) (Ytot) 

X1 1 

X2 .631** 1 

X3 .585** .699** 1 

X4 .587** .569** .587** 1 

X5 .582**. .596** .584** .678** 1 

(Xtot) .809** .841** .840** .826** .830** 1 

(Ytot) .806** .827** .828** .814** .737** .797** 1 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

 จากตารางที 4.18 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาททางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) 

กบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Ytot) มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ               

ทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนัที  (rxy = .797) เมือพิจารณารายดา้น 

พบว่าบทบาททางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํแนกรายดา้น [(X1)( X2)( X3)( X4)( X5)]                

กบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Ytot) พบว่า มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

ทุกดา้น 
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 จากความสัมพนัธ์ทีปรากฏ ดงัตารางที 4.18 สามารถวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ            

แบบขนัตอน (Stepwise multiple regression) โดยพิจารณาตวัแปรทีเขา้สมการ ดงันี 

 การวิเคราะห์บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน พิจารณาตามตวั

แปรที เขา้สมการตามลาํดบัความสาํคญั ดงัรายละเอียดตารางที 4.19 

 1. การวิเคราะห์บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวม (Ytot) มีรายละเอียดตามตารางที 4.19 

 

ตารางที 4.19 การวิเคราะห์บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการู

โรงเรียน สังกดักรงเทพมหานครโดยภาพรวมุ  (Ytot) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 50.253 1 50.253 755.487 .000** 

Residual 27.139 408 .067   

Total 77.392 409    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (multiple R)    .806 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .649 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .648 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)  .25791 
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ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

  

 t 

 

  

 Sig 

ค่าคงที (Constant) 1.394 .110  10.191 .000** 

บทบาททางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในภาพรวม ( )  

 

.727 

 

.026 

 

.806 

 

27.486 

 

.000** 

 

จากตารางที 4.19 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ บทบาททางวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวม (Ytot) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .806 

ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .649 หมายถึง บทบาททางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวม (Ytot) สามารถทาํนาย การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ภาพรวม (Ytot) ไดร้้อยละ 64.9 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Square) 

เท่ากับ.648 หมายถึง บทบาททางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม (Ytot) สามารถ

ทาํนายการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวม (Ytot) ทีมีการปรับแลว้ ไดร้้อยละ 

64.8 ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) เท่ากบั .25791 ในลกัษณะนี 

แสดงว่าบทบาททางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวม (Ytot) ส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 โดยสามารถ 

เขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

 (Ytot) = 1.394 + .727 (Xtot) 
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ตารางที 4.20 วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคณของุ ู บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ ู         

การบริหารงานวชิาการโรงเรียนสังกดักรงเทพมหานคร การวางแผนงานวชิาการ ุ (Y1) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 46.585 3 15.528 77.795 .000c** 

Residual 81.040 406 .200   

Total 127.624 409    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (multiple R)    .604 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .365 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .360 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)  .44677 

 

ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

t 

 

Sig 

ค่าคงที (Constant) 1.297 .190  6.826 .000** 

การประสานงาน (X4) .333 .049 .352 6.830 .000** 

การจดัองคก์ร (X2) .213 .053 .216 4.025 .000** 

การวางแผน (X1) .137 .057 .132 2.424 .016** 

  

 จากตารางที 4.20 พบว่า ตวัแปรทีได้รับคัดเลือกเขา้สมการ คือ การประสานงาน (X4)  

การจดัองค์กร (X2) และ การวางแผน (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) 

เท่ากบั .604 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .365 หมายถึง บทบาททงัสามดา้น 

สามารถทาํนายการวางแผนทางวิชาการ (Y1) ไดร้้อยละ 36.5 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ 

(Adjusted R Square) เท่ากบั .360 หมายถึง บทบาททงัสามดา้น สามารถทาํนายการวางแผนทางวิชาการ (Y1)           

ทีมีการปรับแลว้ ไดร้้อยละ 36.0 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) เท่ากบั 
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.44677 ในลกัษณะนีแสดงว่า การประสานงาน (X4) การจดัองค์กร (X2) และ การวางแผน (X1) 

ส่งผลต่อ การวางแผนทางวิชาการ (Y1) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยสามารถเขียนเป็น

รูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

 Y1 = 1.297 + .333 (X4) +.213 (X2) +.137 (X1) 

 

ตารางที 4.21 วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหคณของุ ู บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการู  

บริหารงานวชิาการโรงเรียนสังกดักรงเทพมหานคร การบริหารการจัดการหลักสตร  ุ ู

สถานศึกษา (Y2) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 58.955 4 14.739 85.291 .000d** 

Residual 69.986 405 .173   

Total 128.941 409    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (multiple R)    .676 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .457 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .452 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)  .41570 

 

ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

t 

 

Sig 

ค่าคงที (Constant) .910 .177  5.149 .000** 

การบงัคบับญัชาสงัการ (X3)   .214 .045 .238 4.777 .000** 

การควบคุม (X5)   .192 .052 .200 3.722 .000** 

การวางแผน (X1)   .213 .052 .204 4.100 .000** 

ประสานงาน (X4)   .158 .052 .165 3.059 .002** 
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จากตารางที 4.21 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ การบงัคบับญัชาสงัการ (X3)  

การควบคุม (X5) การวางแผน (X1) การประสานงาน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ

(Multiple R) เท่ากบั .676 ค่าสัมประสิทธิในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .457 หมายถึง บทบาท

ทงัสีดา้นสามารถทาํนายการวางแผนทางวิชาการสถานศึกษา (Y2) ไดร้้อยละ 45.7 ค่าประสิทธิภาพ

ในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .452 หมายถึงบทบาททังสีดา้น สามารถทาํนาย          

การวางแผนทางวิชาการสถานศึกษา (Y2) ทีมีการปรับแลว้ ได้ร้อยละ 45.2 ความคลาดเคลือน

มาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) เท่ากบั .41570 ในลกัษณะนีแสดงการบงัคบับญัชาสงัการ (X3) 

การควบคุม (X5) การวางแผน (X1) การประสานงาน (X4)  ส่งผลต่อการวางแผนทางวิชาการ

สถานศึกษา (Y2) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์         

การถดถอยได ้ดงันี 

 Y2 = .910 + .214 (X3) + .192 (X5) + .213 (X1) + .158 (X4) 

 

ตารางที 4.22 วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคณของุ ู บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อู            

การบริหารงานวชิาการโรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครการบริหารจดัการเรีุ ยนรู้ (Y3) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 52.310 4 13.007 77.533 .000d** 

Residual 68.311 405 .169   

Total 120.621 409    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (multiple R)    .659 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .434 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .428 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)  .41069 
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ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 
 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

 

t 

 

Sig 

ค่าคงที (Constant) 1.141 .177  6.436 .000** 

ประสานงาน (X4) .271 .050 .294 5.397 .000** 

การวางแผน (X1) .194 .053 .193 3.637 .000** 

การจดัองคก์ร (X2) .158 .050 .165 3.140 .002** 

การควบคุม (X5) .119 .051 .128 2.318 .021** 

 

จากตารางที 4.22 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ การประสานงาน (X4) 

การวางแผน (X1) การจดัองค์กร (X2) การควบคุม (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

(Multiple R) เท่ากบั .659 ค่าสัมประสิทธิในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .434 หมายถึง บทบาท 

ทงัสีดา้น สามารถทาํนายการวางแผนทางวิชาการ (Y3) ไดร้้อยละ 43.4 ค่าประสิทธิภาพในการ

ทาํนาย ทีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .428 หมายถึง บทบาททงัสีดา้น สามารถทาํนายการ

วางแผนทางวิชาการ (Y3) ทีมีการปรับแลว้ ไดร้้อยละ 42.8 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการ

ทาํนาย (Standard Error) เท่ากบั .41069 ในลกัษณะนีแสดงการประสานงาน (X4) การวางแผน (X1)  

การจดัองค์กร (X2) การควบคุม (X5) ส่งผลต่อการวางแผนทางวิชาการ (Y3) อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั .01 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

 Y3 = 1.141 + .271 (X4) + .194 (X1) + .158 (X2) + .119 (X5) 
 

ตารางที 4.23 วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคณของุ ู บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ ู           

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรงเทพมหานครการนิเทศวิชาการภายในุ

โรงเรียน (Y4) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 51.155 4 12.789 77.320 .000d** 

Residual 66.986 405 .165   

Total 118.141 409    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ(Multiple R)    .658 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .433 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .427 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)  .40669 

 

ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

 

t 

 

Sig 

ค่าคงที (Constant) 1.180 .168  7.011 .000** 

การควบคุม (X5) .247 .051 .269 4.887 .000** 

การบงัคบับญัชาสงัการ (X3) .174 .048 .203 3.621 .000** 

การจดัองคก์ร (X2) .175 .053 .184 3.304 .001** 

ประสานงาน (X4) .108 .049 .119 2.193 .029** 

 

 จากตารางที 4.23 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ การควบคุม (X5) การบงัคบั

บญัชาสงัการ (X3) การจดัองค์กร (X2) ประสานงาน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ

(Multiple R) เท่ากบั .658 ค่าสมัประสิทธิในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .433 หมายถึง บทบาททงั

สีดา้น สามารถทาํนายการวางแผนทางวิชาการ (Y4) ไดร้้อยละ 43.3 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ 

(Adjusted R Square) เท่ากบั .427 หมายถึง บทบาททงัสีดา้น สามารถทาํนาย การวางแผนทางวิชาการ (Y4)           

ทีมีการปรับแลว้ ไดร้้อยละ 42.7 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) เท่ากบั 

.40669 ในลกัษณะนีแสดง การควบคุม (X5) การบงัคบับญัชา สังการ (X3) การจดัองค์กร (X2)               

การประสานงาน (X4) ส่งผลต่อการวางแผนทางวิชาการ (Y4) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

  Y4  = 1.180 + .247 (X5) + .174 (X3)) + .175 (X2) + .108 (X4) 
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ตารางที 4.24 วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคณของุ ู บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อู    

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรงเทพมหานคร การวัดผลประเมินผล             ุ

การเรียน (Y5)   

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 51.270 4 12.818 99.708 .000d** 

Residual 52.063 405 .129   

Total 103.334 409    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ(Multiple R)    .704 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .496 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .491 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error)  .35854 

 

ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

t 

 

Sig 

ค่าคงที (Constant) 1.088 .155  7.030 .000** 

การประสานงาน (X4) .207 .044 .242 4.719 .000** 

การวางแผน (X1) .230 .046 .246 4.974 .000** 

การจดัองคก์ร (X2) .178 .044 .201 4.072 .000** 

การควบคุม (X5) .127 .045 .148 2.832 .005** 

 

 จากตารางที 4.24 พบว่า ตัวแปรทีได้รับคดัเลือกเขา้สมการ คือ การประสานงาน (X4)                

การวางแผน (X1) การจดัองค์กร (X2) การควบคุม (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ

(Multiple R) เท่ากบั .704 ค่าสมัประสิทธิในการทาํนาย (R Squares) เท่ากบั .496 หมายถึง บทบาท 

ทงัสีดา้น สามารถทาํนายการวางแผนทางวิชาการ (Y5) ไดร้้อยละ 49.6 ค่าประสิทธิภาพในการ

ทาํนาย ทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares) เท่ากบั .491 หมายถึง บทบาททงัสีดา้น สามารถทาํนาย 
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การวางแผนทางวิชาการ (Y5) ทีมีการปรับแลว้ ไดร้้อยละ 49.1 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย 

(Standard Error) เท่ากบั .35854 ในลกัษณะนีแสดง คือ การประสานงาน (X4) การวางแผน (X1)   

การจดัองคก์ร (X2) การควบคุม (X5) ส่งผลต่อการวางแผนทางวิชาการ (Y5) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ           

ทีระดบั.01 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

 Y5 = 1.088 + .207 (X4) + .230 (X1) + .170 (X2) + .127 (X5) 

 

ตารางที 4.25 วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหคณของุ ู บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการู

บริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรงเทพมหานคร การพัฒนาสือ นวัตกรรม ุ

เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ (Y6) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 49.408 4 12.352 86.487 .000** 

Residual 57.842 405 .143   

Total 107.249 409    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)    .679 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .461 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .455 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error)  .37791 

 

ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

t 

 

Sig 

ค่าคงที (Constant) 1.093 .163  6.705 .000** 

การวางแผน (X1) .220 .049 .232 4.526 .000** 

การควบคุม (X5) .175 .047 .200 3.708 .000** 

การจดัองคก์ร (X2) .183 .046 .202 3.951 .000** 

การประสานงาน (X4) .151 .046 .174 3.274 .001** 
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 จากตารางที 4.25 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ การวางแผน (X1) การควบคุม (X5) 

การจดัองค์กร (X2) การประสานงาน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) 

เท่ากบั .679 ค่าสัมประสิทธิในการทาํนาย (R Squares) เท่ากบั .461 หมายถึง บทบาททังสีดา้น 

สามารถทาํนายการวางแผนทางวิชาการ (Y6) ไดร้้อยละ 46.1 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย ทีปรับแลว้ 

(Adjusted R Squares) เท่ากบั .455 หมายถึง บทบาททงัสีดา้น สามารถทาํนาย การวางแผน               

ทางวิชาการ (Y6) ทีมีการปรับแลว้ ไดร้้อยละ 45.5 ความคลาดเคลือนมาตรฐานใน การทาํนาย 

(Standard Error) เท่ากบั .37791 ในลกัษณะนีแสดง คือ การวางแผน (X1) การควบคุม (X5) การจดัองค์กร (X2) 

การประสานงาน (X4) ส่งผลต่อการวางแผนทางวิชาการ (X6) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

 Y6  = 1.093 + .220 (X1) + .175 (X5)  + .183 (X2)  + .151 (X4) 

 

ตารางที 4.26 วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคณของุ ู บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อู            

การบริหารงานวชิาการโรงเรียนสังกดักรงเทพมหานคร การวิจัยเพือพัฒนาคณภาพุ ุ

การศึกษา (Y7) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 48.351 3 16.117 96.708 .000c** 

Residual 67.663 406 .167   

Total 116.014 409    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ(Multiple R)    .646 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .417 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .412 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error)  .40824 
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ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

t 

 

Sig 

ค่าคงที (Constant) 1.182 .174  6.812 .000** 

การประสานงาน (X4) .343 .045 .379 7.689 .000** 

การจดัองคก์ร (X2) .178 .048 .190 3.687 .000** 

การวางแผน (X1) .177 .052 .179 3.427 .001** 

 

 จากตารางที 4.26 พบว่า ตัวแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ การประสานงาน (X4)   

การจดัองคก์ร (X2) การวางแผน (X1) โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั 

.646 ค่าสมัประสิทธิในการทาํนาย (R Squares) เท่ากบั .417 หมายถึง บทบาททงัสามดา้น สามารถ

ทาํนาย การวางแผนทางวิชาการ (Y7) ไดร้้อยละ 41.7 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ 

(Adjusted R Squares) เท่ากบั .412 หมายถึง บทบาททงัสามดา้น สามารถทาํนาย การวางแผนทาง

วิชาการ (Y7) ทีมีการปรับแลว้ ไดร้้อยละ 41.2 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard 

Error) เท่ากบั .40824 ในลกัษณะนีแสดง คือ การประสานงาน (X4) การจดัองคก์ร (X2) การวางแผน (X1) 

ส่งผลต่อ การวางแผนทางวิชาการ (Y7) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยสามารถเขียนเป็น

รูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

 Y7  = 1.182 + .343 (X4) + .178 (X2) + .177 (X1) 

 

ตารางที 4.27 วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคณของุ ู บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ ู          

การบริหารงานวชิาการโรงเรียนสังกัดกรงเทพมหานคร การให้ชมชนมีส่วนร่วมในุ ุ   

การสร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ (Y8) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 45.139 4 11.285 48.202 .000d** 

Residual 94.816 405 .234   

Total 139.955 409    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)    .568 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .323 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .316 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error   .48385 

 

ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

 

t 

 

Sig 

ค่าคงที (Constant) 1.349 .200  6.737 .000** 

การประสานงาน (X4) .203 .059 .205 3.451 .001** 

การบงัคบับญัชาสงัการ (X3) .158 .057 .169 2.761 .006** 

การควบคุม (X5) .177 .060 .176 2.934 .004** 

การจดัองคก์ร (X2) .125 .063 .121 1.982 .048** 

 

จากตารางที 4.27 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ การประสานงาน (X4)           

การบงัคบับญัชาสงัการ (X3) การควบคุม (X5) การจดัองคก์ร (X2)  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์

พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .568 ค่าสัมประสิทธิในการทาํนาย (R Squares) เท่ากบั .323 หมายถึง 

บทบาททงัสีดา้น สามารถทาํนายการวางแผนทางวิชาการ (Y8) ไดร้้อยละ 32.3 ค่าประสิทธิภาพใน 

การทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares) เท่ากบั .316 หมายถึง บทบาททงัสีดา้น สามารถทาํนาย 

การวางแผนทางวิชาการ (Y8) ทีมีการปรับแลว้ ไดร้้อยละ 31.6 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย 

(Standard Error) เท่ากบั .48385 ในลกัษณะนีแสดง คือ การประสานงาน (X4) การบงัคบับญัชาสังการ (X3) 

การควบคุม (X5) การจดัองค์กร (X2) ส่งผลต่อการวางแผนทางวิชาการ (X8) อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั .01 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

 Y8= 1.349 + .203 (X4) + .158 (X3) + .177 (X5) + .125 (X2) 
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ตารางที 4.28 วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคณของุ ู บทบาทของผ้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อู           

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรงเทพมหานคร การประกันคณภาพุ ุ

การศึกษากบั งานวชิาการ (Y9) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 56.509 4 14.127 92.221 .000d** 

Residual 62.041 405 .153   

Total 118.550 409    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)    .690 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)       .477 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .471 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error)  .39139 

 

ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

 

t 

 

Sig 

ค่าคงที (Constant) 1.022 .167  6.127 .000** 

การวางแผน (X1) .258 .050 .258 5.129 .000** 

การจดัองคก์ร (X2 .193 .052 .203 3.695 .000** 

การประสานงาน (X4) .204 .044 .224 4.623 .000** 

การบงัคบับญัชาสงัการ (X3) .116 .046 .135 2.511 .012** 

 

 จากตารางที 4.28 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ การวางแผน (X1) การจดั

องคก์ร (X2) การประสานงาน (X4) การบงัคบับญัชาสังการ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์

พหุคูณ(Multiple R) เท่ากบั .690 ค่าสัมประสิทธิในการทาํนาย (R Squares) เท่ากบั .477 หมายถึง 

บทบาททงั สีดา้นสามารถทาํนายการวางแผนทางวิชาการ (Y9) ไดร้้อยละ 47.7 ค่าประสิทธิภาพใน

การทาํนาย ทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares) เท่ากับ .4.71 หมายถึง บทบาททงัสีดา้นสามารถ
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ทาํนายการวางแผนทางวิชาการ (Y9) ทีมีการปรับแลว้ ไดร้้อยละ 47.1 ความคลาดเคลือนมาตรฐาน

ในการทาํนาย (Standard Error) เท่ากบั .39139 ในลกัษณะนีแสดง คือ การวางแผน (X1) การจดั

องคก์ร (X2) การประสานงาน (X4) การบงัคบับญัชาสงัการ (X3) ส่งผลต่อการวางแผนทางวิชาการ (Y9) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั.01 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

 Y9  = 1.022 + .258 (X1) + .193 (X2) + .204 (X4) + .116 (X3) 
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 การหลกัสูตรสถานศึกษา ( ) 

( )                

การบริหารการบริหารงานวิชาการ ( ) 

( )                ) 

การวางแผนงานวิชาการ( ) 

( )                

การบริหารจดัารจดัการเรียนรู้( ) 

( )                

การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ( ) 

( )                

การวดัผลประเมินผลการเรียน ( ) 

( )                

การพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลยแีละ 

แหล่งเรียนรู้ ( ) 

( )                

การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา ( ) 

( )                

การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง 

ความเขม้แขง็ ทางวิชาการ ( ) 

( )               

การประกนัคุณภาพการศึกษากบังาน

วิชาการ( ) 

( )                  

บทบาทของผูบ้ริหาร  

= .727 

การวางแผน ( ) 

 = .137 

 = .213 

 = .194 

 = .230 

 = .220 

 = .177 

 = .258 

 

การจัดองค์กร( ) 

 = .213 

 = .158 

 = .175 

 = .170 

 = .183 

 = .178 

 = .125 

 = .193 

 

การบงัคบับญัชาสังการ 

( ) 

 = .214 

 = ..174 

 = .158 

 = .166 

 

การควบคุม ( ) 

 = .192 

 = .119 

 = .247 

 = .127 

 = .175 

 = .177 

 
การประสานงาน 

( ) 

 = .333 

 = .158 

 = .271 

 = .108 

 = .207 

 = .151 

 = .343 

 = .203 

 = .204 

   หมายถึง ตวัแปรทีเขา้สมการ 

  หมายถึง สมัประสิทธิการถดถอย

มาตรฐาน 

แผนภมทิี ู 4.1 สรปการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหคณ บทบาทของผ้บริหารสุ ุ ู ู ถานศึกษาทีส่งผล

ต่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียนสังกดักรงเทพมหานครุ  
 



บทที 5 

สรปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะุ  

 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา 

1. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 2. การบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร และ 3. บทบาทของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยั คือ โรงเรียนใน

สังกดักรุงเทพมหานครจาํนวน 205 โรงเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 1 คน ครู 1คน รวมทงัสิน 410 คนเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติทีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลไดแ้ก่ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (  ) ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน (stepwise multiple regression analysis) 

 

5.1 สรปผลการวจิยัุ  

 จากการวิเคราะห์บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร สรุปขอ้คน้พบการวิจยัได ้ดงันี 

 1. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและ 

รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

 2. ผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้น

อยูใ่นระดบัมาก 

 3.. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01  
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5.2 การอภปิรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทีไดน้าํมาสรุปเป็นผลการวิจยัทีไดน้าํเสนอไปแลว้นัน ผูว้ิจยั

ไดศึ้กษาและอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงันี 

 1. จากผลการวิจยั พบว่าบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานครอยู่ใน

ระดบัมากทงัโดยภาพรวมรายดา้นและรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่าบทบาทของผูบ้ริหารมีความสาํคญัยิง

ในการทีจะช่วยบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเรียงค่าเฉลีย

สูงสุดไปตาํสุด ดงันี 

  1.1 บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการควบคุม

พบว่าผูบ้ริหารกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสมโดยยึดนโยบายของหน่วยงาน

ตน้สงักดั มีการวางมาตรฐานการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน มีการเตรียมการ วางแผนดาํเนินการตาม

แผนและติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน ตรวจสอบผลการปฏิบติังานและเก็บขอ้มูลเพือนาํไป

กาํหนดแนวทางการพฒันาและปฏิบติังาน อาจเนืองมาจากการบริหารงานนนั ผูน้าํจะตอ้งมีแนวคิด

หรือหลกัการในการปฏิบติังานวางมาตรฐานการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจนและกาํหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมโดยยึดนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีการตรวจสอบผลการ

ปฏิบติังานและเก็บขอ้มลูเพือนาํไปกาํหนดแนวทางการพฒันาและปฏิบติังานต่อไป สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของสมอล (Small) ทีกล่าวถึงบทบาทและหนา้ทีของผูบ้ริหารในสถานศึกษาในดา้นการเป็น

ผูป้ฏิบติั (Implementer) นนัคือผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายทีไดรั้บจากผูบ้ริหาร

ระดบัสูงขึนไป 

  1.2 บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการจดัองค์กร

พบว่าผูบ้ริหารมีการพฒันาบุคลากรเพือเพิมพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์เช่น

สนับสนุนให้การศึกษาต่อหรือส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างบรรยากาศของความ

ร่วมมือให้กบับุคลากรทาํงานอย่างมีความสุข มีการจดัสวสัดิการ ให้รางวลัและสร้างแรงจูงใจให้

บุคลากรเมืองานสําเร็จตามเป้าหมายและมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสม อาจเนืองมาจากคนเป็นทรัพยากรทีสาํคญัต่อการพฒันา ผูบ้ริหารโรงเรียนควรทาํให้ครู

และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้สึกอนัดีต่อกนัเพือให้เกิดบรรยากาศของความร่วมมือ มีการจดั

สวสัดิการ ใหร้างวลัและสร้างแรงจูงใจมอบหมายงานทีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ รวมทงั

ส่งเสริมการพฒันาความรู้เช่น การอบรมสัมมนา การศึกษาต่อเป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ          

ยคู (Yukl) ทีกล่าวถึงผูบ้ริหารทีพึงประสงค์และมีผลต่อผลสาํเร็จของงานทีสูงกว่า 1) ตอ้งใชเ้วลา

ส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกบังานรวมถึงจิตสาํนึกของเขาดว้ย 2) ตอ้งยึดปรัชญาเป้าประสงค์ขององค์กร           

3) ตอ้งมีความสามารถในการโนม้นา้วบุคคลในองคก์รใหมี้ความพึงพอใจในการทาํงาน 
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  1.3 บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการบังคับ

บญัชาพบว่าผูบ้ริหารมีความสามารถในการปกครองเพือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย ใชอ้าํนาจ

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์สร้างความร่วมมือให้บุคลากรทาํงานด้วย             

ความสมคัรใจ สามารถบริหารงานดว้ยความยติุธรรมและเสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได ้อาจเนืองมา 

จากผูบ้ริหารโรงเรียนมีอิทธิพลต่อครูและบุคลากรในโรงเรียนใหช่้วยกนัปฏิบติัหนา้ทีสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ ฮลัปิน (Halpin) ดงันี 1) เป็นบุคลทีมีบทบาทหรืออิทธิพลในหน่วยงานมากกว่าผูอื้น              

2) เป็นบุคลทีมีบทบาทเหนือผูอื้น 3) เป็นบุคลทีมีบทบาทสาํคญัทีสุดในการทาํงานในหน่วยงานให้

ดาํเนินไปสู่จุดหมายทีวางไว ้4) เป็นบุคลซึงได้รับการยอมรับจากผูอื้นให้เป็นผูน้าํ 5) ผูซึ้งดาํรง

ตาํแหน่งผูน้าํหรือหวัหนา้งาน 

  1.4 บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการวางแผน

พบว่า ผูบ้ริหารมีการจดัทาํตารางการปฏิบติังานตามแผนงานทีวางไวอ้ย่างชดัเจน ตงัจุดประสงค์

และเป้าหมายเพือหาแนวทางการปฏิบัติงานทีมุ่งสู่ความสําเร็จศึกษาติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายอาจเนืองมาจากการวางแผนเป็นพืนฐานสาํคญัใน

การปฏิบติังาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีการประชุมวางแผนร่วมกบัคณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทีเกียวขอ้งในงานนนั ๆ โดยการกาํหนดทิศทางทาํใหก้ารทาํงานเป็นไปดว้ยความราบรืนและ

เมือมีการดาํเนินงานเกิดขึน ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพือให้

บรรลุเป้าหมายอย่างแทจ้ริงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ ฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี (Hallinger and 

Murphy) ไดเ้สนอองคป์ระกอบบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนไว ้11 ดา้น คือ 1) การกาํหนดเป้าหมายของ

โรงเรียน 2) การสือสารเป้าหมายของโรงเรียน 3) การนิเทศและ การประเมินผลด้านการสอน                

4) การประสานงานดา้นการใชห้ลกัสูตร 5) การตรวจสอบความกา้วหน้าของนักเรียน 6) การควบคุม          

การใช้เวลาในการสอน 7) การเอาใจใส่ความคิดเห็นของครูและนักเรียน 8)การจดัให้มีสิงจูงใจ

ให้กบัครู 9) การส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ 10) การพฒันาและสร้างมาตรฐานทางวิชาการ              

11) การจดัใหมี้สิงทีส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 

  1.5 บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครดา้นการประสานงานมี

ค่าเฉลียตาํทีสุด อาจเนืองมาจากพบว่าผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดัเป็น

สาํคญั ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาทีแทจ้ริงของสถานศึกษา ทาํให้การบริหารจดัการและการ

ประสานงานในองคก์ร ไม่ประสบความสาํเร็จ ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งจดัใหมี้การประสานงานระหว่าง

นโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์ารใหส้อดคลอ้งง่ายต่อการปฏิบติั โดยจดัให้มีการประสานงาน

ทีครบวงจร กล่าวคือ การประสานงานทีดีจะตอ้งเริมตน้ดว้ยการวางแผนทีดี กาํหนดนโยบายและ

วตัถุประสงคที์ชดัเจนกาํหนดขนัตอนการปฏิบติัตามกาํหนดเวลาและสถานทีตลอดจนผูรั้บผิดชอบ 
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เพือให้สะดวกแก่ทุกฝ่าย ในการติดต่อประสานงานเกียวกับกระบวนการต่าง ๆ สอดคลอ้งกับ

แนวคิดของ สุรศกัดิ อคัรอารีสุข กล่าวถึงบทบาทการประสานงานทีดี ดังนี 1) เป็นผูถ่้ายทอด

นโยบาย 2) เป็นผูป้ระสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 3) เป็นผูใ้ห้การสนับสนุน 4) เป็นผูแ้ทน

ผูบ้ริหารระดบัสูง 5) เป็นผูจ้ดัทาํรายงานสรุปความกา้วหนา้ 6) เป็นผูชี้แจงหน่วยงานต่าง ๆ  ในองคก์ร 

 2. การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น อาจเป็นเพราะงานวิชาการเป็น

หัวใจหรือภารกิจหลกัของสถานศึกษาและบทบาทของสถานศึกษาคือให้การศึกษาแก่นักเรียน           

ซึงเกียวขอ้งกบังานวิชาการโดยตรง ผูบ้ริหารจึงตระหนักและให้ความสาํคญัในการเร่งพฒันางาน

วิชาการอยา่งเต็มรูปแบบสอดคลอ้งกบั ปรีชา สุขคุณ ศึกษาพบว่า การบริหารงานของโรงเรียนมีการ

ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ส่วน เดซูเทล (Desautel) ศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนใชเ้วลาส่วนใหญ่  

ในการจดัการเรียนการสอนและยงัมีความเห็นต่อไปอีกว่าควรปฏิบติัหน้าทีให้มากกว่าทีปฏิบติัอยู่

แลว้และถือเป็นบทบาทสาํคญัของผูบ้ริหารโรงเรียน 

 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การบริหารจดัการเรียนรู้อยู่อนัดับแรก รองลงมา คือ  

การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวิชาการ ส่วนการวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษาอยู่ลาํดับ

สุดทา้ย ทงันี เนืองจากการบริหารจดัการเรียนรู้ เป็นปัจจยัสาํคญัในการจดัการเรียนรู้ โดยการบริหาร

จดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดกบัตวัผูเ้รียน ทงันีในการพฒันา

งานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ อาจตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย คือเปิดโอกาให้

ชุมชน ตลอดจนประสานความร่วมมือไปยงัสถานศึกษาอืนให้เขา้มามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

แลกเปลียนประสบการณ์เพือเพิมพูนคุณภาพของผูเ้รียน เนืองจากความคิดจากหลายฝ่ายจะเป็น

ประโยชน์อยา่งมากสาํหรับการจดัการศึกษา สาํนกัคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่า 

การเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมเกียวกบัการจดัการการศึกษา จะช่วยให้ผูเ้รียน ไดพ้ฒันา

ความรู้อยา่งเต็มศกัยภาพสอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจและความสามารถ อึกทงัตอ้งส่งเสริม

การวิจยัในชนัเรียนเพือพฒันาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน และพฒันาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลย ี

เนืองจากแหล่งเรียนรู้ทาํให้ผูเ้รียน เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง เป็นการพฒันาวิชาการทีมี

ประสิทธิภาพ 

 3. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อาจเนืองมาจากบทบาทของผูบ้ริหารเป็นสิงชีวดัความสามารถของ

ผูบ้ริหารในการในการบริหารจดัการ เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยทีผูบ้ริหารนันตอ้งฝึกฝนและ

พฒันาเป็นประจาํ เพราะบทบาทของผูบ้ริหารจะเป็นตวัแปรสาํคญัในการสร้างความสาํเร็จในการ

บริหารงานโดยเฉพาะงานวิชาการซึงมีความซบัซอ้นและเห็นผลไดช้า้ตอ้งอาศยัทกัษะอนัเกิดจาก
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ความสามารถของผูบ้ริหาร ซึงแคทซ ์(Ketz) ศึกษาพบว่า นกับริหารทีจะประสบความสาํเร็จไดน้ัน 

ขึนอยูก่บัทกัษะพืนฐานทีเกิดจากการฝึกฝนไม่ใช่บุคลิกเฉพาะตนหรือโดยชาติกาํเนิด และชุมศกัดิ 

อินทร์รักษ์ พบว่า บทบาททีจาํเป็นสําหรับการบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพควร

ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ การวางแผน การจดัองคก์ร การบงัคบับญัชา การประสานงาน การควบคุม

ทงันีนับว่าบทบาทของผูบ้ริหารทงั 5 ดา้นนี มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา            

ซึงการบริหารงานวิชาการจะมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดนนั ขึนอยูก่บับทบาทของผูบ้ริหารนนัเอง 

 เมือพิจารณารายดา้น พบว่า บทบาทดา้นการประสานงานส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ 

ทุกดา้นอาจเป็นเพราะการประสานงานทีดีจะตอ้งเริมตน้ดว้ยการวางแผนทีดี กาํหนดนโยบายและ

วตัถุประสงคที์ชดัเจนกาํหนดขนัตอนการปฏิบติัตามกาํหนดเวลาและสถานทีตลอดจนผูรั้บผิดชอบ 

เพือให้สะดวกแก่ทุกฝ่าย ในการติดต่อประสานงานเกียวกบักระบวนการของการการปฏิบติังาน 

เป็นไปด้วยความราบรืน สอดคลอ้งกับ บุญเจือ เสียงวฒันะ พบว่า ผูบ้ริหารมีบทบาทด้านการ

ประสานงานมากกว่าดา้นอืนผูบ้ริหารอาจมองว่างานวิชาการจาํเป็นตอ้งมีการประสานงานมิได้

เพียงแต่จะจดัให้มีการประสานงานเท่านัน หากแต่ตอ้งให้ทุกฝ่ายไดเ้ขา้ใจงานร่วมกนัทาํงานดว้ย

ความเต็มใจ จึงเห็นได้ชดัเจนว่าขอ้ตกลงทีสาํคัญของการประสานงานก็คือ ความร่วมมือในการ

ปฏิบติังานเพือจะช่วยใหก้ารบริหารงานประสบความสาํเร็จนนัเอง ซึงความเป็นจริงการทีจะพฒันา

งานวิชาการให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาจําเป็นต้องอาศัยวิสัยทัศน์ในการมองภาพรวมของ

สถานศึกษาใหช้ดัเจนเพือเขา้ใจถึงระบบการบริหารอนัจะนาํไปสู่การพฒันาและแกไ้ขจุดบกพร่อง 

จึงจาํเป็นตอ้งอาศยับทบาทดา้นการจดัองคก์รซึงถือว่าเป็นบทบาททีมีความจาํเป็นอย่างมากสาํหรับ

ผูบ้ริหารเนืองจากงานวิชาการเป็นงานทีซบัซอ้นและเห็นผลชา้การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งอาศยั

วิสยัทศัน์ในการกาํหนด ซึงจะสามารถมองเห็นจุดเด่นและจุดดอ้ยของสถานศึกษาไดอ้ย่างชดัเจน 

โดยการสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างงานวิชาการในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งประกอบกบัสามารถ

วิเคราะห์หาทางแกปั้ญหาในด้านต่าง ๆ ซึงแคทซ์ (Ketz) พบว่า เมือผูบ้ริหารเข้าใจบทบาทของ

องค์กรแลว้ จะสามารถปฏิบติังานให้มีความก้าวหน้าได้ และ ปรียา พรหมศกัดิ ได้ศึกษาพบว่า     

การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารส่งผลต่อการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษา 

 แต่เนืองจากผลการวิจยัทีพบ บทบาทดา้นการจดัองคก์รส่งผลต่อการบริหารวิชาการทุกดา้น 

ยกเวน้ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา อาจเป็นเพราะงานทงัแปดดา้นนี เป็นภารกิจที

ตอ้งดาํเนินการไปพร้อม ๆ กนั เนืองจาก เป็นงานหลกั หรือภารกิจหลกัของโรงเรียนทีตอ้งบริหาร

จดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน โรงเรียน 

ชุมชน ทอ้งถิน โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม ซึงจะเป็นกลยุทธ์สาํคญัทาํให้โรงเรียนมีความเขม้แข็ง 
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การบริหารจัดการด้านวิชาการต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ  ตลอดจน

กระบวนการวดัผลประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. จากการศึกษา พบว่า บทบาทดา้นการวางแผนของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก 

แต่มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด แสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามสาํคญักบับทบาทดา้นนีนอ้ยกวา่

ทีควร ซึงในความเป็นจริงแลว้บทบาทดา้นนีเป็นสิงทีช่วยใหก้ารบริหารวิชาการดาํเนินไปดว้ยความ

เรียบร้อย รวดเร็วและสามารถนํามาวิเคราะห์เพือแก้ปัญหาทาํให้พฒันางานวิชาการไดต้รงตาม

เป้าหมายของโรงเรียนและผูเ้กียวขอ้ง ดงันนั ผูว้จิยัจึงเสนอว่าควรใหห้น่วยงานตน้สังกดัสนับสนุน

การจัดอบรมเพือเพิมพูนความรู้ความสามารถเกียวกับบทบาทดา้นการวางแผนงานวิชาการแก่

ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยศึกษานิเทศกข์องสาํนกัการศึกษาทีวางแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร แนะแนวทางในการใชก้ลยทุธต่์างๆทีควรสนบัสนุนใหมี้การจดันิทรรศการ

เพือแลกเปลียนเรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆระหว่างผูบ้ริหารด้วยกันและระหว่างผูบ้ริหารกับ

ผูร่้วมงาน โดยเปิดรับความคิดเห็นและสนทนาร่วมกนัเพือพฒันาและแกไ้ขจุดบกพร่องทีอาจ

เกิดขึนต่อไป 

 2. ในส่วนของการบริหารงานวิชาการ การวจิยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลียตาํทีสุด  

อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารยงัไม่สร้างความตระหนกักบัครูและใหค้วามสาํคญัในการวิจยัดงันนัผูบ้ริหาร

สถานศึกษาต้องให้ความสําคัญกับครูในการทําวิจัยในชันเรียน โดยให้ค ําแนะนํา ให้ค ําปรึกษา 

สนับสนุน วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ เอกสารวิชาการ สร้างเสริมขวญักาํลงัใจและกาํกบัติดตาม          

การปฏิบติังาน จัดประชุมแลกเปลียนเรียนรู้ สะท้อนความคิดระหว่างครูในโรงเรียน ส่งเสริม              

การเผยแพร่ผลงานวิจยั 

 3. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยบทบาท

ดา้นการประสานงานส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการทุกดา้นอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารตอ้งการสร้าง

ความความสมัพนัธ ์เพือปลุกศรัทธาในหน้าทีให้เกิดขึนแก่ผูร่้วมงานจึงมุ่งเน้นพฒันาบทบาทดา้น 

การประสานงานเป็นสาํคญั ทงันี บทบาทดา้นอืนๆต่างก็มีความสาํคญัและเป็นเครืองมือทีจะช่วย  

ในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพได้ ดังนัน ผูว้ิจ ัยจึงขอเสนอว่า 

ผูบ้ริหารควรไดรั้บการพฒันาบทบาททงัห้าด้านอย่างต่อเนือง โดยการประสานความร่วมมือกับ



 127 

หน่วยงานตน้สังกดั จดักิจกรรมเสริมทกัษะเพือพฒันางานวิชาการ ศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งและ         

มีการฝึกฝนเป็นประจาํเพือสร้างความชาํนาญ พร้อมทงัเปิดโอกาสใหค้รูและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

อนัจะเป็นแนวทางในการสร้างวิสยัทศัน์เพือสร้างจุดเด่นและจุดดอ้ยของสถานศึกษา โดยอาศยับทบาท

ดา้นการประสานงานมาประยุกต์ใช ้เพือนําทรัพยากรบุคคลทีมีความรู้ความสามารถเขา้มาร่วม

พฒันาวิชาการ ทงันี การศึกษาดูงานทงัในและต่างประเทศในโรงเรียนทีประสบความสาํเร็จ ก็เป็น

อีกทางหนึงทีจะช่วยทาํให้ผูบ้ริหาร เกิดความมนัใจในการใชบ้ทบาท อนัจะส่งผลโดยตรงต่อการ

บริหารงานวิชาการ 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยั 

 1. ควรศึกษาเกียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของครูสงักดักรุงเทพมหานคร 

 2. ควรศึกษาเกียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการประเมินตนเอง

ตามมาตรฐานโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
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5. โรงเรียนวดัท่าขา้ม 

6. โรงเรียนวดันิมมานรดี 

7. โรงเรียนวดัสิตาราม 

8. โรงเรียนวดัทองศาลางาม 

9. โรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ 

10. โรงเรียนสถานีพรมแดน 

11. โรงเรียนวดัรวก 

12. โรงเรียนวดัดีดวด 

13. โรงเรียนวดัประยรุวงค ์
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แบบสอบถามเพอืการวจิยั 

เรือง 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สงักดักรุงเทพมหานคร 

คาํชีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบันี มีวตัถุประสงคเ์พือทราบบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผล

ต่อ 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 

2. แบบสอบถามฉบบันีมี 3 ตอน ดงันี 

ตอนที 1. สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที 2 บทบาทของผูบ้ริหาร จาํนวน 20 ขอ้ 

ตอนที 3 ผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 48 ขอ้ 

 เกณฑก์ารประเมิน  ระดบั 5 หมายถึง  อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

    ระดบั 4 หมายถึง  อยูใ่นระดบัมาก 

    ระดบั 3 หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

    ระดบั 2 หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ย 

    ระดบั 1 หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

3. คาํตอบทีไดจ้ะไม่มีผลต่อท่านแต่ประการใด แต่จะนําไปวิเคราะห์ในภาพรวม เพือ

พฒันา 

 การบริหารการศึกษา จึงใคร่ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง 

 ผูว้ิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา             

ณ โอกาสนี 

       (นางรจนา  วิเศษศริกุล) 

            นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

       คณะศึกษาศาสตร์ 

         บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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ตอนที 1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย () ลงใน (   )  หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

 

ขอ้ที สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรับผูว้ิจยั 

1. เพศ 

                       (    )  ชาย                        (    )  หญิง 

 

 

(    ) 

2. อาย ุ

                      (    )  ตาํกว่า  30  ปี 

                      (    )  31-40  ปี 

                      (    )  41-50  ปี 

                      (    ) 51-60  ปี  

 

 

(    ) 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

                     (    )  ตาํกว่าปริญญา 

                     (    )  ปริญญาตรี 

                     (    )  ปริญญาโท 

                     (    )  ปริญญาเอก  

 

 

(    ) 

4. ตาํแหน่งหนา้ทีปัจจุบนั 

                    (    )  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

                    (    )  ครู 

 

 

(    ) 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

                    (    )  1-10  ปี 

                    (    )  11-20  ปี 

                    (    )  20  ปีขึนไป      

 

(    ) 
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ตอนที 2 บทบาทของผูบ้ริหาร 

คาํชีแจง   โปรดทาํเครืองหมาย    ลงในช่องระดบัการปฏิบติัทีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 

ระดบัการปฏิบติั ขอ้ บทบาทผูบ้ริหาร 

5 4 3 2 1 

 

1 

การวางแผน 

ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและปัญหาของสถานศึกษา 

     

2 ตงัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายเพือหาแนวทางการปฏิบติังาน         

ทีมุ่งสู่ความสาํเร็จ 

     

3 มีการจดัทาํตารางปฏิบติังานตามแผนงานทีวางไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 

     

4 ติดตามตรวจสอบการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและ    

เป้าหมาย 

     

 

5 

การจดัองคก์ร   

สร้างบรรยากาศของความร่วมมือใหบุ้คลากรทาํงานอยา่ง          

มีความสุข 

     

6 มีการพฒันาบุคลากรเพือเพิมพนูความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์เช่นสนบัสนุนใหก้ารศึกษาต่อหรือส่งเขา้รับ      

การอบรม 

     

7 มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและความเหมาะสม      

8 มีการจดัสวสัดิการใหร้างวลัและสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากร     

เมืองานสาํเร็จตามเป้าหมาย 

     

 

9 

การบงัคบับญัชาสงัการ 

สามารถบริหารงานดว้ยความยติุธรรมและเสมอภาค  

     

10 มีความสามารถในการปกครองเพือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุ

เป้าหมาย 

     

11 ใชอ้าํนาจอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์      

12 สร้างความร่วมมือใหบุ้คลากรทาํงานดว้ยความสมคัรใจ      
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ระดบัการปฏิบติั ขอ้ บทบาทผูบ้ริหาร 

5 4 3 2 1 

 

13 

การประสานงาน 

มีการใชข้อ้มลูข่าวสารทีเชือถือไดป้ระกอบการตดัสินใจ 

เพือใหเ้กิดประโยชน์ต่อการบริหาร 

     

14 แกปั้ญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคลและกลุ่มภายใน

โรงเรียน 

     

15 มีการเสริมสร้างความรักสามคัคีภายในสถานศึกษาเพือ        

สร้างทีมงานใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังาน 

     

16 นาํกระบวนการกลุ่มมาส่งเสริมการปฏิบติังานเพือให้

บุคลากรสามารถทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย 

 

     

 

17 

การควบคุม 

กาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยยดึ

นโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั 

     

18 วางมาตรฐานการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน      

19 มีการเตรียมการ วางแผน ดาํเนินการตามแผนและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติังาน 

     

20 มีการตรวจสอบผลการปฏิบติังานและเก็บขอ้มลูเพือนาํไป

กาํหนดแนวทางการพฒันาการปฏิบติังานค่อไป 
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ตอนที 3  ผลการบริหารงานวิชาการ  

คาํชีแจง   โปรดทาํเครืองหมาย    ลงในช่องระดบัการปฏิบติัทีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 

ระดบัการปฏิบติั ขอ้ ผลการบริหารวิชาการ 

5 4 3 2 1 

 

1 

การวางแผนงานวิชาการ 

จดัทาํขอ้มลูสารสนเทศทีใชใ้นการบริหารงานวิชาการอยา่ง

เป็นระบบ 

     

2 พฒันาฐานขอ้มลูมาใชใ้นการบริหารงานวิชาการ      

3 มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและมีทกัษะ

ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือการปฏิบติังาน 

     

4 มีการจดัทาํแผนงานวิชาการ      

 

5 

การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 

ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูพืนฐานสภาพปัญหาตามความตอ้งการ     

ของสถานศึกษาและแหล่งชุมชน 

     

6 ส่งเสริมใหจ้ดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาทีสอดคลอ้งกบั

วิสยัทศัน์และคุณลกัษณะทีพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

7 ส่งเสริม สนบัสนุนการนาํหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้      

8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มและประเมินสถานศึกษา เพือกาํหนด

วิสยัทศัน์ เป้าหมายของสถานศึกษา 

     

9 มีการนิเทศและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร      

10 มีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

ปัจจุบนั 
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ระดบัการปฏิบติั ขอ้ ผลการบริหารวิชาการ 

5 4 3 2 1 

 

11 

การบริหารการจดัการเรียนรู้ 

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

     

12 จดัทาํแผนการเรียนรู้ วิธีการจดัการเรียนรู้      

13 จดับรรยากาศ สิงแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้      

14 ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้

ไดม้าตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

     

15 ส่งเสริมสนบัสนุนในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหมี้

ประสิทธิภาพ 

     

16 มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพอยา่งรอบดา้น 

 

     

 

17 

การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 

มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัการนิเทศการศึกษา 

     

18 มีการจดัระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน

ภายในสถานศึกษา 

     

19 มีการดาํเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนใน

รูปแบบทีหลากหลาย 

     

20 มีการประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการนิเทศ

การศึกษาในสถานศึกษา 

     

21 มีการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์การจดัระบบนิเทศ

การศึกษากบัสถานศึกษาอืน 
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ระดบัการปฏิบติั ขอ้ ผลการบริหารวิชาการ 

5 4 3 2 1 

 

22 

การวดัผลประเมินผลการเรียน 

มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียน 

     

23 มีการกาํหนดระเบียบ แนวทางการวดัผลและประเมินผล        

ของสถานศึกษา 

     

24 ส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันาตนเองในเรืองการจดัทาํเกณฑก์าร

วดัผล ประเมินผลเพือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 

     

25 ส่งเสริมใหค้รูดาํเนินการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง      

26 ส่งเสริมใหค้รูสามารถพฒันาเครืองมือวดัผลและประเมินผล   

ตามเกณฑม์าตรฐาน 

     

27 ส่งเสริมใหค้รูประเมินผลเพือใชเ้ป็นขอ้มลูพืนฐานในการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา 

     

 

28 

การพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ 

มีความสามารถบริหารจดัการและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

     

29 ส่งเสริมให ้ครูผลิตและพฒันาสือ นวตักรรม เทคโนโลยใีน    

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

     

30 มีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัในการใชสื้อการเรียนการสอน           

ใหมี้ประสิทธิภาพ 

     

31 ครูทุกคนใชสื้อ เทคโนโลยสีาํหรับการเรียนรู้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     

32 มีการพฒันาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนใหมี้คุณภาพ      

33 ควบคุม กาํกบัติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้ใหคุ้ม้ค่าและ            

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 
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ระดบัการปฏิบติั  

ขอ้ 

ผลการบริหารวิชาการ 

5 4 3 2 1 

 

34 

การวจิยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

พฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการวิจยัเพือพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

     

35 มีการศึกษา วิเคราะห์ วจิยัการบริหารการจดัการอยา่งต่อเนือง      

36 มีการนาํผลการวิจยัมาพฒันาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวม

ของสถานศึกษา 

     

37 ส่งเสริมใหค้รูวิจยั เพือพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใหมี้

ประสิทธิภาพ 

     

38 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอืนเกียวกบัการศึกษา 

วิเคราะห์ วจิยั 

     

39 เผยแพร่ผลงานการวจิยัเพือพฒันาการเรียนการสอน      

 

 

40 

การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง 

ทางวิชาการ 

ส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนด

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการจดัการศึกษาและจดัทาํ

แผนพฒันาโรงเรียน 

     

41 

 

ส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา    

โดยเขา้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 

     

42 ส่งเสริม สนบัสนุน การจดักระบวน  การเรียนรู้โดยให ้         

ความร่วมมือในการจดักระบวนการเรียนรู้กบัสถานศึกษา  

     

43 ชุมชนสามารถตรวจสอบผลดาํเนินการในการจดัการศึกษา    

โดยเขา้ไปมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามผล                  

การดาํเนินงานของสถานศึกษา 
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ระดบัการปฏิบติั ขอ้ ผลการบริหารวิชาการ 

5 4 3 2 1 

 

44 

การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวิชาการ 

มีการวิเคราะห์เพือจดัระบบโครงสร้างขององคก์รใหร้องรับ    

กบัการจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     

45 จดัใหมี้การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอยา่งจริงจงั 

     

46 มีการวางแผนและดาํเนินการตามแผนตามระบบประกนั

คุณภาพการศึกษา 

     

47 ประสานงานกบัสถานศึกษาอืนเพือปรับปรุงและพฒันา

ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     

48 ประสานงานกบัสาํนกังานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษา 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม 
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