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กระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน   ดาน
การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังน้ี 
ความพึงพอใจในการทํางาน  รองลงมาคือ การจัดสรรทรัพยากร การปรับตัว สวนที่มีคานอยที่สุด คือ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3. ตัวแปรที่สงผล พบวา ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ ดานการพัฒนาและสงเสริม
ใหมีแหลงเรียนรู (x 4 ) ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (x 5 ) และการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู (X3) สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (Ytot ) ประสิทธิภาพในการทํานาย ไดรอยละ 54.3 โดยสามารถ
เขียนสมการคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ดังน้ี 

 สมการคะแนนดิบ  


Y  = 1.304 + .260 (X4)  + .260 (X5) + .175 (X3) 

 สมการคะแนนมาตรฐาน yZ


 = .334  (X4)  + .304 (X5) + .192 (X3) 
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 The purposes of this research were 1) to study academic administration in 
the primary schools; 2) to study effectiveness of the academic administration of the 
primary schools as mentioned, and 3) to study the academic administration affecting 
the effectiveness of primary schools under the Office of Nakhon Pathom Primary 
Educational Service Area 2. The samples consisted of administrators, Deputy Administrators 
and teachers of 50 primary schools in four districts, namely, Nakhon Chaisri, Sampran, 
Bang Len and Phutthamonthon. Out of each school, six samples were selected to 
make a total of 300 in number. The research tool used for collecting the data was 
the five-rating scale questionnaire, and the data collected were analyzed by the 
computer software. The statistics used in the study was the Percentage, Frequency, 
Mean, Standard Deviation, and the data analysis was employed via the Pearson correlation 
and multiple regression analysis procedure. 
 The results of the study were as follows :- 
 The academic administration of the primary schools under the Office of  
Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2 was found, in an overall aspect, 
to stand at a high level. It was also found to remain high in individual aspects, being 
led by the development of the school curriculum, and followed by the development of 
the learning process, the measurement and evaluation, the credit transfer, the 
development and promotion of learning sources, and the development and use of 
educational technology, respectively.  
 2. Effectiveness of the academic administration was found, in an overall 
aspect, to be at a high level, and individually, it was also found to be at a high level. 
The aspect that stood on top of the scale was job satisfaction followed by resource 
allocation, adjustment and learning achievement, respectively. 
 3. As regards the academic administration affecting the effectiveness of the 
said schools, the study found that the variables that rendered impacts on the effectiveness of 
the academic administration (Ytot) and were recruited into the equation comprised 
the development and promotion of learning sources (x 4 ), the measurement and 



ง 

evaluation and the credit transfer( x 5 ) and the development of learning process (X3), 

thus resulting in the predictive ability of 54.3 percent. The equations of raw scores 
and standard scores were drawn as follows : 

 The raw scores                


Y  = 1.304 + .260 (X4)  + .260 (X5) + .175 (X3) 

 The standard equation      yZ


 = .334  (X4)  + .304 (X5) + .192 (X3) 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542       
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ใหมีการจัดระบบ
โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาไทย มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายใน      
ทางปฎิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 39 ตามกฎกระทรวงซึ่งกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542      
(ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) กําหนดใหกระทรวง
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง   

ดังน้ัน การบริหารและการจัดการศึกษาในปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน
หลัก คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่กําหนดนโยบาย
และมาตรฐาน กํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารโดยสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ดูแลกํากับโดยคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามอํานาจหนาที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา (2550) กระจายอํานาจหนาที่และบทบาทการดําเนินงานใหแกสถานศึกษาซึ่งเปนนิติบุคคล 
โดยมีผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูกํากับ 
สนับสนุนและมีสวนรวมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ จะเห็นไดวา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาท
สําคัญในฐานะผูมีสวนรวมรับผิดชอบอยางใกลชิดตอการจัดการศึกษาอันเปนพื้นฐานการศึกษา      
ทุกระดับ การที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางเหมาะสม ผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจในเรื่อง
การบริหารสถานศึกษา กลาวคือ ตองทราบขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา
โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาไว 4 งาน 
ไดแก การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป ซึ่งงานทั้ง 4 งาน เปนกลไกสําคัญในการปฎิรูปการศึกษาชาติที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ
การจัดการศึกษาที่แทจริง เปนการปฎิรูปการเรียนการสอนที่มุงใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียน     
เปนหลัก 

การบริหารจัดการศึกษาในยุคปจจุบันที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พุทธศักราช 2553 ที่ถือวาการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญของการศึกษา  ทุกฝายตองทํางานประสานกัน
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เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การดําเนินการทุกอยางจะตองยึดผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนา
ผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เนนไปที่ดานกระบวนการ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียน ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานที่กําหนด คุณภาพของผูเรียนจากทุกสถานศึกษามีคุณภาพเทาเทียม เสมอภาคกันและ     
ไดมาตรฐาน สําหรับแนวทางในการการจัดการศึกษาในปจจุบัน หนาที่หลักที่สําคัญของสถานศึกษา
คือความเขมแข็งของการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก ตัวแปรหรือ
องคประกอบที่จะทําใหงานวิชาการมีคุณภาพข้ึนอยูกับการบริหารงานของผูบริหาร ในเรื่องตาง ๆ 
เชน การใชอํานาจของผูบริหาร คุณลักษณะของผูนําทางวิชาการ การบริหารความขัดแยง การบริหาร
ระบบการทํางาน การบริหารดานการพัฒนาบุคคลากร การกําหนดภารกิจของสถานศึกษา          
การจัดการเรียนการสอน การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา เปนตน แตแนวทาง   
ในการปฏิบัติจะประสบผลไดมากหรือนอยน้ัน ตองอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคลากรทุกฝาย   
ที่มีสวนเกี่ยวของ นับต้ังแตระดับกระทรวงลงมาจนถึงระดับสถานศึกษา ในระดับของสถานศึกษาน้ัน   
ถือวามีความสําคัญอยางย่ิงเพราะสถานศึกษา เปนองคกรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางสรรค
หลอหลอมใหเยาวชนเจริญเติบโตเปนพลเมือง ที่มีคุณภาพเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศและ
พรอมที่จะดํารงชีวิตในสังคมไดอยางสันติและมีความสุข    

การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย      
ที่สมบูรณ  เปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษาไปสูสิ่งที่ดีอยางตอเน่ืองเพื่อใหไดคนไทย  
ที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนทั้งคนดี คนเกง และมีความสุข การพัฒนาคน       
ตองอาศัยการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพไดรับการสนับสนุนสงเสริมดวยระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ อาศัยความรู ความรวมมือและการทําความเขาใจรวมกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยเฉพาะจากผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง ผูนําชุมชนและผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (สนอง  ศิริกุลวัฒนาและคณะ, 2548, หนา 19)   

ตามหมวดที่ 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 วาดวยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่จะทําใหเห็นประสิทธิผลและคุณภาพของการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ โดยเฉพาะดานวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพใหสอดคลองตาม
นโยบายการศึกษาตาง ๆ ซึ่งจะนําพาประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียนได อยางภาคภูมิและ
ทัดเทียมกับประเทศตาง ๆ ของประชาคมอาเซียนในป 2558  และในอนาคตตอไป       

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับ และมาตรา 48 ใหหนวยงาน ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ         
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่จะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยใหมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณะชน เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก  การประเมิน
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คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงเปนกระบวนการ วิธีการ เพื่อใหไดขอมูลที่จะเปนตัวบงช้ีถึงผลสําเร็จ
ในการจัดการศึกษา ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญสวนหน่ึงในการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล        
การเรียนรู เพื่อใหไดรับขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความกาวหนาและความสํา เร็จ        
ทางการเรียนรูของผูเรียน สถานศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผล การเรียนใหเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ขอมูลที่ได
จากการประเมินจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แตละแหง    เพื่อเปนสารสนเทศรองรับบริบทของการประเมินภายนอก 

การบริหารงานวิชาการนับวาเปนหัวใจสําคัญทางการศึกษาที่ทุกสถานศึกษาตองถือปฏิบัติ
ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดกับตัวผูเรียน จึงเกิดจากการบริหารจัดการที่ดีการวางแผน การกําหนดกลยุทธโดย   
มีเปาหมายหลักในการดําเนินงานที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพ ประสบความสําเร็จและออกไป     
เปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ  ประสบความสําเร็จและออกไปเปนเรียนรูจากกระบวนการบริหารและ
ความรูความสามารถที่นักเรียนจะไดรับจากการเรียนการสอนของครูที่มี คุณภาพ อันหมายถึง                
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีบ่รรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล (รัชพล คชชารุงโรจ, 
2548, หนา 7) 

การที่จะทําใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพไดน้ัน ตองอาศัยองคประกอบ      
หลายประการแตที่สําคัญ ประการหน่ึงคือ บทบาทของผูบริหารดานวิชาการ หมายถึง การที่ผูบริหาร
โรงเรียนมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศนในการบริหารการศึกษาใหทันกับ   
การเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนํา (สุพล วังสินธ, 2545, หนา 29) หรือทาทีที่แสดงออกถึงความสามารถ
ในการบริหารกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมงานวิชาการ         
ใหไดผลดี บทบาทดังกลาวของผูบริหารจะกอใหเกิดการกระตุนใหครูกระตือรือรนและสนใจ         
การปฏิบัติงานและสงผลตอคุณภาพหรือผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปน
ภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่ 2) พ .ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษามากที่สุด             
ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการได  ซึ่ งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษา              
มีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค 
คือ 1) เพื่อใหสถานศึกษาบริหารดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับ            
ความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนทองถ่ิน 2) เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาได
มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหนวยงานภายนอก 3) เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูตลอดจนปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองความตองการของผูเรียน  
ชุมชนและทองถ่ิน  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพและ 4) เพื่อให
สถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ อยางกวางขวาง โดยมีขอบขาย/ภารกิจ ดังน้ี            
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและ
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เทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนว
การศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การสงเสริมความรู          
ดานวิชาการแกชุมชน 11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และ        
12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น     
ที่จัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 32) 

ในโรงเรียน ครูถือวาเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ
การศึกษาจะสําเร็จหรือไมอยูที่ครูเพราะครูเปนผูลงมือปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สามารถสรางเยาวชนใหเปนเด็กดี คนเกง และดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข ตามความตองการ
ของสังคม และประการสําคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
กฎกระทรวงกําหนดวา ทุกโรงเรียนตองบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ น่ันก็คือ 
ทุกโรงเรียนตองบริหารแบบมีสวนรวมจําเปนอยางย่ิงที่จะตองใหครูมีสวนรวมในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนเพราะผูบริหารคนเดียวไมสามารถจัดการศึกษาใหสําเร็จได การทํางาน      
ของผูบริหารตองอาศัยฝมือของครูและบุคลากรในโรงเรียนมาเปนองคประกอบหลัก จึงจะไดผลงาน       
ที่สมบูรณแบบและมีคุณภาพ (อารมณ ชุมสงฆม, 2554, หนา 2) 

สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีหนาที่ดูแลการศึกษา   
ข้ันพื้นฐานจํานวน 4 อําเภอไดแก อําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี  อําเภอสามพรานและ        
อําเภอพุทธมณฑล 

จากรายงานประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ประจํา ปการศึกษา 2556 ที่ผานมาพบวามีปญหาและอุปสรรคซึ่ งสรุปผลการดําเนินงาน 
ในประเด็นสําคัญ ดังน้ี ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555 มีคะแนนตํ่ากวาระดับประเทศ 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร 
วิชาวิทยาศาสตร   วิชาภาษาอังกฤษ และการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อเปนการตรวจสอบและติดตามคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งผลการประเมินมีคาเฉลี่ยควรปรับปรุง
ดังน้ี ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  พบวา ผลอยู
ในเกณฑพอใช จากสาเหตุดังกลาวสามารถหาขอสรุปจากมาตรฐานดานครูผูสอนในสวนที่ตอง
ปรับปรุง คือ (1) ครูบางคนยังไมเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมๆ 
เพราะเห็นวาตนเองเปนผูรับคําสั่งเทาน้ัน (2) งานดานวิชาการครูบางสวนยังไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (3) ครูบางคนยังขาดความรวมมือและความกระตือรือรนใน        
การทํางาน ไมเสียสละเวลาใหกับงานที่รักผิดชอบเทาที่ควร (4 ) ครูบางคนไมคอยมีความเขาใจเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน ทําใหเกิดปญหาตามมา ดังน้ี 
คือ (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 กําหนดไว ผลจากคะแนน NT ของช้ัน ป.3 และ ป.6 (2) ดานงานวิชาการพบวา 
นักเรียนยังไมสามารถที่จะเขารวมการแขงขันในระดับประเทศไดเน่ืองจากนักเรียนขาดความรู ทักษะ
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และความเขาใจ ซึ่งมีผลทําใหไมไดมาตรฐานในการเขารวมการแขงขัน (สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2556) 

จากปญหาดังกลาว  ผูวิจัยพบวาสถานศึกษาภายใตการดําเนินงานจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ยังพัฒนาองคกรไดไมเปนไปตามกลยุทธ               
ที่กําหนดไว จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาสถานศึกษาในดานของการบริหารงานวิชาการ                
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 
3. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 

1.3 ขอคําถามการวิจัย 
1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยูระดับใด 
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 อยูระดับใด 
3. การบริหารงานวิชาการสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 หรือไม 
 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      

การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวัดผล ประเมินผลและ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน อยางนอย 1 ปจจัยสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 ของการวิจัยเรื่อง “การบริหาร   

งานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2” ผูวิจัยไดนํามาใชเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังน้ี 

1. ตัวแปรตน คือ “การบริหารงานวิชาการ” ผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขอบเขต  
การบริหารงานวิชาการ จํานวน 5 ขอ จากขอบขายภาระหนาที่ของการบริหารงานวิชาการของ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2550 จํานวน 17 ขอ เพราะสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งสามารถสรุปขอบเขตการบริหารงานวิชาการ ได 5 ขอ คือ  
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา, การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ,   
การพัฒนากระบวนการเรียนรู, การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและการวัดผล ประเมินผล 
และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 2. ตัวแปรตาม คือ“ประสิทธิผล”ผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  จํานวน 4 ขอ จากแนวคิดของฮอยและเฟอรกูสัน จํานวน 4 ขอ เพราะ
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
ซึ่งสามารถสรุปองคประกอบได 4 ขอ คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การจัดสรรทรัพยากร, การปรับตัว
และความพึงพอใจในการทํางาน 
 จากขอความดังกลาวขางตนสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงในตาราง
แผนภาพที่ 1.1 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
(IndependentVariables) (DependentVariables) 

การบริหารงานวิชาการ* (Xtot) ประสิทธิผลของสถานศึกษา**(Ytot) 

1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(x1) 

2. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา (x2) 

3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู (x3) 
4. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลง

เรียนรู (x4) 
5. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน (x5) 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Y1) 
2. การจัดสรรทรัพยากร (Y2) 
3. การปรับตัว (Y3) 
4. ความพึงพอใจในการทํางาน (Y4) 

 

ภาพที่ 1.1 : กรอบแนวคิดการวิจัย (* Ralph M. stogdill, 1981, pp.75 – 76) 
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ท่ีมา   : กระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงวาดวยเรื่องการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

 : ฮอยและเฟอรกูสัน (Hoy , W.K. and Ferguson, J (1985). A Theoretical   Frame 
work and Exploration of Organizational Effectiveness in School.  Educational 
Administration Quarterly, 21(2) p.131. 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 2. ทําใหทราบถึงประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

3. ทําใหทราบถึงการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   
 4. สามารถนําไปใชในการปรับปรุงการงานวิชาการใหมีประสิทธิผลดีย่ิง  ๆ ข้ึนและ
สถานศึกษาอื่น ๆ ที่มีบริบทใกลเคียงกับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาได 

 

1.7 ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดานประชากรท่ีศึกษา  

 ประชากร ไดแก สถานศึกษาของรัฐบาล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 4 อําเภอ คือ อําเภอ      
นครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอบางเลน และอําเภอพุทธมณฑล จํานวนโรงเรียน 123 โรงเรียน 
กลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษาของรัฐบาลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูวิจัยกําหนดการประมาณขนาดของ กลุมตัวอยาง 
โดยการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ใชโปรแกรมการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง G.Power.3.1.9.2 ซึ่งไดกลุมตัวอยางจํานวน 50 โรงเรียน ผูใหขอมูล ประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือรักษาการแทนตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ/
หัวหนาฝายวิชาการ  ครูผูสอน รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน จํานวนทั้งสิ้น 300 คน   

2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกอบดวย 

4 อําเภอ คือ อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอบางเลนและอําเภอพุทธมณฑล 
 3. ขอบเขตดานเน้ือหา 

ในการวิจัยครั้งน้ี  ผู วิจัยไดมุงศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผล        
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในดานการบริหาร   
งานวิชาการผูวิจัยนํากฎกระทรวงวาดวยเรื่องการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ     
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การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ .2550 สวนดานประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูวิจัยนําแนวคิด
ของฮอยและเฟอรกูสัน (Hoy and Ferguson, 1985, p.131) ซึ่งมีขอบเขตดานเน้ือหา ดังน้ี 

ตัวแปรตนของการวิจัย คือ “การบริหารงานวิชาการ” ตามกรอบแนวคิด ขอบเขต      
การบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งมีอยู 5 ขอ 
ไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา       
3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู และ 5) การวัดผล 
ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

ตัวแปรตามของการวิจัย คือ “ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2” ตามกรอบแนวคิด ซึ่งมีอยู 4 ขอ ไดแก 1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 2) การจัดสรรทรัพยากร 3) การปรับตัว และ 4) ความพึงพอใจในการทํางาน 

 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร

กิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารและ
ทุกฝายตองใหความสําคัญ เปนงานที่เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหไดผลดี                  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลัก         
ของสถานศึกษาเปนเครื่ อง ช้ีวัดความสําเร็จ ความสามารถของผูบริหารและคุณภาพใน               
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  หมายถึง การวิเคราะหเอกสารหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 กระทรวงศึกษาธิการ เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมและ
ประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค 
รวมถึงการจัดทําโครงสรางของหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะ          
อันพึงประสงคของสถานศึกษา พรอมทั้งนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนตามลักษณะ    
ที่มุงหมายไว และมีการติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเน่ืองและปรับปรุง พัฒนาหลกัสตูร
ตามความเหมาะสม 

 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเ พ่ือการศึกษา  หมายถึง  การศึกษาวิเคราะห         
ความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนเปนการออกแบบและสรางสื่อ
การเรียนการสอน เปนการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
งาน     ดานวิชาการใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินการใชสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรู      
ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการสงเสริมใหจัดกระบวนการเรียนรู     
โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน อีกทั้งยังสงเสริม 
การเรียนการสอนโดยใหนักเรียนทําโครงงานและใชภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด     
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กับผูเรียนจัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนของครูและมีการจัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียน 
 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู หมายถึง การวางแผน การสํารวจแหลงเรียนรู  
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน มีการจัดทําเอกสาร
เผยแพรแหลงเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น        
มีการจัดกิจกรรมและสถานการณในแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดคิดและแสดงออกอยางสรางสรรค        
มีการจัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรียนรู และการสงเสริมสนับสนุนใหครู กระบวนการการเรียนรู     
โดยภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งมีการสรุปและประเมินผลการใชแหลงการเรียนรู 

การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง กระบวนการ   ที่
สถานศึกษากําหนดจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา สงเสริม  ให
ครจูัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระ     การ
เรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูและการจดักิจกรรมการเรียนรู มีการพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน เนนการประเมินตามสภาพจริง สงเสริมใหครูดําเนิน การวัดผล 
และประเมินผลเพื่อสนองตอบตอตัวช้ีวัดการเรียนรู รวมทั้งจัดใหมีการเทียบโอนความรูทักษะ 
ประสบการณและผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถขององคการในการดําเนินงานเพื่อ
บรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคขององคการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกอใหเกิดผลดีหรือประโยชน
กับทั้งตัวบุคคลและองคการ เปนความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก 
(Possitive attitude) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพัฒนาสถานศึกษาได (adaptability) 
และความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา (flexibility) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความรู ความสามารถ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเกิดจากการเรียนการสอน ซึ่งแสดงถึงความสําเร็จ สามารถวัดไดจากการทดสอบ       
ใหไดผลตรงตามจุดมุงหมาย ไดแก การพัฒนาความคิดสรางสรรค การคิดอยางเปนระบบ ศีลธรรม
ของนักเรียนและนักเรียนสามารถสอบแขงขันเขาเรียนในสถานศึกษาอื่นได 
 การจัดสรรทรัพยากร หมายถึง การวางแผนใชทรัพยากรทั้งดานบุคคลงบประมาณวัสดุ
อุปกรณตางๆ ตลอดจนอินเทอรเน็ตที่สามารถใชประโยชนใหเปนไปตามวัตถุประสงค  การใช
ทรัพยากรเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งยังจัดทําขอมูลทรัพยากรในเขตพื้นที่
บริการใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน 
 การปรับตัว หมายถึง การพยายามเผชิญปญหา ความวิตกกังวลที่เกิดข้ึนระหวาง
ปฏิบัติงานทําใหสามารถอยูในสภาพปญหาน้ัน ๆ ไดอยางมีความสุข รวมถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่มี
ความพยายามพฒันาและปรับปรุงตนเองตอการเรียน กิจกรรมของโรงเรียนทําใหมีชีวิตอยูอยางปกติ
สุขทั้งกายและจิตใจ   
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ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี
ตองานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ เปนความรูสึกมีความสุขเมื่อประสบผลสําเร็จ 
รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของโรงเรียนและคณะครูพรอมรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อความสําเร็จ   
ของโรงเรียน 

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกอบดวย 4 อําเภอ คืออําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน 
อําเภอบางเลนและอําเภอพุทธมณฑล 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2”สาระสําคัญในบทน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดสําคัญ 
ดังน้ี 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
   2.1.1 หลักการบริหารสถานศึกษา 

   2.1.2 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
   2.1.3 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
   2.1.4 หลักการบริหารงานวิชาการ 
   2.1.5 ขอบขายงานการบริหารงานวิชาการ 
 2.2 ขอบเขตการบริหารงานวิชาการ 
   2.2.1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

2.2.2 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2.2.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  2.2.4. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
2.2.5 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน    

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
   2.3.1 ความหมายของประสิทธิผล 
   2.3.2 องคประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา 
   2.3.3 เกณฑการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 2.4 องคประกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
   2.4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   2.4.2 การจัดสรรทรัพยากร 
   2.4.3 การปรับตัว 
   2.4.4 ความพึงพอใจในการทํางาน 
 2.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 2.6 งานวิจ ัยที่เกี่ยวของ 
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2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
 2.1.1 หลักการบริหารสถานศึกษา  
 การบริหารสถานศึกษาเปนงานที่มีขอบขายกวางขวางเกี่ยวของกับงาน  ทุกฝาย            
ในสถานศึกษา เริ่มตนต้ังแตงานหลักไปจนถึงงานรองอื่น ๆ ซึ่งการบริหารสถานศึกษา มีความสําคัญ
เปนอยางมากตอสถานศึกษาเปนการดําเนินงานของกลุมบุคคลเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ทั้งความรู 
ความคิด ความสามารถและความเปนคนดี ซึ่งจะเปนตัวช้ีวัดอยางหน่ึงวาสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
มากนอยเพียงไร สําหรับภารกิจทางการบริหารการศึกษาหรืองาน บริหารการศึกษาไดมีนักวิชาการ 
ไดแบงงานการบริหารสถานศึกษาไวหลายทาน ดังน้ี 

 สมิทกับคณะ (Smith, E.D.and others, 1961, pp. 4-5) กลาวไววางานของผูบริหาร
การศึกษา แบงไว 7 ประการดวยกัน คือ 1) งานวิชาการ 2) งานบุคคล 3) งานกิจการนักเรียน 4) งาน
การเงิน 5) งานอาคารสถานที ่6) งานสรางความสัมพันธกับชุมชนและ7) งานธุรการ 

 แฮรโรลด คุนท (Harold Koontz, 1982) กลาวไววา การบริหาร คือ การดําเนินงานให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยการอาศัยปจจัยทั้งหลาย ไดแก คน เงิน วัตถุสิ่งของ อุปกรณ     
ในการปฏิบัติงาน  

 หวน พินธุพันธ (2548, หนา 6-8) ไดกลาวไววา ภารกิจในการบริหารการศึกษาหรือ           
งานบริหารการศึกษา โดยทั่วไปจําแนกออกเปน 5 ประเภท ดวยกัน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ  
2) การบริหารงานธุรการ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารกิจการนักเรียนและ 5) การบริหารงาน
ดานความสัมพันธกับชุมชน ซึ่งไดอธิบายขยายความงานบริหารการศึกษา ทั้ง 5 ประเภท ดังน้ี 
 1) การบริหารงานวิชาการ เปนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งครอบคลุม
เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช การทําแผนการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การใชสื่อการสอน 
การประเมินผลการวัดผล และการนิเทศการสอน เปนตน การบริหารการศึกษาเปนการดําเนินงาน
ของกลุมบุคคลเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คนจะมีคุณภาพคือมีความรู ความสามารถ ความคิด และ
ความเปนคนดีไดจะตองมีการเรียนการสอนหรือจะตองมีการบริหารงานวิชาการน่ันเองการบรหิารงาน
วิชาการจึง ถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา คงไมผิดนักที่ ในสถาบันการศึกษา                
ทั้งมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนตางๆ จะมีฝายวิชาการดวย ซึ่ งจะเรียกช่ือตางๆ  กันไป เชน             
รองอธิการบดีฝายวิชาการ, รองคณบดีฝายวิชาการ, ผูชวยผูอํานวยการการฝายวิชาการ หรือผูชวย
อาจารยใหญฝายวิชาการ เปนตน 
 2) การบริหารงานธุรการ เปนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับงานการเงิน วัสดุครุภัณฑ อาคาร
สถานที่ งานสารบรรณ งานรักษาพยาบาล และงานบริการตางๆ เปนตน ซึ่งงานเหลาน้ี เปนงาน       
ที่สนับสนุนงานวิชาการอยางมาก เชน งานวิชาการจะประสบความสําเร็จไดตองมี อาคารสถานที่     
มีหองเรียน มีหองปฏิบัติการ มีโตะเกาอี้ มีสื่อการสอนตางๆ มีงานบริการ ใหความสะดวกตาง ๆ      
ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนบทบาทของการบริหารงานธุรการน่ันเอง การบริหารงานธุรการจึงมีสวนชวย        
ใหการพัฒนาคนใหมีคุณภาพไดอยางมาก เชนกัน บุคลากรที่ทําหนาที่ฝายธุรการ ในมหาวิทยาลัย
มักจะใชช่ือวา รองอธิการบดีฝายบริหาร, รองคณบดีฝายบริหาร (ถาใช “ฝายธุรการ” นาจะถูกตอง
มากกวา) สวนในโรงเรียนทั่วๆไป มักใชช่ือวา ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ หรือ ผูชวยอาจารยใหญ
ฝายธุรการ เปนตน 
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 3) การบริหารงานบุคคล เปนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับบุคคล เริ่มต้ังแต การสรรหาบุคคล
มาทํางานหรือมาเปนครู การจัดบุคคลเขาทํางาน การบํารุงรักษาและการสรางเสริมกําลังใจ ในการ
ทํางาน การพัฒนาบุคคล และการจัดบุคคลใหพนจากงาน เปนตน การบริหารงานบุคคลเปนงานที่มี
สวนในการพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพอยางมาก เชนกัน เพราะในการสรรหาบุคคลมาทํางาน ถาสรรหา
บุคคลที่เปนคนเกงคนดีมาเปนครู จัดครูเขาสอนตามความรูความสามารถและความถนัดของเขา      
มี การพัฒนาครูใหเกงใหเปนคนดีย่ิงข้ึนไป ยอมจะสอนนักเรียนใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน ถือวามีสวน       
ในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ น่ันเอง ในมหาวิทยาวิทยาลัยบางแหงมักจะมีบุคลากรที่ทําหนาที่
เกี่ยวกับงานบุคคล คือผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ซึ่งข้ึนกับรองอธิการฝายบริหารในโรงเรียนตางๆ 
ผูชวยฝายวิชาการ และผูชวยฝายธุรการจะรวมกันบริหารงานบุคคล เชน การสรรหาบุคคลมาทํางาน 
การจัดบุคคลเขาทํางาน การพิจารณาความดีความชอบ และการพัฒนาบุคคล เปนตน 
 4) การบริหารกิจการนักเรียน เปนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับนักเรียน เชน การปฐมนิเทศ
นักเรียน การปกครองนักเรียน การจัดบริการแนะแนว การบริการเกี่ยวกับสุขภาพนักเรียน การจัด
กิจกรรม และการบริการตางๆ เปนตน การบริหารกิจการนักเรียนถือวาเปนการพัฒนาบุคคลใหเปน
คนดี คนเกง ไดอยางมากเชนกัน เชน การปกครองใหเด็กมีระเบียบวินัย การจัดกิจกรรม กีฬา 
กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางวิชาการ การจัดบริการแนะแนว เหลาน้ีลวนทําใหนักเรียนเปนคนดี 
คนเกง ย่ิงข้ึน ในมหาวิทยาลัยจะมีบุคลากรที่ทําหนาที่น้ีโดยตรง คือ รองอธิการบดีฝายนิสิตหรือ   
รองอธิการบดีฝายนักศึกษา ในโรงเรียนทั่วๆ ไปจะมีผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง หรือ ผูชวย
อาจารยใหญฝายปกครอง ถาหากจะเปลี่ยนมาใช “ฝายกิจการนักเรียน” ก็นาจะตรงกับ              
การบริหารงานกิจการนักเรียนอยางย่ิง 
 5) การบริหารงานดานความสัมพันธ กับชุมชน เปนการบริหารงานที่ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธกับชุมชน เชน การสอนใหนักเรียนนําความรูที่เรียนไปใชที่บานที่ชุมชนและเผยแพร          
แกคนรอบขางคนในชุมชนดวย การชวยแกปญหาในชุมชน การใหนักเรียนเขาไปเรียนหรือฝกงาน            
ในชุมชน การเชิญผู เ ช่ียวชาญสาขาวิชาตาง  ๆ ในชุมชนมาใหความรูแก นักเรียน เปนตน              
การบริหารงานดานความสัมพันธกับชุมชนน้ี จะชวยพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพไดเชนกัน เพราะ        
การใหนักเรียน นําความรูไปใชที่บานและในชุมชน จะมีคุณภาพดีกวาการเรียนเพื่อรูอยางเดียว         
การเชิญผูเช่ียวชาญสาขาวิชาตางๆในชุมชนมาใหความรูแกนักเรียน หรือการใหนักเรียนเขาไปเรียน
หรือฝกงานในชุมชน ยอมจะทําใหนักเรียนมีความรูและประสบการณกวางขวางย่ิงข้ึน แสดงวา      
การบริหารงาน ดานความสัมพันธกับชุมชน มีสวนพัฒนาคนใหมีคุณภาพดวยเชนกัน สวนบุคลากร    
ที่ดําเนินงานดานน้ี ยอมมีหลายฝายดวยกัน ทั้งฝายวิชาการ ฝายธุรการ และฝายกิจการนักเรียน  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 1-5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ    
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 
วรรคสองแหง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) ไดกลาวไววา การบริหารและการจัดการศึกษาใหกระจาย
อํานาจในดานตาง ๆ 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ       
ดานการบริหารทั่วไป ดังน้ี  
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 1) ดานการบริหารงานวิชาการ มีภาระหนาที่ 17 อยางดวยกัน คือ  
  1.1 การพัฒนา หรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ทองถ่ิน 
  1.2 การวางแผนงานดานวิชาการ 
  1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
  1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  1.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
  1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  1.8 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
  1.9 การนิเทศการศึกษา 
  1.10 การแนะแนว 
  1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  1.12 การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
  1.13 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 
  1.14 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน

สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
  1.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
  1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 
  1.17 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 2) ดานการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหนาที่ 22 อยางดวยกัน คือ  
  2.1 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวง 

 ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แลวแตกรณี 
  2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
  2.3 การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
  2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  2.5 การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
  2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 
  2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 
  2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
  2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  2.11 การวางแผนพัสดุ 
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  2.12 การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง  
ที่ใชเงินงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐานแลวแตกรณี 

  2.13 การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
  2.14 การจัดหาพัสดุ 
  2.15 การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 
  2.16 การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
  2.17 การเบิกเงินจากคลัง 
  2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 
  2.19 การนําเงินสงคลัง 
  2.20 การจัดทําบัญชีการเงิน 
  2.21 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
  2.22 การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 3) ดานการบริหารงานบุคคล มีภาระหนาที่ 20 อยางดวยกัน คือ  
  3.1 การวางแผนอัตรากําลัง  
  3.2 การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.3 การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  
  3.4 การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  3.5 การดําเนินการเกี่ยวกบัการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
  3.6 การลาทุกประเภท 
  3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  3.8 การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
  3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
  3.10 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
  3.11 การอุทธรณและการรองทุกข  
  3.12 การออกจากราชการ 
  3.13 การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ  
  3.14 การจัดทํา บัญชีรายช่ือและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
  3.15 การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3.16 การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
  3.17 การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  3.18 การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
  3.19 การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต  
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  3.20 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการที่เกี่ยวกับ  
การบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน  

 4) ดานการบริหารท่ัวไป มีภาระหนาที่ 21 อยางดวยกัน คือ  
  4.1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  
  4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
  4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
  4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
  4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  
  4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
  4.8 การดําเนินงานธุรการ 
  4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  
  4.10 การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
  4.11 การรับนักเรียน  
  4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
  4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
  4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  4.15 การทัศนศึกษา  
  4.16 งานกิจการนักเรียน 
  4.17 การประชาสัมพันธงานการศึกษา  
  4.18 การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร  

หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  
  4.19 งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (ท) การรายงานผล       

การปฏิบัติงาน  
  4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
  4.21 แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 5) การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

ใหคํานึงถึงหลักการดังตอไปน้ี 
   1) ความพรอมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่จะสามารถรับผิดชอบดําเนินการ ตามขีด
ความสามารถไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   2) ความสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรี         
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะกระจายอํานาจ 

   3) ความเปนเอกภาพดานมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา 
   4) ความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา  
   5) มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน และผูมีสวนไดเสียในพื้นที ่
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   6) มุงใหเกิดผลสําเร็จแกสถานศึกษา โดยเนนการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษา
ใหมากที่สุดเพื่อใหสถานศึกษาน้ันมีความเขมแข็งและความคลองตัว  

   7) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพใหแกสถานศึกษา 
   8) เพื่อใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเปนผูตัดสินใจในเรื่องน้ันๆ โดยตรง 

 สรุปไดวา หลักการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหการบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคม ใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่
กําหนดไว การบริหารสถานศึกษาแมจะอยูในหนวยงานที่ไมใหญโตนัก แตลักษณะของงานมีขอบเขต
กวางขวางและมีการจัดแบงหมวดหมูของการบริหารตามลักษณะของงานที่ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองทําไวเพื่อใหการบริหารสถานศึกษาเปนไปอยางระเบียบ ระบบ แบบแผนที่ชัดเจน สําหรับ   
การบริหารงานวิชาการนับวาเปนงานที่สําคัญที่สุดของการบริหารงานในสถานศึกษาหรือ            
ของสถาบันการศึกษาทุกระดับเพราะวิชาการสามารถพัฒนาคนในดานสติปญญา ความรู 
ความสามารถ และความนึกคิดของผูเรียน เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตในสังคม งานวิชาการ      
จึงเปนหัวใจของหนวยงานทางการศึกษา ดังน้ัน การพิจารณาวาสถาบันใดมีมาตรฐานหรือไม         
จะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการเปนสําคัญ งานวิชาการจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ข้ึนอยูกับ
บทบาทของผูบริหารซึ่งจะตองใหความสนใจในการบริงานวิชาการเปนอันดับแรก ในงานวิจัยน้ีผูวิจัย
ไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 2.1.2 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษา 
เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการเปนงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิด โดยเฉพาะความสําเร็จและ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานวิชาการ ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาไดกลาวถึงความหมายของ        
การบริหารงานวิชาการ ดังน้ี 

 ฟอเรสท และกินเซอร (Forest and Kinser, 2002) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง งานที่จะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและการสงเสริม การจัดทําหลักสูตร การสอน
และการจัดการเรียนรู 

 วินิจ เกตุขํา (2546, หนา 1) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพื่อใหการเรียนการสอน
เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ 

 นิเรก หอมรส (2548, หนา 4) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
จัดการและอํานวยการทางวิชาการในสถานศึกษาตามสภาพที่เปนอยูจริง 

 มณีรัตน ภิญโญภาพสกุล (2549, หนา 15) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
กระบวนการดําเนินงานปรับปรุง พัฒนา กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการรวมมือ ของบุคคลากร    
ในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่กอใหเกิดการเรียนรูและการศึกษาของผูเรียนโดยมี
การประสานงานของทุกคนในโรงเรียนรวมกับบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการสงเสริมงานวิชาการของ
โรงเรียน คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สวนการบริหารโรงเรียนน้ันผูบริหารจะตองใชเวลา    
สวนใหญในการบริหารงานดานวิชาการเพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีความรูทักษะ
คุณลักษณะที่พึงประสงคและภาวะสุขภาพตามจุดหมายของหลักสูตร อยางมปีระสิทธิภาพ 
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 หวน พินธุพันธ (2549, หนา 4) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน ทั้งน้ี ตองมีองคประกอบ ในหลายๆ ดาน 
อาทิเชน ตองมีการควบคุมดูแลการจัดอุปกรณการเรียนการสอน การจัดแบบเรียน การจัดคูมือครู 
เผยแพรงานวิชาการ การวิจัยคนควา ตลอดถึงการนิเทศ 

 ปราณี พงษสุพรรณ (2551, หนา 20) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
กิจกรรมในการบริหารเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน   
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุ งหมายของหลักสูตรโดยความรวมมือของบุคลากร              
ในสถานศึกษา 

  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 2) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง การเรียนการสอนใหดีข้ึน ต้ังแต    
การกําหนดนโยบายการวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผล    
การสอนเพื่อใหเปนไปตามจุดมุ งหมายของหลักสูตรและจุดมุ งหมายของการศึกษาเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
 สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียน    
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารและทุกฝายตองใหความสําคัญ     
เปนงานที่เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา เปนเครื่องช้ีวัด
ความสําเร็จ ความสามารถของผูบริหารและคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 2.1.3 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาจะมีโอกาสตัดสินใจมากข้ึน ทั้งน้ี เปนไปตามหลักการกระจายอํานาจทางการศึกษา         
ที่ใหสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรง เปนเรื่อง
ที่สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจําเปนตองปรับตัวอยางมาก ผูบริหารสถานศึกษาตองรู 
เขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรูมากย่ิงข้ึนและสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ 
ผูบริหารตองเปนผูนําทางวิชาการทั้งดานหลักสูตรการสอน ซึ่งหมายความวา ผูบริหารและผูเกี่ยวของ
ทุกฝายตองรูและเขาใจกรอบแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนอยางดี จนสามารถนําไปดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา     
ที่เปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและในขณะเดียวกัน  ก็ตอบสนอง       
ความตองการ ความสนใจและศักยภาพของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน รวมทั้ง สามารถนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพ ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการ ดังน้ี 

 มิลเลอร (Van miller, p. 1965) กลาวไววา ความสําคัญของงานวิชาการ คือ งานวิชาการ
เปนหัวใจของสถานศึกษาและที่สําคัญมากที่สุด ไดแกการจัดโปรแกรมการสอนและ การปฏิบัติตาม
โปรแกรม รวมทั้งการวัดผลเพื่อที่จะไดติดตามการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยเฉพาะ    
อยางย่ิงการจัดบริการในการสอน 
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 สมิท และคนอื่นๆ (Smith and others, 1971, p.170) กลาวไววา ความสําคัญของ    
การบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารการศึกษา ตองรับผิดชอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
การบริหารโรงเรียน ดังน้ี งานบริหารวิชาการ ร อยละ 40 งานบริหารบุคลากรที่เปนผู สอนและ        
ฝายสนับสนุนการเรียนการสอน  รอยละ 20 งานบริหารกิจกรรมนักเรียน รอยละ 20 งาน ในหนาที่
ทั่วไป รอยละ 5 งานบริหารการเงิน รอยละ 5 งานบริหารงานอาคารสถานที่ รอยละ 5  งานบริหาร  
ดานความสัมพันธกับชุมชน รอยละ 5 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หนา 33) กลาวไววา งานวิชาการเปนงานหลักหรือ เปน
ภารกิจหลักของสถานศึกษา การปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษาจึงมีความจําเปนมากที่สุด 

 อําภา บุญชวย (อางอิงใน สันติ บุญภิรมย, 2552, หนา 22) กลาวไววา งานดานวิชาการ 
ถือวาเปนหัวใจสําคัญ หรืออาจกลาวไดวา เปนงานหลักของสถานศึกษา สวนอื่นๆ เปนงานที่มา
สนับสนุนงานวิชาการใหมีคุณภาพ ดังน้ัน งานวิชาการจึงมิใชเพียงแตใหนักเรียนอานออกเขียนได   
ทําเลขเกงเทาน้ัน แตความหมายรวมถึง การดํารงชีวิตในสังคมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

 เอกพัฒน เอกวงษา (2552, หนา 11) กลาวไววา งานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษา
ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียน เปนตัวกําหนดปริมาณงานของสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากร
ใหแกโรงเรียน คุณภาพของโรงเรียนและเครื่องวัดความสําเร็จ ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา
ในฐานะผูนําองคกร 

  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 2) กลาวไววา งานวิชาการเปนงานสําคัญที่สุด    
เปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน เปนงานหลักที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ เปนงานที่มีความสําคัญ
ในการจัดระบบงานใหรัดกุม และมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 สรุปไดวา ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานวิชาการ เปน    
งานหลักของสถานศึกษาที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ ต้ั งไว               
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จะปรากฏเดนชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลสําเร็จ เพราะ
การจัดการศึกษาเปนการวางพื้นฐานในการพัฒนาคนใหสามารถแสวงหาความรู กาวมั่นทันโลก 
สามารถปรับตัวอยูไดอยางมีความสุข สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่คาดหวัง หนาที่โดยตรง
ของโรงเรียน คือ การใหความรูดานวิชาการเปนสําคัญ สวนงานอื่นๆ ในโรงเรียนเปนเพียงสวนประกอบ      
ที่เปนปจจัยสงเสริมงานวิชาการใหมีคุณภาพ และชวยใหงานวิชาการดําเนินไปดวยดี 
 2.1.4 หลักการบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา สถานศึกษาจะดีมีคุณภาพหรือไม
อยางไรก็ข้ึนอยูกบัการบริหารงานวิชาการเปนสําคัญ ในการบริหารงานวิชาการ จึงตองมีหลักการและ
วิธีการดําเนินงานดานน้ีอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ในหลักการเบื้องตนของ การบริหารงานวิชาการ
จึงตองมีความชัดเจนในเรื่องตาง ๆ มีนักวิชาการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับหลักการ
บริหารงานวิชาการ ดังน้ี 

  บรูซ (Bruce, 1192) กลาวไววา หลักการบริหารงานวิชาการ ไดแก 1) หลักแหง
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การไดผลผลิตเพิ่มข้ึนโดยไมเพิ่มการลงทุน น่ันคือ นักเรียน
สามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร โดยไมออกกลางคัน เรียนเกินเวลาและชากวา
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กําหนด 2) หลักแหงประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตไดตามจุดหมายที่วางไว น่ันคือ 
นักเรียนมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและการจัดการได 
 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2549, หนา 9) กลาวไววา หลักการบริหารงานวิชาการที่สําคัญๆ ดังน้ี  
 1) หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เปนการบริหารเพื่อนําไปสู       
ความเปนเลิศทางวิชาการ องคประกอบของคุณภาพที่เปนตัวช้ีวัดคือผลผลิตและกระบวนการ      
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคลากรและผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพเปนที่ยอมรับ
ของสังคมในระดับสากลมากข้ึน โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไดแก การควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผล 
 2) หลักการมีสวนรวม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหาร     
ไดพัฒนามาอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ โดยหลักการมีสวนรวม การเสนอแนะและการพัฒนา            
ในงานวิชาการ ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย จึงอาจดําเนินงานในรูปของคณะกรรมวิชาการ
โดยมีเปาหมายนําไปสูการพัฒนา คุณภาพไดมากข้ึน การมีสวนรวมตองเริ่มจาก การรวมคิด รวมทํา
และรวมประเมินผล 
 3) หลักการ 3 องคประกอบ (3 – Es) ไดแก หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และ  
หลักประหยัด ดังน้ี 

  3.1 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไวเปนไป
ตามข้ันตอนและกระบวนการ มีปญหาและอุปสรรคขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไขได การมี
ประสิทธิภาพเนนไปที่กระบวนการ (Process) การใชกลยุทธและเทคนิควิธีตางๆที่ทําให บรรลุ
วัตถุประสงคมากที่สุด 

  3.2 หลักประสิท ธิผล  (Effectiveness) หมายถึง  ไดผลผลิต  (Outcome) ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมีความรูความสามารถ มีทักษะเพิ่มข้ึน
รวมทั้งการคํานึงถึงผลประโยชนที่ไดรับ อยางไรก็ตามมักใชสองคําน้ีควบคูกันคือมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  3.3 หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใชเวลานอย การลงทุนนอย การใชกําลัง
หรือแรงงานนอย โดยไมตองเพิ่มทรัพยากรการบริหาร แตไดผลผลิตตามที่คาดหวัง ดังน้ัน การลงทุน
ทางวิชาการจึงตองคํานึงหลักความประหยัดดวยเชนกัน 
 4) หลักความเปนวิชาการ (Academics) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุมเน้ือหาสาระของ
วิชาการไดแก หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล 
หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวิจัย เปนตน หลักการเหลาน้ีเปนองคประกอบสําคัญ            
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค 
 ปองสิน วิเศรศิร ิ(2552, หนา 3) กลาวไววา การบริหารวิชาการมีหลักการบริหาร คือ 

 1) หลักแหงประสิทธิภาพ หมายถึง การไดมีผลผลิตเพิ่มข้ึนโดยไมเพิ่มการลงทุน น่ันคือ
นักเรียน นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตรโดยไมลาออกกลางคัน         
เรียนเกินเวลา และชากวากําหนด 
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  2) หลักแหงประสิทธิผล หมายถึง ผลผลิตไดตามจุดมุงหมายที่วางไว น่ันคือ นักเรียน
นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรู ความสามารถ ทักษะ คุณภาพและ       
การจัดการ 

 ภิญโญ สาธร (อางอิง จากสันติ บุญภิรมย, 2552, หนา 37) ไดใหคําแนะนําในหลักการ
บริหารงานวิชาการเชิงพัฒนา วาควรดําเนินการ ดังน้ี 

 1) หลักสูตรใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ เปาหมาย วัตถุประสงค ขอบขาย เน้ือหา 
พรอมทั้งเพิ่มเติมเน้ือหาในการสงเสริมความเขาใจในรายวิชาน้ัน ๆ  

 2) แบบเรียนและหนังสืออานประกอบ ตรวจสอบดูเน้ือหาวาสอดคลองกับหลักสูตรเพยีงใด 
การเพิ่มเติมเน้ือหากระทําโดยผูสอน ตามความเหมาะสมกับยุคสมัยน้ัน ๆ 

 3) ประมวลการสอน ควรมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม หากในสถานศึกษาน้ัน ๆ ไมมี
ประมวลการสอน ก็จะไดจัดทําข้ึนตรงตามเปาหมายของหลักสูตร 

 4) ขอสอบของวิชาตาง ๆ ตองออกใหครอบคลุมเน้ือหาและสอดคลองกับความตองการ
ของหลักสูตร เปนการจัดความรูของผูเรียนอยางครบถวน 

 5) การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสําหรับหลักสูตรเมื่อใชไปในระยะเวลาหน่ึงก็จะตองมี 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมใหทันสมัยอยูเสมอ หรืออาจปรับปรุงอยูตลอดเวลาก็ได 

 6)  ผูท รง คุณวุฒิ  ผู บริหาร  ผู ส อน ควร เป ดโอกาสให ผูทรง คุณวุฒิมาบรรยาย 
ใหความเขาใจและแนวทางในการศึกษาเลาเรียน ซึ่งถือวาเปนการสงเสริมวิชาการ 

 7) ครูอาจารยในสถานศึกษา ไดผลัดเปลี่ยนกันบรรยายพิเศษเปนครั้งคราวเพื่อ ใหผูเรียนมี
ความรูพิเศษเพิ่มเติม 

 8) จัดใหมีการวิเคราะหผลการสอบในรูปแบบตาง ๆเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียน การสอน 
 9) สงเสริมการอานหนังสือของผูสอน 
 10) จัดประชุมทางวิชาการของคณะครูเพื่ออภิปรายปญหาการเรียนการสอนรวมกัน 
 11) ผูบริหารสถานศึกษาควรไปเย่ียมหองเรียนในขณะที่ผูสอนกําลังทําการสอนและควรทาํ

เปนประจํา 
 12) ผูบริหารสถานศึกษาควรเชิญชวนผูสอนที่มีประสบการณสูงไดเขาเย่ียมช้ันเรียนเพื่อ

แนะนําการสอนใหกับผูสอนใหม ๆ หรือมีนโยบายในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 13) ผูบริหารสถานศึกษาไมควรสาธิตการสอนดวยตนเอง แคพยายามใหผูสอนเห็นวิธีการ

สอนที่ดี ๆ  
 14) เมื่อหยุดเรียนปลายภาคเรียน ควรมีการสัมมนาผูสอนและควรเรียนเชิญผูสอน        

ในสถานศึกษาอื่น ๆ เขารวมตามความเหมาะสม 
 15) ผ ูบริหารสถานศึกษาควรสงผูสอนไปรวมประชุมและอบรมทางการสอนตามที่

หนวยงานตาง ๆ จัดข้ึน 
 รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550, หนา 32) กลาวไววา หลักการบริหารงานวิชาการตองมี   

หลักธรรมาภิบาลมาบูรณาการใหเขากับการดําเนินงานดานตาง ๆ การบริหารงานวิชาการ ก็ตองมี      
หลักธรรมาภิบาล คือ หลักการคุมคา คือ การไดผลผลิตคุมคาแกการลงทุน น่ันคือ ผูเรียนสามารถ
สําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร ไมลาออกกลางคัน เรียนเกินเวลาและชากวากําหนด    



22 

หลักนิติธรรม หมายถึง ความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ทุกคนตองปฏิบัติเปนไปใน   
ทางเดียวกัน  

 ปรียาพร อนุตรโรจน (2553, หนา 5 -7) กลาวไววา หลักการบริหารงานวิชาการ มีดังน้ี 
 1) หลักแหงประสิทธิภาพ (Effciency) หมายถึง การไดมีผลผลิตเพิ่มข้ึนโดยไมเพิ่ม       

การลงทุน น่ันคือ นักเรียนนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร โดยไมลาออก
กลางคัน เรียนเกินเวลา และชากวากําหนด 

 2) หลักแหงประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตไดตามจุดมุงหมายที่วางไวน่ัน
คือ นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ ทักษะ คุณภาพ 
และการจัดการได 

 ขั้นตอนการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ เปนงานหลักของสถานศึกษา และมีขอบขายคอนคางกวางขวาง 

หลักการบริหารงานวิชาการ จะแบงเปนข้ันตอนของกระบวนการการบริหารงานวิชาการ ดังน้ี 
 1. ขั้นกอนดําเนินการ จะเปนการกําหนดนโยบายและวางแผนงานดานวิชาการโดย มีงาน

ตอไปน้ี 
  1.1 จัดทําแผนงานวิชาการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1.2 จัดสภาพงานวิชาการและวิธีการทํางาน 
  1.3 จัดครูอาจารยเขาสอน 
  1.4 จัดทําโครงการสอน 
  1.5 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  1.6 จัดตารางสอน 
  1.7 ปฐมนิเทศนักเรียน 
  1.8 การลงทะเบียนเรียน 
 2. ขั้นการดําเนินงาน เปนข้ันที่จัดและดําเนินงาน รวมทั้งงานควบคุมดูแลใหปฏิบัติตาม

แผนที่วางไวให 
  2.1 การดําเนินงานการสอนตามหลักสูตร โดยการดูแลใหการสอนเปนไปตามโครงการ

สอนในแตละวิชา เปนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ 
  2.2 การดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางดานวิชาการ ไดแก การจัด

โครงการสอนซอมเสริม โครงการสงเสริมเด็กเรียนดี โครงการสงเสริมการคนควาดวยตนเอง การจัด
ชุมนุมตางๆ ลูกเสือและเนตรนารี มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนการใหคําปรึกษา     
ในการแกไขปญหาตาง ๆ จัดใหมีหองสมุดโรงเรียนเพื่อเปนแหลงคนควา 

  2.3 งานเกี่ยวกับการบริการ การสงเสริมใหมีการใหบริการเกี่ยวกับสื่อการสอน       
เพื่อชวยเหลือครูในดานการสอนและอุปกรณตางๆ มีการจัดรวบรวมเอกสารคําสอน คูมือครู รวมทั้ง    
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน อาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุอุปกรณ เปนตน 

 3. ขั้นสงเสริมและติดตามผลในดานวิชาการ เพื่อใหไดมาตรฐานของงานวิชาการผูบริหาร
ควรมีการสงเสริม ปรับปรุง พัฒนา และประเมินผลงานดานวิชาการ ดังน้ี 

  3.1 สงเสริมใหครูอาจารยไดปรับปรุงตนเองดานวิชาการ 
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  3.2 สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ ไดแก การกําหนดจุดมุงหมาย
และนโยบายที่เหมาะสมกับโรงเรียน และสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

  3.3 ริเริ่มและสรางสรรคในการปรับปรุงงานดานวิชาการ 
  3.4 จัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา เชน การจัดกิจกรรมที่สงเสริมทางดาน

วิชาการ 
  3.5 จัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ 
  3.6 จัดต้ังคณะทํางานทางวิชาการข้ึน ลักษณะของคณะอาจจัดรวมกันเปนคณะครู      

ในแผนกเดียวกัน มารวมกันทํางานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  3.7 สงเสริมใหจัดต้ังชุมชนหรือชมรมทางวิชาการ เพื่อจัดกิจกรรมและเผยแพรงานดาน

วิชาการ 
  3.8 สงเสริมใหมีการเขารวมประชุมสัมมนาฝกอบรม เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู

และเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
  3.9 สงเสริมใหศึกษาตอเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ 

 สรุปไดวา หลักการบริหารงานวิชาการ หมายถึง แนวคิดเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุ            
สูความสําเรจ็ในการบริหารงานวิชาการ ดังน้ัน ในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารตองใชประสิทธิผล 
โดยคํานึงถึงคุณภาพของเปาหมาย คือ ผูเรียนเปนหลัก นอกจากน้ี ตองคํานึงถึงบุคลากรซึ่งเปน       
ผูมีบทบาทสําคัญในกระบวนการบริหาร โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร ใหการสงเสริม
สนับสนุน และดูแลเอาใจใส ดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 

 2.1.5 ขอบขายงานการบริหารงานวิชาการ  
 การบริหารงานวิชาการเปนภาระงานหน่ึงใน 4 ฝายของการบริหารงาน ในสถานศึกษา    

ซึ่งการบริหารงานวิชาการน้ีมีความสําคัญอยางย่ิงสําหรับสถานศึกษาทุกแหง การบริหารงานวิชาการ
จะตองมีขอบขายงานครอบคลุมหลายดาน เพื่อจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกผูเรียน
ทุกดานโดยแทจริง ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับขอบขายของการบริหารงาน
วิชาการ ดังน ี้  

 มิลเลอร (Miller, 1955, p. 175) กลาวไววา งานวิชาการ ประกอบดวย 1) การจัด
โปรแกรมการสอน 2) การปฎิบัติตามโปรแกรม 3) การจัดใหมีการเรียนการสอน และ 4) การ
จัดบริการการสอน  

 เฟเบอร และ เชอรรอน (Faber&shearron, 1970, p.212) กลาวไววา การบริหารงาน
วิชาการออกแบงออกเปน 6 ดาน คือ 1) การจัดวัตถุประสงคของหลักสูตร 2) การจัดเน้ือหาของ
หลักสูตร 3) การนําหลักสูตรไปใช 4) การจัดอุปกรณการสอน 5) การนิเทศการสอน และ6) การ
สงเสริมครูประจําการ 

  เซอรจิโอวานีและคณะ (Sergiovanni and others, 1999, pp.267–268) กลาวไววา
ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ ไดแก 1) การต้ังปรัชญาการศึกษาข้ึนมา และต้ังวัตถุประสงคใน
การบริหารงานเพื่อใหบรรลุปรัชญาการศึกษาน้ัน 2) จัดทําโครงการเพื่อใหการบริหารงานบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตองการ 3) จัดใหมีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ     
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4) สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและ 5) จัดหาวัสดุเพื่อการเรียน    
การสอนใหเพียงพอ 

 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา 23) กลาวไววา ขอบขายของงานวิชาการ
ประกอบดวยงานดังตอไปน้ี 1) ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 2) ดานการใชสื่อ    
การเรียนการสอน 3) ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4) ดานการนิเทศการเรียนการสอน 5) ดาน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน และ 6) ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

 กมล ภูประเสริฐ  (2545, หนา 9) กลาวไววา กําหนดขอบขายงานวิชาการของ
สถานศึกษา ดังนี้ 1) การบริหารหลักสูตร 2) การบริหารการเรียนการสอน 3) การบริหารการ
ประเมินผลการเรียน 4) การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 5) การบริหารการพัฒนาบุคลากร
ทางวิชาการ 6) การบริหารการวิจัยและพัฒนา 7) การบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ 8) การ
บริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ และ 9) การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545, หนา 3-4) กลาวไววา ขอบขายของงานวิชาการ
ประกอบดวยงาน ดังตอไปน้ี 

  1) การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ เปนการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และ
การนําหลักสูตรไปใชการจัดการลวงหนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงาน ดังน้ี 

    1.1 แผนปฏิบัติงานวิชาการ ไดแก การประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดปฏิทิน
การศึกษา ความรับผิดชอบงานแตละหนาที่การจัดข้ันตอนและเวลาการทํางาน 

    1.2 โครงการสอน เปนการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ตองสอนตามหลักสูตร 
   1.3 บันทึกการสอนเปนการแสดงรายละเอียดของการกําหนดเน้ือหาที่จะสอน ในแต

ละคาบเวลาของแตละวันหรือสัปดาหโดยการวางแผนไวลวงหนา และยึดโครงการสอนเปนหลัก 
  2) การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อใหการสอนในสถานศึกษาดําเนิน  

ไปดวยดีและสามารถปฏิบัติไดจึงตองมีการจัดเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังน้ี 
   2.1 การจัดตารางสอนเปนการกําหนดวิชา เวลา ผู สอน สถานที่ตลอดจนผูเรียน

ในแตละรายวิชา 
   2.2 การจัดช้ันเรียนเปนงานที่ฝายวิชาการตองประสานกับฝายอาคารสถานที่รวมทั้ง

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในหองเรียน 
   2.3 การจัดครูเข าสอน การจัดครู เข าสอนต องพิจารณาถึงความพร อมของ

สถานศึกษา ความพรอมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาชวยสอน 
    2.4 การจัดแบบเรียน โดยปรกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะใช 

แบบเรียนที่กระทรวงกําหนด นอกจากน้ันครูอาจใชหนังสืออื่นเปนหนังสือประกอบหรือจากเอกสาร   
ที่ครูเตรียม 

   2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน เปนการพัฒนาครูผู สอนใหกาวทันวิทยาการ
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการความกาวหนา    
ของสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม เปนตน 
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    2.6 การฝกงาน จุดมุ งหมายของการฝกงาน เปนการใหนักเรียน นักศึกษารู จัก     
การนําเอาทฤษฎีมาประยุกตใชในชีวิตจริง ทั้งยังมุงใหผูเรียนไดเห็นปญหาที่แทจริงในสาขาวิชา และ
อาชีพน้ัน เพื่อใหโอกาสผูเรียนไดเตรียมตัวที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตจริง 

   3) การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนเปนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและ    
การสงเสริมการจัดทําหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแก  

    3.1 การจัดสื่อการเรียนการสอน เปนสิ่งที่เอื้อตอการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 
เนนเครื่องมือและกิจกรรมใหครูไดเลือกใชในการสอน 

    3.2 การจัดหองสมุดเปนที่รวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพและวัสดุและอุปกรณที่เปน 
แหลงวิทยาการ ใหไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

    3.3 การนิเทศการสอน เปนการชวยเหลือแนะแนวครูใหเกิดการปรับปรุงแกไข
ปญหา การเรียนการสอน 

   4) การวัดและประเมินผล กระบวนการเพื่อใชเปนเครื่องมือในดานการตรวจสอบและ   
วิเคราะหผลการเรียน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2550) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ มีขอบขายหรือ
ภาระหนาที่ 17 อยางดวยกันคือ  

  1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ทองถ่ิน 

  2) การวางแผนงานดานวิชาการ 
  3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
  5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
  7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
  9) การนิเทศการศึกษา 
  10) การแนะแนว 
  11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
  13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 
  14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถาน

ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
  15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
  16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 
  17) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 สรุปไดวา ขอบขายงานการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ภาระหนาที่ของงานวิชาการ     

ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ผูวิจัยไดนําหลักเกณฑและ
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วิธ ีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ .ศ.  2550 ซึ ่งอยูในขอบขายของ      
การบริหารงานวิชาการ ของกฎกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 กําหนดให
จัดการเรียนการสอนผสมผสานระหวางความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันและสามารถใช 
การวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู มาตรา 26 กําหนดใหประเมินผูเรียนโดยพิจารณา
จากพัฒนาการของผูเรียน มาตรา 27 กําหนดใหจัดทําสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงคและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค มาตรา 30 กําหนดใหพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง        
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่ เหมาะสมกับผูเรียน และมาตรา 47 
กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงใชขอบขายการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปขอบเขตของ
การบริหารงานวิชาการที่เปนประเด็นสําคัญได 5 ขอ คือ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา          
การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาและสงเสริม
ใหมีแหลงเรียนรู และการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

 
2.2 ขอบเขตการบริหารงานวิชาการ 

  การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยนําเสนอขอบเขตการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่สําคัญ คือ 
1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู 4) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู และ 5) การวัดผล ประเมินผล 
และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 2.2.1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
   นักวิชาการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดังน้ี 
  ทาบา (Taba 1962, p.12) กลาวไววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึงมวลประสบการณ

ตาง ๆ ที่โรงเรียนและครูผูสอนจัดข้ึนเพื่อใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะที่ต้ังจุดมุงหมายไว 
 เซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส (Saylor, Alexander and Lewis, 1981, p.28) กลาวไว

วา การพัฒนาหลักสูตร มีแนวคิดวาหลักสูตรเปนแผนการในการจัดโอกาสการเรียนรูใหกับผูเรียน 
ดังน้ัน หลักสูตรจึงตองมีการกําหนดไวอยางเปนระบบ ดังน้ี 

 1. เปาหมาย จุดมุงหมายและขอบเขต (Goals, objectives and domains) การพัฒนา
หลักสูตรควรกําหนดเปาหมายและจุดมุงหมายหลักสูตรเปนสิ่งแรก เปาหมายแตละประเด็นจะบงบอก
ถึงขอบเขตหน่ึง ๆ ของหลักสูตร ซึ่งเซเลอร อเล็กซานเดอรและเลวิสไดเสนอไววา  มี 4 ขอบเขต       
ที่สําคัญ คือ พัฒนาการสวนบุคคล (personal development) สมรรถภาพทางสังคม (Social 
competence) ทักษะการเรียนรูอยางตอเน่ือง (continued learning skills) และความเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน (specialization) นอกจากน้ียังมีขอบเขตอื่นๆ อีก ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรอาจจะพิจารณา
ตามความเหมาะสมกับผูเรียนและลักษณะทางสังคม เปาหมาย จุดมุงหมายและขอบเขต ตาง ๆ ของ
หลักสูตรจะไดรับขอบังคับทางกฎหมายของรัฐ ขอคนพบจากงานวิจัยตาง ๆ ปรัชญาของกลุม
ผูเช่ียวชาญทางดานหลักสูตร เปนตน 
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 2. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum design) เมื่อกําหนดเปาหมายและจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรแลว นักพัฒนาหลักสูตรตองวางแผนออกแบบหลักสูตร ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกและ
จัดเน้ือหาสาระ การเลือกประสบการณการเรียนรูทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหาสาระที่ไดเลือกแลว 

 3. การใชหลักสูตร (Curriculum implemmentation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบ
หลักสูตรแลวข้ันตอนตอไป คือการนําหลักสูตรไปใช โดยครูผูสอนตองวางแผนและจัดทําแผนการสอน
ตามรูปแบบตาง ๆ ครูผูสอนเลือกวิธีการสอน สื่อ วัสดุการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามที่กําหนดไว 

 4. การประเมินหลักสูตร (Curriculum evaluation) การประเมินหลักสูตร เปนข้ันตอน
สุดทายของรูปแบบน้ี นักพัฒนาหลักสูตรและครูผูสอนตองเลือกวิธีการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความสําเร็จของหลักสูตร ซึ่งเปนทั้งการประเมินระหวางดําเนินการ (formative evaluation) และ
การประเมินผลรวม (Summary evaluation) ทั้งน้ี เพื่อนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรตอไป 

 โอลิวา (Oliva, 1992, p.171) ไดแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร โดยขยายความคิดของ
ตนเอง จากที่ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรไวเมื่อป ค.ศ.1976 ไวแลว กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรของ โอลิวา ไดเสนอองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี 

 1. กําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษา ปรัชญาและหลักจิตวิทยาการศึกษาซึ่งเปาหมาย
น้ีเปนความเช่ือที่ไดมาจากตองการของสังคมและผูเรียน 

 2. วิเคราะหความตองการของชุมชน ผูเรียน และเน้ือหาวิชา 
 3. กําหนดจุดหมายของหลักสูตร 
 4. กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 5. จัดโครงสรางของหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช 
 6. กําหนดจุดหมายของการเรียนการสอน 
 7. กําหนดจุดประสงคการเรียนการสอน 
 8. เลือกยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอน 
 9. เลือกวิธีการประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน 
 10. นํายุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนไปใช  
 11. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนไปใช 
 12. ประเมินผลหลักสูตร 

 จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวาแนวคิดของนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรน้ัน
เห็นวาเปนกระบวนการทํางานที่เปนระบบ เปนวงจร เช่ือมโยง 
 อัจฉณพร หิรัญอมรกุล (2552, หนา 18) กลาวไววา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หมายถึง การสรางหลักสูตรข้ึนมามาใหม โดยที่ไมเคยมีหลักสูตรน้ันมากอนและการปรับปรุงหลักสูตร
ที่มีอยูแลวใหดีข้ึน ทั้งในดานการวางจุดมุงหมาย การจัดเน้ือหาวิชาการเรียนการสอน การวัดและ   
การประเมินผลอื่นๆ เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายอันใหมที่วางไว แนวในการปฏิบัติ มีดังตอไปน้ี 
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  1) ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 สาระแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของสังคมชุมชน
และทองถ่ิน 

  2) วิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศน
ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย รวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  3) จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษา      
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเน้ือหาสาระ 
ทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามเหมาะสม 

  4) การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการการใช
หลักสูตรใหเหมาะสม 

  5) นิเทศการใชหลักสูตร 
  6) ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
  7) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม  
 เอกพัฒน เอกวงษา (2552, หนา 14) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร

หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชเปนการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจหลักสูตร การกําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะหจุดมุงหมาย หลักการของหลักสูตร จุดออน      
จุดแข็งของหลักสูตร การจัดเอกสารคูมือหลักสูตรและแผนการเรียนรู เนนกระบวนการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผลและติดตามผลการใชหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 25) กลาวไววา หลักสูตร มีความหมายเปน         
3 ประการ คือ 

  1) หลักสูตรเปนศาสตรที่มีทฤษฎี หลักการและการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ตามที่มุงหมายไว 

  2) หลักสูตรเปนระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปจจัยนําเขา (Input) ไดแก ครู 
นักเรียน วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอน ผลผลิต (Output) ไดแกผลสัมพันธทางการเรียน ความสําเร็จทางการศึกษา เปนตน 

  3) หลักสูตรเปนแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มุงประสงคจะอบรมฝกฝนผูเรียนให
เปนไปตามเปาหมายที่ตองการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2553) กลาวไววา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (2542) 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 
ไดกําหนดใหโรงเรียนดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับทองถ่ิน ตามมาตรา 27 
โดยใหสถานศึกษามีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหน่ึง คือ  เพื่อความ     
เปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษา
ตอใหสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตร ตามวัตถุประสงคในวรรคหน่ึงในสวน   
ที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อ        
เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มาตรา 28 รวมทั้งหลักสูตรการศึกษา
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สําหรับบุคคลตาม มาตรา 10 วรรคสอง คือ บุคคลซึ่ง มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู หรือ มีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม
สามารถพึ่งตนเองไดหรือ ไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาสวรรคสามใหจัดการศึกษา สําหรับคนพิการต้ังแต
แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย ในการเรียนและผูเรียนสามารถจบการศึกษาไดตาม
ศักยภาพของแตละคน สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมี     
ความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม  
 สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หมายถึง การวิเคราะหเอกสารหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 กระทรวงศึกษาธิการ เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมและ 
ประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค 
รวมถึงการจัดทําโครงสรางของหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะ            
อันพึงประสงคของสถานศึกษา พรอมทั้งนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนตามลักษณะ      
ที่มุงหมายไว และมีการติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเน่ืองและปรับปรุง พัฒนาหลกัสตูร
ตามความเหมาะสม 

 2.2.2 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 สื่อการเรียนรู เปนเครื่องมือของการเรียนรู ที่ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองเปน   

สิ่งสําคัญ เน่ืองจากในยุคปจจุบัน ขอมูลขาวสาร ความรู การใชเทคโนโลยีและการสื่อสารตางๆ       
ทําใหผูเรียนตองมีความกระตือรือรนที่ตองพัฒนาตนเองใหสามารถเรียนรูสิ่งใหม ๆ ดวยตนเอง 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการคิด ไดแก การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และ    
การคิดอยางมีเหตุมีผล นอกจากน้ีควรเปนสิ่งที่ชวยกระตุนใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง    
อีกดวย ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและใชสื่อเทคโนโลยี      
ทางการศึกษา ดังน้ี 
 ชอรส (Shores, 1960, p. 1) กลาวไววา สื่อการสอนเปนเครื่องมือชวยสื่อความใด ๆ      
ก็ตามที่จัดโดยครูและนักเรียนเพื่อเสริมการเรียนรู  เครื่องมือการสอนทุกชนิดเปนสื่อการสอน เชน 
หนังสือในหองสมุด โสตวัสดุตางๆ ทรัพยากรจากชุมชน เปนตน 
 บราวนและคณะ (Brown and other, 1973, p. 584) กลาวไววา สื่อการสอน หมายถึง 
จําพวกอุปกรณทั้งหลายที่สามารถเสนอความรู ใหแกผู เรียน จนเกิดผลการเรียนที่ดี ทั้งน้ีรวมถึง
กิจกรรมตางๆ ที่มีเฉพาะวัสดุแลเครื่องมือเทาน้ัน เชน การศึกษานอกสถานที่ การสาธิต การทดลอง
ตลอดจนการสัมภาษณ เปนตน 

 เกอรลาชและอีลี (Gerlach, Vernon S., and Ely, Donald P. 1971) กลาวไววา สื่อ   
การสอน คือบุคคล วัสดุหรือเหตุการณตาง ๆ ซึ่งทําใหนักเรียนไดรับความรู ทักษะ ทัศนคติ ครู 
หนังสือ และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนจัดเปนสื่อการสอนทั้งสิ้น 

 พิยัน ชิตสกุล (2550, หนา 39) กลาวไววา การออกแบบสื่อการเรียนการสอนบางครั้ง   
อาจจําเปนจะตองออกแบบใหมและสรางข้ึนมาใหม ในกรณีน้ีควรมีองคประกอบพื้นฐานตอไปน้ี     
เขามาพิจารณาดวย ไดแก วัตถุประสงคของการเรียน (อะไรคือ สิ่งที่ตองการใหผูเรียนรู) ผูเรียน      
(มีลักษณะอยางไร ตองมีทักษะพื้นฐานใดจึงจะใชหรือเรียนจากสื่อได) คาใชจาย (มีงบประมาณใน 
การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชในการสรางสื่อเพียงพอ หรือไม) ความเช่ียวชาญทางดานเทคนิคใน 
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การออกแบบและการสราง (ผูสรางมีความรูและ ความเช่ียวชาญเพียงพอที่จะออกแบบและสรางสื่อ
ดวยตนเองไดหรือไม) เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณที่ใชในการสราง (มีเพียงพอครบถวนแลวหรือไม) 
เวลาที่ใชในการสราง (มีเวลาใน การสรางเพียงพอหรือไม)  
 สื่อการเรียนการสอนสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ  
 1. สื่อประเภทวัสดุ (software) หมายถึง สื่อที่มีขนาดเล็ก ทําหนาที่เก็บความรู เน้ือหา 
สาระ ในลักษณะของภาพ เสียง และตัวอักษรในรูปแบบตางๆ สื่อประเภทน้ีแบงออกเปน 2 พวก คือ  

 1.1 สื่อวัสดุประเภทสิ่งพิมพ เชน เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา และสื่อที่ตองเขียนหรือ
พิมพทุกชนิด  

 1.2 สื่อวัสดุประเภทไมใชสิ่งพิมพ เปนสื่ออื่นๆ ที่นอกเหนือจากสิ่งพิมพ เชน ของจริง 
ของจําลอง กระดานดํา ปายตางๆ มวนเทป ฟลมสไลด ฟลมภาพยนตร แผนโปรงใส แผนดิสก ฯลฯ  

 2. สื่อประเภทอุปกรณ (hardware) เปนสื่อประเภทเครื่องมือและอุปกรณ ที่ใช
กระแสไฟฟาตางๆ เชน วิทยุ เครื่องเทปบันทึกเสียง เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายภาพโปรงใส      
เครื่องขยายเสียง เครื่องเลนเทปวีดีโอ คอมพิวเตอร โทรทัศน ฯลฯ  

 3. สื่อประเภทวิธีการ (technique) สื่อประเภทวิธีการ กิจกรรม กระบานการและวิธีการ
สอนตางๆ เชน การบรรยาย การสาธิต การรองเพลง การเลนเกม การทํากิจกรรมกลุม การใชคําถาม 
การแสดงบทบาทสมมุติ การศึกษานอกสถานที ่ฯลฯ  
 ศูนยพัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ (อางถึงใน. พิยัน ชิตสกุล, 2550, หนา 40) กลาวไววา 
นอกเหนือจากสื่อที่มี วัตถุประสงคเพื่อการเรียนรูและการสอนโดยตรงตามวัฒนธรรม การเรียนรู     
ที่เคยมีมาแลวทุกสิ่งทุกอยางรอบตัว ไมวาจะเปนคน สัตว สิ่งของ สถานที่ เหตุการณ หรือความคิด    
ก็ตาม ถือเปนสื่อการเรียนรูไดทั้งสิ้นข้ึนอยูกับวาเราเรียนรูจากสิ่งน้ันๆ หรือนําสิ่งเหลาน้ันเขามาสู   
การเรียนรูของเราหรือไม สื่อทั้งมวลอาจจําแนกเปนประเภทใหญ ๆ ไดดังน้ี 

 1) สื่อสิ่งพิมพ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพตางๆ ซึ่งไดแสดงหรือจําแนก หรือ 
เรียบเรียงสาระความรูตางๆ โดยใชหนังสือที่เปนตัวเขียนหรือพิมพเปนตัวสื่อที่แสดง ความหมาย     
สื่อสิ่งพิมพมีหลายประเภท เชน เอกสาร หนังสือ ตํารา หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร จุลสาร 
จดหมาย จดหมายเหตุ บันทึก รายงาน วิทยานิพนธ เปนตน 

 2) สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรูที่ไดผลิตข้ึนเพื่อใชควบคูกับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุ 
หรือเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยีใหมๆ สื่อการเรียนรูดังกลาว เชน แถบบันทึกภาพพรอมเสียง (วีดิทัศน) 
แถบบันทึกเสียง สไลด คอมพิวเตอรชวยสอน นอกจากน้ีสื่อเทคโนโลยี ยังรวมถึงกระบวนการตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียนการสอน เชน การใชอินเทอรเน็ตเพื่อ    
การเรียนการสอน การศึกษาผานดาวเทียม 

 3) สื่ออื่นๆ นอกจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อเทคโนโลยีแลวยังมีสื่ออื่นๆ ที่สงเสริมการเรียน              
การสอนซึ่งมีความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวาสื่อ 2 ประเภทดังกลาว เพราะสามารถอํานวยความสะดวก
ใหแกทองถ่ินที่ขาดแคลนสื่อสิ่งพิมพและสื่อเทคโนโลยี สื่อเหลาน้ีอาจแบงไดเปน 4 ประเภท                
ใหญๆ ดังน้ี  

  3.1 สื่อบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน     
ซึ่งสามารถทําหนาที่ถายทอดความรู แนวคิด เจตคติและวิธีปฏิบัติตนไปสูบุคคลอื่น สื่อบุคคล        
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เปนบุคลากรที่อยูในระบบโรงเรียน เชน ผูบริหาร ครูผูสอน ตัวผูเรียน นักการภารโรง หรืออาจเปน
บุคคลภายนอกระบบโรงเรียน เชน บุคลากรในทองถ่ินที่มีความชํานาญและเช่ียวชาญในสาขาอาชีพ
ตางๆ เปนตน 

  3.2 สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือสภาพที่อยู
รอบตัวผูเรียน เชน พืช ผัก ผลไม สัตวชนิดตางๆ ปรากฏการณ แผนดินไหว สภาพดินฟาอากาศ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงวิทยาบริการหรือแหลงการเรียนรู หองสมุด ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ 
สื่อเหลาน้ีเปนสื่อที่มีความสําคัญตอการสงเสริมการเรียนรูซึ่งครูหาไดไมยาก 

  3.3 สื่อกิจกรรม/กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่ครู หรือผูเรียน
กําหนดข้ึนเพื่อเสริมสรางประสบการณเรียนรู ใชในการฝกทักษะซึ่งตองใชกระบวนการคิดการปฏิบัติ 
การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูของผูเรียน เชน การแสดงละครบทบาทสมมุติ       
การสาธิต สถานการณจําลอง การจัดนิทรรศการ การไปทัศนศึกษานอกสถานที ่การทําโครงงาน เกม 
เพลง การปฏิบัติใบงาน ฯลฯ 

  3.4 สื่อวัสดุ/เครื่องมือและอุปกรณ หมายถึง วัสดุที่ประดิษฐข้ึนเพื่อประกอบ การเรียนรู 
เชน หุนจําลอง แผนภูม ิแผนที่ ตาราง สถิติ กราฟ ฯลฯ นอกจากน้ียังรวมถึงสื่อประเภทเครื่องมือและ
อุปกรณที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตางๆ เชน อุปกรณทดลองวิทยาศาสตร เครื่องมือวิชาชาง 
เปนตน 

 สื่อตาง ๆ ที่สถานศึกษาจัดทําหรือจัดหามาใชเพือ่การเรียนรูของผูเรียนตอง เช่ือมั่นไดวาให
สาระการเรียนรูที่ถูกตอง มีความหมาย และเกี่ยวพันกับการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีคุณคา 
หองสมุดหรือศูนยสื่อเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญมากที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทั้งดวยตนเองอยางมี
อิสระและอยางรวมมือกันและระหวางเพื่อน สถานศึกษาจึงตองพัฒนาหองสมุดใหทําหนาที่อยางเต็มที ่ 

 อําภา บุญชวย (อางถึงใน. พิยัน ชิตสกุล, 2550, หนา 41) กลาวไววา ประโยชนของสื่อ
การเรียนการสอน ชวยใหผูเรียนมีประสบการณกวางขวางข้ึน ชวยใหบทเรียนเปนที่สนใจ นาเรียน 
สนุกสนานและเพลิดเพลิน ไดรับประสบการณตรงจากสิ่งแวดลอม ทําใหจําและประทับความรูสึก    
ไวไดนาน ทําใหเกิดประสบการณรวมกันและเขาใจเหมือนกัน ทําใหสิ่งที่เขาใจยากใหเขาใจงายข้ึน 
เปนการสรางแรงจูงใจและเราความสนใจชวยเสริมสรางความคิดและแกปญหาในการเรียนรูของ 
นักเรียนสามารถเอาชนะขอจํากัดตางๆ เกี่ยวกับสิ่งเล็กใหใหญข้ึน ทําสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปน
รูปธรรมข้ึนสามารถนําสิ่งที่อยูไกลมาศึกษาได 

 กิดานันท มลิทอง (2550, หนา 41) กลาวไววา สื่อการเรียนการสอนสามารถใชประโยชน
ไดทั้งผูเรียนและผูสอนดังตอไปน้ี 

  1) ในดานสื่อกับผูเรียนมีประโยชนดังน้ี 
   1.1 เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหผูเรียน      

เกิดความเขาใจเน้ือหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายข้ึนในระยะเวลาอันสั้น และสามารถชวยใหเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องน้ันไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

   1.2 สื่อจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหแกผูเรียน ทําใหเกิดความสนุก และ   
ไมรูสึกเบื่อหนายการเรียน 
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   1.3 การใชสื่อทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน เกิดประสบการณรวมกันในวิชา     
ที่ใชเรียนน้ัน 

   1.4 ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน ทําใหเกิด     
มนุษยสัมพันธ อันดีระหวางผูเรียนดวยกันเองและผูสอนดวย 

   1.5 ชวยเสริมสรางลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรู ชวยใหผูเรียน       
เกิดความคิดสรางสรรคจากการใชสื่อเหลาน้ัน 

   1.6 ชวยแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลโดยการจัดใหมีการใชสื่อ       
ในการศึกษารายบุคคล  

 2) ในดานของสื่อกับผูสอนมีประโยชน ดังน้ี 
   2.1 ชวยใหบรรยากาศการสอนนาสนใจมากข้ึน ผูสอนมีความกระตือรือรน และ

เช่ือมั่นในตนเองในการดําเนินการสอนมากข้ึน 
   2.2 สื่อจะชวยแบงเบาภาระผูสอนในดานการเตรียมเน้ือหา เพราะบางครั้งอาจชวย

ใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากสื่อไดดวยตนเอง 
   2.3 เปนการกระตุนใหผูสอนต่ืนตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหมๆ เพื่อ   

ใชเปนสื่อการสอนตลอดจนคิดคนเทคนิควิธีการตางๆ เพื่อใหการเรียนรูนาสนใจย่ิงข้ึน 
 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง งานดานสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใชเทคโนโลยีทันสมัยตาง ๆ ในการจัดการเรียน     
การสอนใหบรรลุจดหมายของหลักสูตร องคประกอบที่สําคัญคือ วัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อ     
การเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็ว และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน งานวัสดุประกอบหลักสูตร
และสื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งที่ชวยสอนที่เปนเครื่องมือ เชน กระดานดํา กลองถายรูป   
เครื่องฉายภาพยนตร เปนตน และประการที่สามสื่อประเภทเทคนิคหรือวิชาการ หมายถึง กิจกรรม
ทุกอยางที่ครู หรือนักเรียน จัดข้ึนในหองเรียนและนอกหองเรียน 

  อัจฉณพร หิรัญอมรกุล (2552, หนา 20) กลาวไววา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนใหการจัดการเรียนรูของครูอาจารยไดเลือก
พัฒนาและใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไดผลและสื่อและเทคโนโลยีควรเนนต้ังแตการจัดทํา 
จัดหามาจากทองถ่ินจนไปถึงสื่อที่ทันสมัยเปนสากลมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

  1) ศึกษาวิเคราะห ความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียน     
การสอนและการบริหารงานวิชาการ 

  2) สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  3) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางาน     

ดานวิชาการ 
 สรุปไดวา การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห 
ความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน เปนการออกแบบและสรางสื่อ
การเรียนการสอน เปนการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
งานดานวิชาการใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินการใชสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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 2.2.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 การเรียนรูเปนกระบวนการที่ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเปนผลจากการ
ฝกและประสบการณ แตมิใชผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ เชน สัญชาตญาณหรือ วุฒิ ภาวะ 
หรือจากการเปลี่ยนแปลงช่ัวคราวของรางกาย (Hilgard and Bower, 1975) ดังน้ัน คนเราจึงเรียน
รูอยูเสมอและเปนไปอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ดวยเหตุน้ีเอง นักจิตวิทยา ครู อาจารย ตลอดจน
ผูเกี่ยวของในแวดวงการศึกษาใหความสนในเรื่องของการเรียนรูเปนอยางมาก เพราะชีวิตความเปนอยู
และการประพฤติปฏิบัติของคนเราในแตละวันข้ึนอยูกับการเรียนรูเปนสําคัญ ซึ่งมีนักวิชาการศึกษา
หลายทานไดใหแนวคิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดังน้ี 
 บลูม (Bloom, p.1976) กลาวไววา การเกิดการเรียนรูในแตละครั้งจะตองม ีการเปลี่ยนแปลง 
เกิดข้ึน 3 ประการ จึงจะเรียกวาเปนการเรียนรูที่สมบูรณ คือ  

 1) การเปลี่ยนแปลงทางดานความรู ความคิด ความเขาใจ (Cognitive Domain) หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสมอง เชน ความคิดรวบยอด  

 2) การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณหรือความรูสึก (Affective Domain) หมายถึง      
การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ เชน ความเช่ือเจตคติ คานิยม  

 3) การเปลี่ยนทางการเคลื่อนไหวของรางกาย เพื่อใหเกิดทักษะ และความชํานาญ เชน 
(Psychomotor Domain) การวายนํ้า เลนกีฬา การเรียนรูมีพฤติกรรม 2 สวน คือ  

  3.1 พฤติกรรมเดิมกอนใหการเรียนรู  
  3.2 พฤติกรรมหลังจากใหการเรียนรูแลว  

 ทิพยรัตน ชมภูแสง (2550, หนา 33) กลาวไววา การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง 
การปรับปรุงการสอน การแกปญหา การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร การจดัอบรม
สัมมนาทางวิชาการ การนัดหมายเพื่อปรึกษาหารือ การถายทอดเรื่องราวขาวสารและปรับความ
คิดเห็นของกลุมบุคคลใหไดขอสรุปและแนวทางในการปฏิบัติใหการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพดี
ย่ิงข้ึนในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร องคประกอบ ที่สําคัญคือ งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรูซึ่งประกอบไปดวยวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งที่
ชวยสอนที่เปนเครื่องมือไดแก กระดาน กลองถายรูป เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องฉายภาพยนตรเปน
ตน สวนสื่อที่เปนประเภทเทคนิคหรือวิธีการหมายถึงกิจกรรมทุกอยาง ที่ครูหรือนักเรียนจัดข้ึนทั้งใน
และนอกหองเรียน 
 เอกพัฒน เอกวงษา (2552, หนา 14) กลาวไววา การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนหนาที่หลักและ สําคัญย่ิงของบุคลากรทางการศึกษา ไดกลาวถึง
ความสําคัญของกระบวนการเรียนรูวาความสําคัญของ การเรียนรูไมไดอยูที่ตัวเน้ือหาแตอยูที่
กระบวนการเรียนรู (Procrss) เปนการเรียนรูวิธีที่เรียน (Lcern how to lcam) และคุณลักษณะของ
บุคคลแหงการเรียนรูที่เปนผลผลิตจากกระบวนการดังกลาวคือ การเปนบุคคลที่มีนิสัยใฝรูใฝเรียนมี
วิธีการเรียนรูเปนระบบ มีทักษะทางสังคมสามารถทํางานกับผูอื่น มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะ          
ในก า ร แก ป ญห า ได  ใ นทุ ก ส ถานก า ร ณ  แล ะ ดํ า ร ง ชี วิ ตอ ยู ใ นสั ง คมอย า ง มี ค ว ามสุ ข                         
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงแนวทางปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนรูไว ดังน้ี 
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 1) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรยีน
เปนสําคัญ 

 2) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ     
การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกปญหา การเรียนรู จากประสบการณจริง การสงเสริมให    
รักการอานและใฝรูอยางตอเน่ืองการผสมผสาน ความรูตางๆ ใหสมดุลกันปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พงึประสงคสอดคลองกับเน้ือหาสาระกิจกรรมทั้งน้ี โดยจดับรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเหมาะสมตอการจัดกระบวนการเรียนรูและนําภูมิปญญาทองถ่ิน
หรือเครือขาย ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

 3) จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนนการนิเทศ ที่รวมมือ
ชวยเหลือกันแบบกัลยานมิตร เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกนัหรอื
แบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

 4) สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม จากแนว
ปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนรูดังกลาวมาจะเห็นไดวาผูบริหารจะตองวางแผน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับครูควบคุมกํากับใหการจัดตารางสอนของครูเปนไปตาม  ความ
เหมาะสมของครู มีการจัดเตรียมการสอนและบันทึกการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครู
จัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนทําโครงงานและใชภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับผูเรียน 

อัจฉณพร หิรัญอมรกุล (2552, หนา 19) กลาวไววา การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง 
การสงเสริมสนับสนุนใหครูอาจารยจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและสรุป            
องคความรูดวยตนเอง โดยมีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรม         
ที่สอดคลองกับความถนัดความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไว       
ในหลักสูตรอยางแทจริง แนวในการปฏิบัติ มีดังตอไปน้ี 

 1) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

 2) สงเสริมใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ      
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ       
การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติ
จริงการสงเสริมใหรักการอานและใฝรูอยางตอเน่ือง การผสมผสานความรูตางๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝง 
คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเน้ือหาสาระกิจกรรมทั้งน้ี    
โดยจัดกิจกรรมและสิ่ งแวดลอมและแหลงเรียนรู ให เอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรูและ             
การนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียน  
การสอนตามความเหมาะสม 

 3) จัดใหการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือ
ชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน 
หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
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 4) สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามเหมาะสม  
วสันต ปรีดานันต (2553, หนา 24-25) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการจะใหมี

ประสิทธิภาพน้ัน การดําเนินการเรียนการสอนโดยการพัฒนา กระบวนการเรียนรูถือวาเปนบทบาท   
ที่ผูบริหารโรงเรียนตองดําเนินการสงเสริมใหครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียน 
เกิดคุณลักษณะ ที่พึงประสงคตรงตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มุงพัฒนาใหเปน
คนดี มีปญญา มีความรู  มี ศักยภาพ ในการ ศึกษาตอ และประกอบอาชีพ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 ที่ใหทุกสวน
ของสังคมไมวาฝายนโยบาย พอแม ผูปกครอง ครู ผูเรียน ผูบริหาร ชุมชน เขามามีสวนรวมในการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยมุงหวังไดเห็นคนไทยเปนทั้งคนดี คนเกง และมีสุข กระบวนการเรียนรูที่สําคัญ
ที่สุด ตองคํานึงถึงความแตกตาง ระหวางบุคคล ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทั้งที่เปนเพื่อนมนุษย ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ผูเรียนไดคนควาทดลองฝกปฏิบัติ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูจนคนพบ สาระสําคัญของบทเรียน ไดฝกวิธีคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดเชิงสรุป 
คิดหาเหตุผล คิดแกปญหาที่สามารถนําไปใชได คิดสรางสรรคจินตนาการ และสามารถแสดงออกได
ชัดเจนมีเหตุผล โดยรูวาตนคิดอยางไร สามารถตรวจสอบความเขาใจของตนเองได และสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดใหเหมาะสม โดยครูมีบทบาทปลุกเราและเสริมแรงศิษยในทุกกิจกรรมให
คนพบคําตอบและความมีวินัยมีความรับผิดชอบในการทํางาน ผูเรียนมีโอกาสฝกการประเมินและ
ปรับปรุงตนเอง ยอมรับผูอื่น สรางจิตสํานึกในความเปนคนดี ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการ
เรียนรู ตามมาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดย
คํานึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความ
เหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา ให
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการกําหนดใหสถานศึกษาแหงน้ันอยูในเขตพื้นที่การศึกษาใดให
ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษาน้ันเปนสําคัญ ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตาม
วรรคหน่ึง กระทรวงอาจจัดใหมีการศึกษาข้ันพื้นฐานดังตอไปน้ีเพื่อเสริมการบริหารและการจัดการ
ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 1) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ 

 2) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
 3) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
 4) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ใหบริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา 
 ทั้งน้ี โดยมุงพัฒนาคนใหมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สมารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
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 สรุปไดวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรู 
ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการสงเสริมใหจัดกระบวนการเรียนรู โดย
จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน อีกทั้งยังสงเสริม            
การเรียนการสอนโดยใหนักเรียนทําโครงงานและใชภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ผูเรียน จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนของครู และมีการจัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพงึประสงคใหแกผูเรียน 

 2.2.4 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
 ในโลกแหงความเปนจริงโรงเรียนไมใชสถานที่เพียงแหงเดียวที่ใหความรู  ใหวุฒิทาง  
การศึกษาและใหผูเรียนเปนผูประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ในทางตรงกันขาม ผูที่ ไมมีโอกาส
ไดรับการศึกษาในโรงเรียนหากแตสนใจ ใฝรู ใฝเรียนตามสถานที่ตางๆ เชน หอสมุด พิพิธภัณฑ      
หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะหรือแมแตอุทยานประวัติศาสตร ตามจังหวัดตาง ๆ อยางจริงจัง    
แมจะไมไดรับวุฒิทางการศึกษาแตก็สามารถนําความรูที่ตนเองไดรับ ไปปรับใชประกอบอาชีพจน
ประสบผลสําเร็จไดในที่สุด จึงนับไดวาสถานที่เหลาน้ีมีบทบาทสําคัญย่ิง เปนโรงเรียนธรรมชาติที่มีอยู
ทั่วไป ดังน้ันแหลงเรียนรูตางๆ ก็สามารถเปนองคประกอบที่สําคัญตอการเรียนรูไดเปนอยางดี        
ซึ่งนักวิชาการศึกษาไดกลาวถึงการใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
 แอพเพิล (Apple, 1990, p. 50) กลาวไววา แหลงเรียนรูเปนการนําวิทยาการพื้นบาน    
มาใชในการเรียน การสอนจะชวยใหเกิดความเจริญงอกงามทางสติปญญา ผูเรียนสามารถดํารงชีวิต
อยูไดในทองถ่ินอยางปกติสุข บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูตามสภาพภูมิศาสตร นิเวศวิทยา 
ความเช่ือ ปรัชญา วิถีทองถ่ิน และวิถีแหงการดํารงชีวิต  
 หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2544, หนา 18) กลาวไววา การใชแหลง การเรียนรู 
เพื่อการเรียนการสอนวาเพื่อการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด ครูผูสอนควรรวมมือกับ
ผูเกี่ยวของหรือผูรับผิดชอบแหลงการเรียนรูในการวางแผน การดําเนินการรวมกันใหมีการใช              
แหลงการเรียนรูเพื่อการเรียนการสอน โดยมีแนวทางการใชแหลงการเรียนรู คือ  

 1) ศึกษาหลักสูตร รายวิชาที่เปดสอน  
 2) กําหนดกิจกรรมการสอนใหผูเรียนใชแหลงเรียนรู  
 3) กําหนดทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน เชน รายช่ือหนังสือ            

สื่อการสอน ฯลฯ  
 4) จัดหาและเตรียมสื่อสารสนเทศแหลงการเรียนรู  
 5) แนะนําการใชแหลงการเรียนรู และอํานวยความสะดวก  
 6) สรุปและประเมินผลการใชแหลงการเรียนรู  

 เนาวรัตน ลิขิตวัฒนเศรษฐ (2544, หนา 29) กลาวไววา การนําแหลงเรียนรูไปใช ในการ
จัดการเรียนรูวา ในการนําแหลงเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอนจะตอง
เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชแหลงเรียนรูรวมกับนักเรียน จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศใน
แหลงเรียนรู ที่จูงใจและเสริมแรงใหเกิดการเรียนรู เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความ
เมตตา นักเรียนอยางทั่วถึง จัดกิจกรรมและสถานการณในแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดคิดและแสดงออก
อยางสรางสรรค สงเสริมใหผู เรียนใฝ หาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู ใชแหลงเรียนรู             
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ที่หลากหลายและเช่ือมโยงกับประสบการณในชีวิตจริง ฝกใหผูเรียนประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ตนเองดานการเรียนรู จากแหลงเรียนรู และจัดโอกาสใหนักเรียนนําเสนอผลงานที่เปนผลจาก               
การสรางความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 36) กลาวไววา การพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อใชในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู ดังน้ี 
 1) สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน ทองถ่ิน  
 2) จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู  
 3) จัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูกระบวนการเรียนรู  
 กิ่งแกว อารีรักษและคนอื่นๆ (2548, หนา 120) กลาวไววา วิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
แหลงเรียนรู ซึ่งผูสอนสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม ดังน้ี  

 1) การวางแผนการเรียนรู จากแหลงเรียนรูเปนการวางแผนที่รอบคอบจะเปนพื้นฐาน
สําคัญที่นําไปสูการเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่ประสบความสําเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

 2) การเรียนรูอยางอิสระเปนเหมือนแผนการจัดการทักษะการเรียนรูที่ใชโรงเรียนเปนฐาน
มีการระบุและใหคําจํากัดความยุทธศาสตรที่จําเปน เมื่อครนํูาไปใชจะชวยใหผูเรียนมีอิสระ  

 3) การเรียนรู โดยกระบวนการกลุมเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนกระบวนการ
ทํางานเปนกลุม ซึ่งจัดผสมผสานระหวางคนเกง ออน กระบวนการเรียนรูเกิดจากสมาชิกภายในกลุม 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การแสวงหาความรูรวมกัน ยอมรับความเปนผูนํา ผูตาม มีการพัฒนา            
องคความรู  

 4) การเรียนรูจากการทําโครงงาน เปนการศึกษาหาความรูที่เกิดจากความเขาใจ            
ในหัวเรื่องหรือประเด็นปญหาใหชัดเจนย่ิง โดยมีการวางแผน การคนควา การประชุมปรึกษาหารือ
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการ 

วราภรณ อริยธนพล (2552, หนา 40) กลาวไววา การพัฒนาแหลงเรียนรู เปน การสํารวจ
แหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน จัดทํา
เอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรู จัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรียนรู รวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู 
ประสาน ความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่น   
ที่จัดการศึกษาในการจัดต้ัง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูรวมกัน สงเสริมสนับสนุนใหครู ใชแหลงการ
เรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 
 สรุปไดวา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู หมายถึง การวางแผน การสํารวจแหลง
เรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน มีการจัดทํา
เอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบัน
อื่น มีการจัดกิจกรรมและสถานการณในแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดคิดและแสดงออกอยางสรางสรรค    
มีการจัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรียนรู และการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการการเรียนรู    
โดยภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งมีการสรุปและประเมินผลการใชแหลงการเรียนรู 
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 2.2.5 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 การวัดผล ประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ถือเปนกระบวนการอยาง
หน่ึงที่มีความสําคัญในการนํามาซึ่งคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญ ที่จะ
ชวยพัฒนาการศึกษาระดับตาง ๆ เพราะผลมาจากการวัดและการประเมินผลการศึกษา สวนการ
เทียบโอนผลการเรียนน้ัน ก็เปนการสรางโอกาสใหกับนักเรียนผูที่มีความตองการศึกษา ตามสถาบัน
ตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่แตกตางกัน ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ การวัดผล 
ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ไวดังน้ี 
 Ebel (Ebel, 1986, p.557) กลาวไววา การวัดผลเปนกระบวนการในการกําหนดจํานวน
ตัวเลขใหกับแตละหนวยของชุดวัตถุหรือกลุมบุคคลเพื่อช้ีใหเห็นถึงความแตกตางกนัมากนอยระหวาง
หนวยตามลักษณะของหนวยที่วัดมาไดและไดใหความหมายของการประเมินไววา เปนการตัดสิน
ความสามารถซึ่งใหคะแนนการวัดผลมาเปน เครื่องพิจารณาประกอบการตัดสินใจ อยางไรก็ตามมี
หลายกรณีที่ตองใชสิง่อื่น ๆ  มาเปนสิ่งประกอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากการใชคะแนน เชนความรูสึกที่มี
ตอสิ่งน้ัน ๆ เปนตน 
 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2548) กลาวไววา หลักในการวัดผลไวสอดคลองกัน ดังน้ี 

 1) วัดใหตรงกับจุดมุงหมาย การวัดและประเมินผลการศึกษา เปนกระบวนการตรวจสอบ 
วาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดจัดใหกับผูเรียนน้ันผูเรียนสามารถบรรลุ ตามจุดมุงหมายมาก 
นอยเพียงใด ดังน้ันการวัดและประเมินผลแตละครั้งจะตองมีจุดมุงหมาย ที่แนนอนในการวัดหาก  
การวัดแตละครั้งไมตรงกับจุดมุงหมายที่จะวัดผลของการวัดก็จะไมมีความหมายและกอใหเกิดความ
ผิดพลาดในการนําผลการวัดไปใชความผิดพลาดที่ทําใหการวัดได ไมตรงกับจุดมุงหมายมี ดังน้ี 

  2) ใชเครื่องมือที่มีคุณภาพ แมวาจะมีจุดประสงค ในการวัดที่ชัดเจนเลือกเครื่องมือวัด    
ไดสอดคลองกับจุดประสงคแลวก็ตาม แตหากเครื่องมือขาดคุณภาพผลการวัดก็ขาดคุณภาพไปดวย 

  3) คํานึงถึงความยุติธรรม ความยุติธรรมเป นคุณธรรมที่สําคัญประการหน่ึงของผู ที่        
ทําหนาที่ประเมินผล เปนสิ่งที่ครูจะตองคํานึงถึงทุกครั้งที่ทําการวัดและประเมินผลกลาว คือ ตอง       
ไมลําเอียงหรืออคติตัดสินตามหลักวิชาเชน การตรวจขอสอบโดยใชหลักเกณฑเดียวกันจัดกระทําให  
ผูถูกวัดอยูในสถานการณเดียวกันตัดสินผลการวัดโดยใชเกณฑเดียวกัน เปนตน 

  4) การแปลผลใหถูกตองการวัดและประเมินผลการศึกษามีเปาหมายเพื่อนําผลไปใชอธิบาย
หรือเปรียบเทียบกันในคุณลักษณะน้ันๆ ดังน้ันการแปลผลที่ไดจะตองพิจารณาใหรอบคอบ กอนที่จะ
ลงขอสรุปโดยคํานึงถึงหลักเกณฑและวิธีการแปลความหมายเปนสําคัญ 

  5) ใชผลของการวัดและประเมินใหคุมคาการวัดและประเมินผลแตละครั้งเปนงาน ที่ตอง
ลงทุนทั้งในดานพลังความคิดกําลังกายและงบประมาณเพื่อใหสามารถวัดผลตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว
หากผลการวัดที่ครูทํานํา มาเพียงตัดสินไดตกใหผูเรียนเทาน้ัน นับวา เปนการลงทุนที่ไมคุมคาเพราะ
การวัดและประเมินผลสามารถนํามาใชประโยชนอยางอื่นไดอีกเชนใชในการวินิจฉัย ขอบกพรองใน
การเรียนของผูเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของผู เรียนเปน ขอมูลสําหรับพัฒนาการเรียน
การสอนของครูเปนขอมูลสําหรับแนะแนวผูเรียน และผูปกครอง เปนตน  

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หนา 1-30) กลาวไววา การเทียบโอน
ประสบการณ หมายถึง การนําผลการศึกษาและการเรียนรูที่เปนความรูทักษะและประสบการณ   
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จากการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยมาประเมินเขาสูหลักสูตรระดับใดระดับหน่ึง 
การเทียบโอนผลการศึกษา ประกอบดวย 

 การเทียบระดับการศึกษา หมายถึง การกําหนดความเทาเทียมกันของมาตรฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรในแตละระดับทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ หรือการนําผลการเรียนรู ที่ไดจาก
การศึกษาตามอัธยาศัยมาประเมินเพื่อใหไดหรือสําเร็จระดับการศึกษาระดับใดระดับหน่ึง 

 การเทียบโอนประสบการณ หมายถึง การนําผลการเรียนรูซึ่งเปนความรู ทักษะและ
ประสบการณของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่ไดสั่งสมไว    
มาประเมินเปนสวนใดสวนหน่ึงของหลักสูตรในแตละระดับการศึกษา โดยใหมีการเทียบโอนผล        
การเรียนรูที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรยีนจาก
สถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือ
จากประสบการณการทํางาน นอกจากน้ีระเบียบสถานศึกษาวาดวยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของสถานศึกษา ไดระบุสาระสําคัญ สรุปไดดังน้ี 
สถานศึกษาจัดทําระเบียบสถานศึกษาวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  การศึกษา
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 จะระบุเรื่ องการโอนผลการเรียนไว เปน 1 หมวด การเทียบ 
โอนผลการเรียนเปนการนําผลการเรียนซึ่งเปนความรูทักษะและประสบการณของผูเรียน ที่เกิดจาก
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมาประเมินเปนสวนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง โดยแนวทางดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พอสรุปได ดังน้ี 
1) ผูขอเทียบโอนตองข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนของสถานศึกษาใดสถานศึกษาหน่ึง 2) จํานวน 
สาระการเรียนรู รายวิชา จํานวนหนวยกิต ที่จะรับเทียบโอนและอายุของผลการเรียน ที่จะนํามาเทียบ
โอน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา เมื่อเทียบโอนแลวตองมีเวลาเรียน อยูในสถานศึกษาที่จะรับ
เทียบโอนไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 3) การเทียบโอนผลการเรียน ให ดําเนินการในรูปของ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน แนวปฏิบัติใหเปนไป
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดไวแลว  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กลาวไววา แนวทางการปฏิบัติการวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีดังน้ี 

 1) กําหนดระเบียบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
 2) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษา สาระการเรียนรูหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 3) สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนน การประเมิน

ตามสภาพจริง จากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน 
 4) จัดใหมีการเทียบโอนความรูทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น 

สถานประกอบการและ อื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 5) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
 การเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนในกรณี

ตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การออกกลางคัน
และขอกลับเขารับการศึกษาตอ การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ นอกจากน้ี 
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ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอื่นๆ เชน สถานประกอบการ 
สถาบันศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียน
แรกที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ทั้งน้ี ผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ตอง
ศึกษาตอเน่ืองในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผูเรียนจาก
การเทียบโอนควรกําหนดรายวิชา/จํานวนหนวยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได ดังน้ี 
  1) พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่ใหขอมูลแสดงความรู 

ความสามารถของผูเรียน 
  2) พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียนโดยการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ ทั้ง

ภาคความรูและภาคปฏิบัติ  
  3) พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

 การเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศหรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผู เรียนให     
ประสบผลสําเร็จน้ัน ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลัก 
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนาและ
ความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก  ระดับช้ันเรียน 
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวน การจัดการ
เรียนรู ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิค การประเมิน
อยางหลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ช้ินงาน/ ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปด
โอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมินในกรณีที่ไมผานตัวช้ีวัด  
ใหมีการสอนซอมเสริม  

 การประเมินระดับช้ันเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนา ในการ
เรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่จะตอง
ไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากน้ี ยังเปนขอมูลใหผูสอน ใชปรับปรุงการเรยีน
การสอนของตนดวย ทั้งน้ีโดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

 2. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการเพื่อ ตัดสินผล
การเรียนของผูเรียนเปนรายป /รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและ เขียน คุณลักษณะ 
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อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ การจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียน มีจุดพัฒนาในดานใด 
รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ 
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผล การจัด การศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง
และชุมชน  

 3. การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมลู
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทําและดําเนินการโดย
เขตพื้นที่การศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนิน การจัดสอบนอกจากน้ี
ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 

 4. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน        
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน    
ในช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6    
เขารับการประเมินผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษา ในระดับ    
ตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

 ขอมูลการประเมินในระดับตางๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน    
ความแตกตางระหวางบุคคลที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป 
กลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า กลุมผูเรียนที่มีปญหา
ดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุมพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษา    
ในการดําเนินการชวยเหลือผู เรียนไดทันทวงที  ปดโอกาสใหผู เรียนไดรับการพัฒนาและ           
ประสบความสําเร็จในการเรียน 

 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปน
ขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติ
รวมกัน  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 99) กลาวไววา การวัด (Measurement) เปน
กระบวนการที่กําหนดจํานวนตัวเลขใหกับวัตถุสิ่งของหรือบุคคลตามความมุงหมายและเปรียบเทียบ
ลักษณะ ความแตกตางที่ปรากฏอยูในสิ่งที่จะวัดน้ัน การวัดดานการเรียนรู มักวัด 3 ดาน คือ       
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ดานความรู ความเขาใจ (Cognitive Domain) ดานทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Domain) ดาน  
เจตคติ (AFFective Domain) สวนการประเมินผล (Evaluation) เปนการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับ
คุณภาพคุณคาความจริงและการกระทํา บางทีข้ึนอยูกับการวัดเพียงอยางเดียวหรือ การรวมการวัด
หลายทางการประเมินผลแตละครั้งจะประกอบดวยผลการวัดที่ไดจากการกระบวนการตาง ๆ เกณฑ  
ที่กําหนดไว สถานศึกษามีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 1) กําหนดระเบียบแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการวัดผล 
และประเมินผลของสถานศึกษา 2) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล  และประเมินผล 
แตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนร ูหนวยการเรียนรู แผนการจัดการ
เรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล  และประเมินผล 
การเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบ ัติ และผลงาน      
4) จัดใหมีการวัดผล ประเมินผลการเรียนร  ูตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด                 
5) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

 สรุปไดวา การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง 
กระบวนการที่สถานศึกษากําหนดจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน  ของ
สถานศึกษา สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน เนนการประเมินตามสภาพจริง สงเสริมใหครู
ดําเนินการวัดผล และประเมินผลเพื่อสนองตอบตอตัวช้ีวัดการเรียนรู รวมทั้งจัดใหมี การเทียบโอน
ความรูทักษะ ประสบการณและผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทาง ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 2.3.1. ความหมายของประสิทธิผล 
 ความหมายและขอบขายของประสิทธิผล มีผูใหคํานิยามของประสิทธิผล (Effectiveness) 

ไวมากมายข้ึนอยูกับลักษณะขององคกร และมุมมองของนักวิชาการ แตสวนมากแลว “จะมุงผลสําเร็จ
ของงานหรือการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค” ซึ่งมีนักวิชาการศึกษา ไดใหความหมายของ
ประสิทธิผลแตกตางกัน ดังน้ี 

 มอทท (Mott, 1972, p. 398) กลาวไววา ประสิทธิผลของสถานศึกษาวาเปน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (productivitivity) ความสามารถ 
ในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก (Possitive attitude) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 
และพัฒนาสถานศึกษาได  (adaptability) และความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา 
(flexibility)  
 กิบสัน และคณะ (Gibson and others, p. 1997) กลาวไววา ประสิทธิผลเปนเรื่องของ
การกระทําใดๆ ที่มีความมุงหมายจะไดรับผลอะไรสักอยางใหเกิดข้ึน การกระทําหรือความพยายาม 
จะมีประสิทธิผลสูงตํ่าเพียงใด ข้ึนกับวาผลที่ไดรับตรงน้ัน ตรงครบถวน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
และใชพลังงานนอยเพียงใด 
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 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991, p. 373) กลาวไววา ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาวา หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการหรือความพึงพอใจในการทํางานของครูหรือขวัญของ
สมาชิกสถานศึกษาดี ผลสําเร็จที่บรรลุตามจุดประสงคขององคการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 นาฮาเวนดีและมาเล็ดซาเด (Nahavendi and Malekzadeh, 1999, p.532) กลาวไววา 
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง บุคคลหรือองคการไดบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค      
ตามแผนอันหมายถึง 4 ประการดังน้ี  

  1) คุณภาพของงาน  
  2) ความพึงพอใจของลูกคาหรือผูบริการ  
  3) นวัตกรรมใหมๆ ที่ดีกวาเดิม  
  4) ความพึงพอใจของบุคลากรที่ทํางาน 
 พิภพ วชังเงิน (2547, หนา 10) กลาวไววา การวัดหรือประเมินความมีประสิทธิผล ของ

องคการวา การวัดความมีประสิทธิผลไมควรวัดเพียงเฉพาะปริมาณผลผลิตที่ไดออกมาหรือ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเทาน้ัน แตตองวัดขนาดความสําเร็จดวยวาบรรลุผลสําเร็จดีขนาดไหน โดย
วัดลึก 2 ทาง ดังน้ี 

 1) วัดผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ผลผลิตที่ทําไดถึงเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม  
 2) วัดความสามารถขององคการวาชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกตําแหนงหนาที่ 

ระดับช้ันใหดีข้ึน และชวยตอบสนองความตองการไดเพียงใด 
 วิจลน โกษาแสง (2548, p.43) กลาวไววา ประสิทธิผล หมายถึง การทํางาน ที่มุงให
เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่องคการกําหนดไว 

 มัทนา วังถนอมศักด์ิ (2550, หนา 121) กลาวไววา ประสิทธิผลในการทํางานไมใช
ความสําเร็จดานใดดานหน่ึงแต หมายถึง ความสามารถขององคการในการดําเนินงานเพื่อ บรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวกอใหเกิดผลดีหรือประโยชนกับทั้งตัวบุคคลและองคการเกิดความ
สามัคคีภายในองคการเกิดผลผลิตปริมาณมาก คุณภาพสูง แตใชเวลาและคาใชจายนอย ทุกฝาย      
มีความพึงพอใจ 
 สรุปไดวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถขององคการ ในการ
ดําเนินงานเพื่อบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคขององคการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกอใหเกดิผลดี
หรือประโยชนกับทั้งตัวบุคคลและองคการ เปนความสามารถในการพัฒนานักเรียน ใหมีทัศนคติใน
ทางบวก (Possitive attitude) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาได 
(adaptability) และความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา (flexibility) 

 2.3.2. องคประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 นักวิชาการศึกษาหลายทานไดใหความหมายขององคประกอบประสทิธิผล ของสถานศึกษา

ไว ดังน้ี 
 เอ็ดมอล (Edmond, 1979) กลาวไววา องคประกอบที่จะทําใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียน 

ประกอบดวย  
 1) ผูบริหารตองมีความเปนผูนําสูง โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน 
 2) เนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักเรียน 
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 3) ต้ังความหวังในความสําเร็จของนักเรียนไวในระดับสูง 
 4) มีการประเมินผลนักเรียนอยางมีระบบและสม่ําเสมอ 
 5) มีสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบเรียบรอย 
 ฮอยและเฟอรกูสัน (Hoy and Ferguson, 1985, p.131) กลาวไววา ประสิทธิผล          

มีองคประกอบ ดังน้ี  
 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูง 
 2) การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
 3) ความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอม 
 4) ความพึงพอใจในการทํางานของครู 
 คอลเวล และสปงคส (Caldwell and Spinks, 1990) กลาวไววา คุณลักษณะของ       

การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 
 1) เนนการเรียนการสอน 
 2) ความสามารถในการรับการตรวจสอบได 
 3) การมีสวนรวมอยางเหมาะสม 
 4) การมีแผนงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพผูบริหารและครู 
 กิบสันและคณะ (Gibson and others, 1979, p.27) กลาวไววา องคประกอบของเกณฑ

ในการประเมินประสิทธิผลขององคการรวมทั้งสถานศึกษา มีดังน้ี 
 1) ความสามารถในการผลิต 
 2) ประสิทธิภาพ 
 3) ความพึงพอใจ 
 4) ความสามารถในการปรับตัว 
 5) การพัฒนาและการอยูรอด 
 มอท (Mott, 1972 cited in Hoy and Miskel, 2001, p.305) กลาวไววา ประสิทธิผล

ของโรงเรียนมีองคประกอบ ดังน้ี 
  1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 
 3) ความสามรถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม 
 4) ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน 

 สรุปไดวา องคประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง องคประกอบดาน การมี
จุดมุงหมายรวมกันของสถานศึกษา สามารถทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูง การจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอม  ความพึงพอใจ 
ในการทํางานของคร ู

 2.3.3 เกณฑการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 นักวิชาการศึกษาหลายทานไดใหความหมายเกณฑประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาไว 
ดังน้ี 
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 คอลเวล และสปงคส (Caldwell and Spinks, 1990, p.108) กลาวไววา เกณฑประเมิน
ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบดวย 6 ดาน จํานวน 43 รายการ ซึ่งเขาถือวา เปนเกณฑ 
“แบบอุดมคติ” (ideal type) คือแมแตสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสูงอาจจะมีไมครบ ทุกรายการแตก็
มีประโยชนที่จะใชวัดความมีประสิทธิผลสถานศึกษาได มีรายการ ดังน้ี 

  1) ดานหลักสูตร ประกอบดวย มีจุดหมายทางการศึกษาที่ชัดเจน มีแผนงานที่ไดรับ 
การวางแผนไวอยางสมดุลและเปนระบบ สามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนในสถานศึกษา
ได มีแผนงานพัฒนานักเรียนใหมีทักษะที่ตองการ และผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียน   
ในระดับสูง 

  2) ดานการตัดสินใจ ประกอบดวย บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนานโยบาย
สถานศึกษาในระดับสูง คณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจกับสถานศึกษาในระดับสูง ชุมชนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจกับสถานศึกษาในระดับสูง 

  3) ดานทรัพยากร ประกอบดวย สถานศึกษามีทรัพยากรอยางพอเพียงที่จะชวย ใหครู
ทําการสอนไดอยางมีประสิทธิผล สถานศึกษามีครูที่มีความสามารถและแรงจูงใจ 

  4) ดานภาวะผูนํา ประกอบดวย ความสามารถในการกําหนดหนาที่และทรัพยากรเพื่อ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรไดสอดคลองกับความตองการทางการศึกษา      
การตอบสนองและสนับสนุนความตองการของครู การใสใจตอการพัฒนาวิชาชีพของครู การกระตุน
ครูเกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาวิชาชีพและใชครูที่มีทักษะ การตระหนักถึงสิ่ งที่กําลังเกิดข้ึน          
ในสถานศึกษาระดับสูง การสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานอื่น ชุมชน ครูและนักเรียน มีรูปแบบ
การบริหารที่ยืดหยุน มีความพยายามที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จัดใหมีขอมูลยอนกลับสําหรับครู 
ในระดับสูง ตรวจสอบแผนงานและความกาวหนาตามจุดมุงหมาย 

  5) ดานบรรยากาศ ประกอบดวย สถานศึกษากําหนดคานิยมที่สําคัญ ผูบริหาร ครู 
นักเรียน แสดงควมผูกพันและจงรักภักดีตอจุดหมายและคานิยมของสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอม 
ใหนาอยูต่ืนเตน และทาทายตอครูและนักเรียน มีบรรยากาศยอมรับและเช่ือถือกันของครูกับนักเรียน 
มีบรรยากาศความไววางใจและการสื่อสารแบบเปดในสถานศึกษา มีความคาดหวังในสถานศึกษาวา
นักเรียนทุกคนจะทําดี ผูบริหารครู และนักเรียนมีความคาดหวังความสําเร็จในระดับสูง นักเรียน      
มีการยอมรับนับถือและความเปนเจาของผูอื่น จัดใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอสถานศึกษา มีความ
เปนระเบียบวินัยที่ดีในสถานศึกษา ผูบริหารอาวุโสเกี่ยวของกับเรื่องวินัยของนักเรียน ในระดับตํ่า 
อัตราความประพฤติเหลวไหลของนักเรียนตํ่า ครูมีขวัญกําลังใจในระดับสูง ครูมีความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวในระดับสูง อัตราการขาดงานของครูตํ่า คะแนนทดสอบแสดงถึงความสําเร็จในระดับสูง 
การศึกษาตอหรือหางานทําของนักเรียนในระดับสูง 

  6) ดานผลลัพธ ประกอบดวย อัตราการออกกลางคันของนักเรียนตํ่า คะแนนทดสอบ
แสดงถึงความสําเร็จในระดับสูง การศึกษาตอหรือหางานทําของนักเรียนอยูในระดับสูง 

  ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991, p.394) กลาวไววา เกณฑความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนเชิงระบบ ในการประเมินที่นาสนใจไว 4 ตัว ดังน้ี 

  1) การปรับตัว (Adaptation) เปนหนาที่หลักขององคการที่จะตองปรับตัวใหสอดคลอง
และเขากันไดกับสิ่งแวดลอม ทั้งน้ี เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม ตัวเกณฑที่มาใช ในการ
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ประเมินความสามารถในการปรับตัว ไดแก  ความสามารถในการปรับ เปลี่ยนนวัตกรรม             
ความเจริญเติบโต และการพัฒนา 

  2) การบรรลุเปาหมาย (Goal Achievement) องคการมีการกําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงค หรือผลสําเร็จที่พึ่งปรารถนา ซึ่งองคการจะตองจัดหาและใชทรัพยากรตางๆ เพื่อ
บรรลุผลตามที่ตองการ เกณฑที่ใชในการประเมิน ไดแก ผลสัมฤทธ์ิ คุณภาพ การจัดหาทรัพยากรและ
ประสิทธิภาพ 

  3) การบูรณาการ (Integration) คือ ความสามารถในการหลอหลอม ประสมประสาน 
ความสัมพันธของสมาชิกในองคการเพื่อรวมพลัง เพื่อการปฏิบัติภารกิจ เกณฑที่ใชในการประเมิน 
ไดแก ความพึงพอใจ บรรยากาศการทํางาน การสื่อความหมาย และความขัดแยง 

  4) การคงไวระบบคานิยม (Latency) ความสามารถขององคการที่จะโนมนาวบุคคล   
ในองคการใหดํารงรักษาไวว่ึงคานิยม รูปแบบวัฒนธรรมของบุคคลในระบบ เกณฑที่ใชในการประเมิน 
ไดแก ความจงรักภักดี ศูนยกลางความสนใจของชีวิต แรงจูงใจ และเอกลักษณ 

  มอทท (Mott, 1972) กลาวไววา เกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนในแง   
ของความสามารถ 4 ประการ ดังน้ี 

  1) ความสามารถในการผลิต (productivity) 
  2) ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก (positive attitude) 
  3) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 
  4) ความสามารถในการแกปญหา (solving problems) 
 สรุปไดวา เกณฑการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ตัวช้ีวัดในการประเมิน

ซึ่งตองมีเปาหมายและวัตถุประสงคหรือผลสําเร็จของงานและมีความคาดหวังสูง โดยที่ผูบริหาร ครู 
ตองมีภาวะผูนํา ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม มีการวางแผน มีทรัพยากรพอเพียงและมี
คุณภาพ โรงเรียนจะตองมีบรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ดี ผูบริหาร และครูตองมีความเปนผูนํา
ในการเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุนดดยอาศัยเกณฑประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษามาเปน
กรอบในการดําเนินงานทุก ๆ ดานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

2.4 องคประกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยนําเสนอการพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษาจากแนวคิดของ

ฮอยและเฟอรกูสัน ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การจัดสรรทรัพยากร     
การปรับตัว และความพึงพอใจในการทํางาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนคุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจาก
การเรียนการสอน สามารถวัดเปนคะแนนที่ไดจากการสอบหรือวิธีอื่น ๆ ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานได
ใหแนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ี 
 ฮอยและมิสเกล (Hoy and miskel, 2008, p. 291) กลาวไววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนจะเปนตัวชวยวัดประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก การพัฒนาความคิดสรางสรรค การคิด
อยางเปนระบบของนักเรียน ศีลธรรมของนักเรียน คะแนนการสอบระดับชาติ นักเรียนสามารถ
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สอบแขงขันเขาเรียนในสถานศึกษาอื่นได ผลงานเปนที่ยอมรับหรือไดรับรางวัล  การพัฒนาการ     
การของนักเรียน 
 พัฒนาพงษ สีกา (2551, หนา 32) กลาวไววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิด
จากการกระทําของบุคคล ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเน่ืองจากการไดรับประสบการณ โดย
การเรียนรูดวยตนเอง หรือจากการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสามารถประเมินหรือ วัดประมาณคา
ไดจากการทดสอบ หรือการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
 ขนิษฐา บุญภักดี (2552, หนา 10) กลาวไววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน อาจไดมาจากกระบวนการ    
ที่ไมตองอาศัยการทดสอบ เชน การสังเกต และจากการใชแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั่วไป 
 พิมพประภา อรัญมิตร (2552, หนา 18) กลาวไววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะและความรูความสามารถที่แสดงถึงความสําเร็จที่ไดจากการเรียนการสอน ในวิชาตาง ๆ 
ซึ่งสามารถวัดเปนคะแนนไดจากแบบทดสอบทางภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือ ทั้งสองอยาง  
 อุทุมพร จามรมาน (2535, หนา 2, อางถึงใน โสภา วงษนาคเพ็ชร, 2553, หนา 68)    
กลาวไววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู ความเขาใจและทักษะที่เกิดจากการเรียนรูโดย
สามารถวัดไดจากการทดสอบหรือวิธีการอทนใหไดผลตรงตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอนตรง
ตามเน้ือหาสาระ และวิธีการที่ครูจัดประสบการณการเรียนการสอน ดังน้ัน การวัดผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนรูจึงมุงที่การทําความเขาใจกับจุดมุงหมายของหลักสูตรระดับตาง ๆ การจัดการศึกษา     
การเรียนการสอน และเทคนิควิธีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 สรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความรู ความสามารถ      
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากการเรียนการสอน ซึ่งแสดงถึงความสําเร็จ สามารถวัดไดจาก
การทดสอบใหไดผลตรงตามจุดมุงหมาย ไดแก การพัฒนาความคิดสรางสรรค การคิดอยางเปนระบบ 
ศีลธรรมของนักเรียนและนักเรียนสามารถสอบแขงขันเขาเรียนในสถานศึกษาอื่นได 
 2.4.2 การจัดสรรทรัพยากร เปนการบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา         
ใหเหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุดกับองคกรและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ดังน้ี 
 รุง แกวแดง (2537, หนา 34, อางถึงใน สังวาลย วุฒิเสลา, 2548, หนา 12) กลาวไววา 
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา คือ ทุกสิ่งทุกอยางเพื่อการจัดการศึกษาจะไมใชเรื่องเงินเทาน้ันแต
รวมหลายสิ่งหลายอยางในสังคมเขาไวดวยกันไมวาจะเปนสถานศึกษา สถาบันศาสนา องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สถานประกอบการและภูมิปญญาในชุมชน 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549, หนา 4) กลาวไววา ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
หมายถึง ทรัพยากรที่ไมใชเงิน และทรัพยากรทางการเงิน ในความหมายแรก ทรัพยากรที่ไมใชการเงิน
ครอบคลุมปจจัยหลัก ๆ คือ ที่ดิน แรงงาน ทุน และการประกอบการ ตามนัยน้ี ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจึงรวมถึง บุคลากร ที่ดิน อาคาร สิ่งกอสราง วัสดุอุปกรณ การเรียนการสอน นอกจากน้ี 
ทรัพยากรทางการศึกษายังหมายถึง สิ่งที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับ  การใหบริการ        
ทางการศึกษา ตลอดจน วิทยุ โทรทัศนดาวเทียม อินเทอรเน็ตที่สามารถใชประโยชนทางการศึกษา 
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 มนทิพย ทรงกิติพิศาล (2552, หนา 141) กลาวไววา การบริหารทรัพยากร หมายถึง    
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา วางแผนรณรงค สงเสริมการระดมทุนการศึกษาและ
ทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ใหดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล การจัด       
การทรัพยากร สํารวจและจัดทําขอมูลทรัพยากรเพื่อการศึกาในเขตพื้นที่บริการสถานศึกษาเพื่อ
ประชาสัมพันธใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของสถานศึกษารวมมือ
กันใชทรัพยากร ใหเกิดประโยชนตอกระบวนการเรียนการสอนและสถานศึกษา 
 ธีรศักด์ิ แสงดิษฐ (2553, หนา 67) กลาวไววา ทรัพยากร หมายถึง วัสดุ อุปกรณเครื่องมือ
ตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานการบริหารที่จะใชทรัพยากรดานน้ีตองจัดใหเหมาะสมกับกิจกรรมเพื่อ
ไมใหเสียผลประโยชน ผูบริหารจึงตองดูแลจัดทําการวางแผนการใชทรัพยากรดานน้ี เปนอยางดี     
ทั้งดานทรัพยากรคน ทรัพยากรเงินและทรัพยากรวัสดุอุปกรณ 
 ชุติมา มวงมณี (2554, หนา 5) กลาวไววา การบริหารทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร 
(Provision of Resource) ทรัพยากรที่ใชในการผลิต / การบริการ แบงได 2 ประเภท คือ 
 ประเภทที่ 1 ทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรมนุษย หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในองคกร
ทุกคน 
 ประเภทที่ 2 ทรัพยากรดานเทคโนโลยี/ เครื่องจักร / อุปกรณสํานักงาน หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวก หรือสิ่งที่สนับสนุนใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ 
 การจัดสรรทรัพยากร หมายถึง การจัดหา จัดมอบ หรือจัดแบงทรัพยากรใหกับหนวยงาน
ตางๆ เพื่อใหหนวยงานหรือบุคลากรไดใชทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อการดําเนินงานสูเปาหมายของ
องคกร 
 การจัดสรรทรัพยากรมีความสําคัญตอระบบการบริหารงานคุณภาพดวยสาเหตุสําคัญ      
2 ประการ คือ สาเหตุ 1 ทรัพยากรเปนตนทุนการผลิต / การบริการ 
 สาเหตุ 2 ทรัพยากรเปนจุดเริ่มตนของคุณภาพ 
 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหการดําเนินงานบริหารงานคุณภาพบรรลุเปาหมาย และ
วัตถุประสงค คุณภาพ จะตองคํานึงถึงหลักการสําคัญตอไปน้ี 
 1. ความตองการใชทรัพยากรตองจัดสรรจ นวน ขนาด คุณภาพ และคุณลักษณะ        
ของทรัพยากรใหเหมาะสม ตรงกับความตองการของหนวยงานในการสรางผลงานคุณภาพ ดังน้ัน   
การจัดสรรจึงตองมีหลักเกณฑพิจารณาอยางรอบคอบ ดังน้ี 
  1.1 มีขอมูลจากหนวยงาน แสดงความตองการ จํานวน ขนาด คุณภาพ และ
คุณลักษณะของทรัพยากร 
  1.2 ฝายจัดสรรทรัพยากรก็ตองวิเคราะหสถานการณความตองการของหนวยงานที่
ตองการทรัพยากร วาเปนขอมูลความตองการที่ถูกตอง และเหมาะสม จึงอนุมัติใหฝ ายจัดหา
ดําเนินการจัดหาตอไป 
  1.3 ฝายจัดหาทรัพยากร ก็ตองมีแผนการจัดหาที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดหา
ทรัพยากรไดตรงกับความตองการ ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 

 2. ระยะเวลาของการใชทรัพยากรหรือการจัดหามีความเหมาะสม 
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 3. การเพิ่มปริมาณ คุณภาพ หรือประสิทธิภาพของทรัพยากร เพื่อใชในกระบวนการ 
ปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง ฝายจัดสรรทรัพยากรตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงวิธีการจัดหาใหได
ทรัพยากรคุณภาพสูงตนทุนตํ่า 
 4. มีการวางแผนจัดสรรทรัพยากรทั้งระยะยาว ตามแผนการขยายงานและแผนระยะสั้น
หรือแผนกลยุทธเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยใชตนทุนตํ่าที่สุดดวย 
 5. การจัดทําแผนงบประมาณตองมีความสอดคลองกับแผนการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให
การจัดสรรทรัพยากรดําเนินการได ไมเกิดปญหาขาดแคลนงบประมาณ 
 6. การจัดสรรทรัพยากรตองคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนทั้งภายในองคกร และภายนอก 
คือสิ่งแวดลอม ซึ่งมีกฎหมายสิ่งแวดลอมควบคุมอยูแลว การจัดทรัพยากรตองนํากฎหมายที่เกี่ยวของ
มาพิจารณาดวย 
 7. การจัดสรรทรัพยากรตองคํานึงถึงความประหยัด เพราะตนทุนการผลิตตํ่า ไดสินคา
ราคาตํ่า ลูกคาพอใจ แตความประหยัดมิไดเกิดจากการลดคุณภาพสินคา ดังน้ันการจัดสรรทรัพยากร
ตองกอใหเกิดคุณภาพสูง ตนทุนตํ่า ลูกคาพอใจ 
 8. มีระบบประเมินผลการจัดสรรทรัพยากร และการใชทรัพยากรเปนระยะ  

  1.1 มีขอมูลจากหนวยงาน แสดงความตองการ จํานวน ขนาด คุณภาพ และ
คุณลักษณะของทรัพยากร 

 1.2 ฝายจัดสรรทรัพยากรก็ตองวิเคราะหสถานการณความตองการของหนวยงานที่
ตองการทรัพยากร วาเปนขอมูลความตองการที่ถูกตอง และเหมาะสม จึงอนุมัติใหฝ ายจัดหา
ดําเนินการจัดหาตอไป 

 1.3 ฝายจัดหาทรัพยากร ก็ตองมีแผนการจัดหาที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดหา
ทรัพยากรไดตรงกับความตองการ ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 
 สรุปไดวา การจัดสรรทรัพยากร หมายถึง การวางแผนใชทรัพยากรทั้งดานบุคคล 
งบประมาณวัสดุอุปกรณตาง ๆ ตลอดจนอินเทอร เน็ตที่สามารถใชประโยชน ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคการใชทรัพยากรเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งยังจัดทําขอมูล
ทรัพยากรในเขตพื้นที่บริการใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน 
 2.4.3 การปรับตัว เปนกระบวนการที่บุคคลใชความพยายามปรับตนเองใหกับสังคม     
ใหเขากับสถานการณใดสถานการณหน่ึงเพื่อทําใหตนเองมีชี วิตความเปนอยูที่เปนปกติสุข ซึ่งมี
นักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกบัการปรับตัว ดังน้ี 
 มอทท (Mott, 1972) กลาวไววา ในองคการตาง ๆ จะประกอบดวย “คน” และ “งาน” 
โรงเรียนซึ่งเปนองคการทางการศึกษาก็เชนเดียวกัน ยอมประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย 
นักเรียน และนักการภารโรง ทําใหเกิดการเรียนการสอนอยางสมบูรณ การจัดการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน โรงเรียนจะตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม   
การกําหนดนโยบายตาง ๆ ของโรงเรียนจะตองสอดคลองและทันสมัยทันกับความเจริญกาวหนาและ
ความเปลี่ยนแปลง นโยบายของโรงเรียนไมควรยึดติดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมไดจะทําใหลาสมัย   
ใน ในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัยทันความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  โดยเฉพาะการเรียน 
การสอน ควรมีนวัตกรรมและสื่อการสอนใหม ๆ มีกการคนควาและพัฒนาสื่ออุปกรณการสอน    
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อยางสม่ําเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหสะอาด รมรื่น เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และ    
เกิดบรรยากาศการเรียนรู ผูบริหารและครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัวไมหยุดน่ิง          
ตองพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการ รูปแบบการบริหารและการดําเนินการตาง ๆ ใหมี     
ความคลองตัวตอ การปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิด
สิ่งใหม ๆ อยูเสมอ การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูเพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมได
อยางมีความสุขน้ันจะตองมีเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม ครูตองสรางกระบวนการและวิธีการเรียนรู
ใหกับนักเรียน ทั้งเน้ือหาวิชาและคุณธรรมจริยธรรมมากกวาที่จะบอกความรูหรือสอนหนังสือแบบ
ธรรมดา เพราะวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนวิธีการที่ติดตัวนักเรียน      
ซึ่งสามารถนําไปปรับใชตอการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 
 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991, p.394) กลาวไววา การปรับตัว (Adaptation) 
เปนหนาที่หลักขององคการที่จะตองปรับตัวใหสอดคลองและเขากันไดกับสิ่งแวดลอม ทั้งน้ี         
เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม ตัวเกณฑที่มาใชในการประเมินความสามารถในการปรับตัว 
ไดแก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนนวัตกรรม ความเจริญเติบโตและการพัฒนา 
 ลักขณา สริวัฒน (2545, หนา 63) กลาวไววา การปรับตัวตอสภาพแวดลอม หมายถึง การ
ที่บุคคลสามารถสรางหรือขัดเกลาพฤติกรรมใหเขากับแบบแผนของสังคมหรือสภาพแวดลอม          
ที่เปลี่ยนแปลง ใหสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ ทําใหมีชีวิตอยูอยางปกติสุขทั้งกายและจิตใจ 
ไมเกิดผลเสียทั้งตอตนเองและผูอื่น เปนผลของความพยายามของบุคคลที่จะปรับสภาพที่เกิดข้ึนกับ
ตัวเองไมวาปญหาน้ันจะเปนปญหาดานบุคลิภภาพ ดานความตองการ หรือดานอารมณ เพื่อให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมจนเปนสภาพการณที่บุคคลน้ันสามารถอยูไดในสภาพแวดลอมน้ัน ๆ และ
ถาบุคคลน้ันปรับตัวแลวและสามารถอยูในสภาพแวดลอมน้ัน ๆ ไดอยางมีความสุขแสดงวาบุคคลน้ัน  
มีสุขภาพจิตดี 
 วราภรณ ตระกูลสฤษด์ิ (2545, หนา 3) กลาวไววา การปรับตัว หมายถึง กระบวนการที่
บุคคลใชความพยายามในการปรับตนเอง เมื่อตองเผชิญกับสภาพปญหาความอึดอัดใจ ความขับของ
ใจ ความเครียด ความทุกขใจ ความวิตกกังวลตาง ๆฯลฯ จนเปนสภาพการที่บุคคลน้ัน ๆ สามารถอยู
ในสภาพแวดลอมหรือสภาพปญหาน้ัน ๆ ได 
 คุณากร คําทอง (2554, หนา 11) กลาวไววา การปรับตัวทางการเรียน หมายถึง 
พฤติกรรมของนักเรียนที่พยายามปรับปรุงตนเองตอการเรียนในขณะน้ัน  ทั้งในหองเรียนและ       
นอกหองเรียนเพื่อประโยชนดานการเรียนของตัวนักเรียน 
 สรุปไดวา การปรับตัว หมายถึง การพยายามเผชิญปญหา ความวิตกกังวลที่เกิดข้ึน
ระหวางปฏิบัติงาน ทําใหสามารถอยูในสภาพปญหาน้ัน ๆ ไดอยางมีความสุข รวมถึงพฤติกรรมของ
นักเรียนที่มีความพยายามพัฒนาและปรับปรุงตนเองตอการเรียน กิจกรรมของโรงเรียนทําใหมีชีวิตอยู
อยางปกติสุขทั้งกายและจิตใจ 
 2.4.4 ความพึงพอใจในการทํางาน เปนความรูสึกมีความสุขตอการทํางานในทุกๆ ดาน 
ทําใหเกิดความพอใจที่จะปฏิบั ติงานตอไป  ซึ่งมี นักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ         
ความพึงพอใจในการทํางาน ดังน้ี 
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 เฟรนซ (French, 1964, p. 28) กลาววา บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานได    
ถาสภาพของงานดี ซึ่งหมายถึง การมีตําแหนงที่ดี มีรายไดเพียงพอกับการดํารงชีวิตมีความมั่นคง    
ในหนาที่การงาน ซึ่งจะกอใหเกิดสถานภาพทางสังคมสูง และทําใหบุคคลสามารถปรับบุคลิกใหเขากับ
สภาพสังคมทั้งภายในและภายนอกองคการได 
 กูด (Good, 1973, p. 320) กลาวไววา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง คุณภาพ 
สภาพ หรือระดับความพึงพอใจซึ่งเปนผลรวมมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มีตองาน 
 โวลแมน (Wolman, 1973, p.384) กลาวไววา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง
ความรูสึกมีความสุขเมึ่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ตองการหรือตามแรงจูงใจ 
 ฮอยและเฟอรกูสัน (Hoy and Ferguson, 1985) กลาวไววา ความพึงพอใจในการทํางาน
ของครู หมายถึง ความรูสึกของครูที่มีตอการทํางานภายในโรงเรียน ซึ่งจะชวยใหการทํางาน     
ประสบความสําเร็จ โดยพิจารณาจากสภาพการทํางาน ลักษณะของงานที่ปฏิบั ติ รวมถึง
ความกาวหนาในการทํางานและรายได ซึ่งบริหารจึงจําเปนตองสรางและรักษาระดับความพึงพอใจใน
การทํางานของครูใหอยูในระดับสูง เพราะความพึงพอใจในการทํางานมีอิทธิพลตอการทํางานของครู 
มีผลกระทบไปยังกลุมอื่น ดังน้ัน ถาผูบริหารสรางสรรคใหครูมีความพึงพอใจในการทํางานสูงก็จะมี 
ผลทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะครูรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อ
ความสําเร็จของโรงเรียน 
 เฮอรซเบิรก (Herzberg F. et al., 1990) กลาวไววา ความพอใจในงานที่ทํา และความไม
พอใจในงานที่ทําไมไดมาจากปจจัยกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัย 2 กลุม คือ ปจจัยจูงใจ 
(Motivation Factors) กับปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เปนสิ่งที่สรางความพึงพอใจในงานใหเกิดข้ึน ซึ่งจะ
ชวยใหบุคคลรักและชอบงานที่ปฏิบั ติอยู  และทําใหบุคคลในองคการปฏิบั ติงานไดอยาง                 
มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

  1.1 ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึงความสําเร็จสมบูรณของงาน 
ความสามารถในการแกปญหา การมองเห็นผลงาน ความชัดเจนของงานเปนความสําเร็จที่วัดไดจาก
การปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย ตามกําหนดเวลา ความสามารถในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน 
และความพอใจในผลการปฏิบัติงาน 

  1.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึงการยอมรับหรือเห็นดวยกับความสําเร็จ 
การไดรับการชมเชย ยกยอง ช่ืนชม เช่ือถือ ไววางใจในผลงานหรือการดําเนินงานจากผูบังคับบัญชา 
ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งถาหากไมไดรับการยอมรับนับถือ ก็จะทําใหเกิด     
การไมยอมรับ การไดรับคําตําหนิติเตียน หรือการกลาวโทษ 

  1.3 ลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง การลงมือกระทําหรือการทํางาน เปนช้ินเปน
อัน ซึ่งกําหนดเวลาเปนกิจวัตร หรือยืดหยุนได อาจมีการสรางสรรคงานไมวาเปนงานงายหรืองานยาก 
เปนงานที่ชวนใหปฏิบัติไมนาเบื่อ เปนงานที่สงเสริมตอความคิดริเริ่มสรางสรรค เปน งานที่มีคุณคา 
รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ หรือทํางานใหเสร็จในเวลาอันสั้น 

  1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การจัดลําดับของการทํางานไดเอง 
ความต้ังใจ ความสํานึกในอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนอิสระในการปฏิบัติงาน 
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  1.5 ความกาวหนาในตําแหนง (Advancement) หมายถึง ผลหรือการมองเห็น        
การเปลี่ยนแปลงในสภาพงบุคคล หรือตําแหนง ในสถานที่ทํางาน โอกาสในการเลื่อนตําแหนงหรือ
ระดับที่สูงข้ึน และมีโอกาสไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะที่เพิ่มข้ึนในวิชาชีพจาก     
การปฏิบัติงาน ตลอดจนโอกาสการศึกษาตอ อบรม ดูงาน 

 2. ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เฮอรซเบิรก กลาวถึง ปจจัยคํ้า
จุนหรือปจจัยสุขอนามัยวา เปนปจจัยที่บงช้ีถึงความไมพอใจในการทํางาน และเปนปจจัยที่ชวยให
บุคคลยังคงปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ประกอบดวย 

  2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ผลตอบแทนจากการทํางาน เชน คาจาง เงินเดือน 
คาตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูลอื่นๆตามความเหมาะสมของเงินเดือนและ           
ข้ันเงินเดือน ตามความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

   2.2 ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relationship) หมายถึง สภาพ
ความสัมพันธ การมีปฏิสัมพันธของบุคคลกับคนอื่นๆ ไดแก ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ การรวมมือปฏิบัติงาน การชวยเหลือ การสนับสนุน และ      
การปรึกษาหารือ 

  2.3 การปกครองบังคับบัญชา (Supervision Technical) หมายถึง สภาพ การปกครอง
บังคับบัญชางานของผูบริหารระดับสูง ในเรื่องการวิเคราะหความสามารถของผูปฏิบัติงาน การ
กระจายงาน การมอบหมายอํานาจ ความยุติธรรม 

  2.4 นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) หมายถึง ความสามารถใน
การจัดลําดับเหตุการณตางๆของการทํางาน ซึ่ งสะทอนให เห็นถึงนโยบายของหนวยงาน             
การบริหารงาน การจัดระบบงานของผูบังคับบัญชา การเปดโอกาสใหมีสวนรวม ในการกําหนด
นโยบาย 

  2.5 สภาพการปฏิบัติงาน (Working Condition) หมายถึง สภาพเหมาะสม ในการ
ทํางาน สภาพการทํางานที่เปนกายภาพ ไดแก สภาพแวดลอม สถานที่ทํางาน เครื่องมือเครื่องใช วัสดุ
อุปกรณ ความสะดวกสบายในการทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตางๆ ตลอดจน
ครอบคลุมไปถึงความสมดุลของปริมาณงานกับจํานวนบุคลากร 

   2.6 สถานภาพของวิชาชีพ (Status) หมายถึง สถานภาพของบุคคลในสังคมที่มีวิชาชีพ
เดียวกัน หรือสถานภาพของวิชาชีพในสายตาของสังคมที่มีวิชาชีพตางกัน หรือเปนการรับรู จากบุคคล
วิชาชีพอื่น ที่เปนองคประกอบทําใหบุคคลรูสึกตองาน ใหคุณคาแกงานที่ปฏิบัติ 

  2.7 ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (Job Security) หมายถึง ความรูสึกที่มีตอ          
การปฏิบัติงานในดานความมั่นคงในตําแหนง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  2.8 ชีวิตความเปนอยูสวนตัว (Factor in Personal Life) หรือสภาพความเปนอยู 
หมายถึง สถานการณที่ทําใหบุคคลมีความรูสึกดี หรือไมดีในชวงเวลาที่ไดทํางาน สภาพความเปนอยู
ทางครอบครัว และสวนตัวอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน 
 ศุภกิจ สานุสัตย (2547, หนา 29) กลาวไววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
หมายถึง ความรูสึก เจตคติที่ดีที่มีตองานที่ทํา มีความพอใจเกี่ยวกับรายได การมีความกระตือรือรน 
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และมีความสุขในการไดทํางาน มีความผูกพันกับหนวยงานและมีความภูมิใจ ในความสําเร็จของงาน   
ที่ตนทํา 

  สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 1 (2555, หนา 35) กลาวไววา ความ   
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกเต็มใจที่จะปฏิบัติงานของบุคคลากรที่มีตองานในหนาที่ 
และตองานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ ซึ่งงานน้ันจะตองเปนงานที่ผานการพิจารณาตัดสินใจจาก
ผูบริหารแลว ประกอบดวย เน้ืองาน เงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การไดรับการยอมรับนับถือ 
ผลประโยชนเกื้อกูล สภาพการทํางาน การนิเทศงาน เพื่อนรวมงาน หนวยงานและการจัดการ      
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานสภาพการทํางาน ดานความกาวหนาในงานและดานการไดรับ    
การยอมรับนับถือ 
 สรุปไดวา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจที่จะปฏิบัติงาน      
ของบุคลากรที่มีตองานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ เปนความรูสึกมีความสุขเมื่อ
ประสบผลสําเร็จ รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของโรงเรียนและคณะครูพรอมรวมมือรวมใจกันทํางาน
เพื่อความสําเร็จของโรงเรียน 

 
2.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
พุทธศักราช 2542 ซึ่งเปนกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2542 ซึ่งเปนกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
การกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 กําหนดใหการบริหารและการจัดการข้ันพื้นฐานใหยึด 
เขตพื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสม
ดานอื่น และใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตาม อํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนหนวยงานที่อยูใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน การแบงสวน
ราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 
2 ไดแบงสวนราชการภายในสํานักงานตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดกฎเกณฑการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุทธศักราช 2546 ขอ 2 และขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับ
ภารกิจหลัก และรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ    
มีความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการมีความยืดหยุน พรอมตอ การปรับเปลี่ยนและมุงสัมฤทธ์ิผล
ตามภารกิจ ความคุมคา ลดข้ันตอนการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
โดยแบงสวนราชการดังตอไปน้ี   

1) กลุมอํานวยการ 
2) กลุมบรหิารงานบุคคล 
3) กลุมนโยบายและแผน 
4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
5) กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
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6) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7) หนวยตรวจสอบภายใน 
8) ศูนยสํานักงานอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยี (e-Automation Office & Technology 

enter : e-AOTC) 
9) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

 2.5.1 อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังตอไปน้ี 
  1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ  
ความตองการของทองถ่ิน 
  2. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงาน ในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงาน และกํากับการตรวจสอบ ติดตาม
การใชงบประมาณของหนวยงาน 
  3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
  4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
  8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่น ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
  9. ดําเนินการประสานสงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
  10. ประสานสงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่
การศึกษา 
  12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ไมไดระบุใหเปนหนาที่ของ
หนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 2.5.2 วิสัยทัศน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปนองคกรแหงการเรียนรูที่มี
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยางมีประสิทธิภาพสูสากล 
 2.5.3 พันธกิจ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ
เสริมสรางภาคีเครือขายทางการศึกษา เนน การพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปน
บุคคลแหงการเรียนรู มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพสูสากล 

2.5.4 เปาประสงค สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
  1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ 

 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานต้ังแตอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน อยางมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค  

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตาม
ศักยภาพ 

  4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเขมแข็งตามหลัก ธรรมาภิบาล 
และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

 2.5.5 กลยุทธ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือการเรียนรู (Raising the bar) 
 กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics) 
 กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง และลดความเหลือ่มล้ํา ผูเรียนไดรับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filing the gap) 
 กลยุทธที่ 4 พัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรม การเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement) 
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาล  
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) 

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการมีการสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
 สมพงษ สมใจเพ็ง (2549) ไดศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฎิรูปมาก
ทุกดาน ผลการเปรียบเทียบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน พบวาในภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานชวงช้ันที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี      
ผลการศึกษา พบวาสภาพการบริหารงานในภาพรวมอยูในระดับดีมาก สวนรายดาน พบวาอยูระดับ
รวมและรายดานไมแตกตางกัน และปญหาที่พบมากที่สุดคือ ปญหาดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
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การศึกษาประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือปญหาดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูและอันดับที่ 3 คือ ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 อภิชาต แกนนอย (2549) ไดวิจัยการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมในการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมาก 10 ดาน ระดับ
ปานกลาง 2 ดาน ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาและการประสานความรวมมือใน การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

 พิมพา ชางนํ้า (2549) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฎิรูป
การศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานชวงช้ันที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี           
ผลการศึกษาพบวาสภาพการบรหิารงานในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 
8 ดานอยูในระดับปานกลาง 4 ดาน ผลการเปรียบเทียบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาที่มีขนาด
ตางกัน พบวาในภาพรวมไมแตกตางกัน สวนรายดานพบวา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขนาดขนาดใหญ มีความแตกตางกับสถานศึกษาขนาดกลาง อยางมีนัยสําคัญ    
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาที่อยู ในเขตพื้นที่
การศึกษาตางกันพบวาในภาพรวมไมแตกตางกัน สวนรายดานพบวา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและดานการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3   
มีความแตกตางกับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ 0.05 
 ปลัญ ปฎิพิมพาคม (2550) ไดศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา องคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมี 8 องคประกอบ คือ ความสามารถในการผลิตความสามารถ ในการ
พัฒนาเจตคติ ความสามารถในการปรับตัว บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ความพึงพอใจใน
งานบุคลากร ความสามัคคีของบุคลากรดานการพฒันาบุคลากรและ การแกปญหาภายใน และภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษา         
ข้ันพื้นฐาน 
 พรสุณี หงษลอย (2550) ไดศึกษาการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบ
ราชการไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบวา การบริหารงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ทั้งโดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก ประสิทธิผลสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมากและการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ระบบราชการไทยของสถานศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม 
 พิเชษฐ วายุวรรธนะ (2550) ไดศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้งใน
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และการประกันคุณภาพภาย ในสถานศึกษาดานการจัดทํา
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปสงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

 กุณฑรี พิกุลแกม (2551) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2           
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและการนิเทศการศึกษาสงผลตอ
คุณภาพผูเรียนโดยภาพรวมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. งานวิจัยในตางประเทศ 
 เฮด,ลารเซน และมารคูลิดส (Heck, Larsen, and Marcoulides, 1990) ไดศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความถูกตองของรูปแบบเชิงเหตุผล โดยมีความมุงหมายที่จะทดสอบ
เกี่ยวกับทฤษฎีกับรูปแบบเชิงเหตุผลที่วา ครูใหญในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ใช
พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ จะสามารถมีอทิธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน หลังจากที่ไดมีการควบคุมตัวแปรดานบริบทแลว ตัวอยางประกอบดวย ครูจํานวน 32 คน 
และครูใหญ 56 คน จาก 56 โรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยยืนยันวาพฤติกรรมดานภาวะผูนําทางวิชาการ
ของครูใหญมีความสัมพันธโดยตรงกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจริง 

 บุซซี (Buzzi, 1991) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของโรงเรียนกับการเลือก
มิติความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษารัฐคอนเนติคัส ผลการวิจยั
พบวา  องคประกอบความเปนผู นํ าทางวิชาการของผูบริหารโรง เรียนมีความสัมพันธ กับ              
ความประสิทธิภาพของโรงเรียนเปนตัวทํานายความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนดวย 

 แพนทีไลดส (Pantelides, 1991, p. 678-A.) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนผูนํา
ทางวิชาการ ของผูบริหารกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ไมมีองคประกอบ
ใดของ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สามารถอธิบายความแปรปรวน
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2       
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใชสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) โดยมี
ผูบริหาร หัวหนาฝายวิชาการ และครูผูสอน เปนผูใหขอมูล เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนระบบและ  
มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงเสนอสาระสําคัญของข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 

3.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ 
ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ข้ันตอน ดังน ี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ข้ันตอนน้ีเปนการจัดเตรียมโครงการเพื่อใหเกิด 
เปนกระบวนการของการดําเนินการตามโครงรางงานวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูลสถิติ 
ปญหา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหสมบูรณ นําเสนอ      
ขอความเห็นชอบโครงการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ข้ันตอนที่ 2 เปนข้ันตอนที่ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือตามขอบเขตของการวิจัย โดยไดรับ 
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ แลวจึงนําไปทดสอบใช       
(try out) ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเครื่องมือแลวนําเครื่องที่สรางไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานการวิจยั 
 ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนข้ันตอนการรางรายงานผลการวิจัย นําเสนอ 
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตามที่คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางและขนาดของกลุม
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
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 แผนแบบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
  
  R  หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
  X  หมายถึง ตัวแปรที่จะศึกษา 
  O  หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ สถานศึกษาของรัฐบาลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย      
4 อําเภอ คือ อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอบางเลน และอําเภอพุทธมณฑล จํานวน   
123  โรงเรียน   
 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยสุมมาจากประชากร   คือ สถานศึกษาของรัฐบาล           
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษา   
ข้ันพื้นฐาน  ผูวิจัยกําหนดการประมาณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ใชโปรแกรมการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง G.Power .3.1.9.2 (Mayr, 
Erdfelder, Buchner and Faul, 2007) โดยกําหนดขนาดอิทธิพลขนาดกลาง (Effect size f2) ที่ 0.15       

ระดับนัยยะสําคัญ ( error problem) ที่ 0.01(ความเช่ือมั่นที่ 99%) และอํานาจการทํานาย        
Power (1-β error problem) ที่ 0.99 (ทํานายผิดพลาดไดแค 1%) พบวาไดขนาดกลุมตัวอยาง         
จํานวน  271 คน เพื่อปองกันการตอบรับกลับคืนอยางไมสมบูรณ ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยาง    
จํานวน 300 คน กลุมตัวอยางจากสถานศึกษาละ 6 คน คือในกรณีสถานศึกษาที่มีบุคลากรไมถึง 6 คน  
ดังน้ี 1) กลุมผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือรักษาการแทนตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา จํานวน 1 คน 2) รองผูอํานวยการ/หัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 1 คน 3) ครูผูสอน
จํานวน 4 คน จากจํานวน 50 โรงเรียน  รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน รวมจํานวนผูใหขอมูลทั้งสิ้น  
300  คน แลวทําการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi–stage Random Sampling) โดยมี
ข้ันตอน ดังน้ี 
 1. กําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางจากโรงเรียนละ 6 คน 
 2. กําหนดสัดสวนจํานวนโรงเรียนแตละอําเภอ 
 3. สุมอยางงายโดยวิธีการจับฉลากจาก 123 โรงเรียน  ได 50 โรงเรียน 
 4. สุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก เลือกตัวแทนโรงเรียนตามสัดสวนที่กําหนดไว 

                                                      O 

 

 

      R                             X               
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 5. สุมอยางงายเลือก  รองผูอํานวยการ/หัวหนาฝายวิชาการ  จํานวน 1 คน/โรงเรียน 
ครูผูสอนจํานวน 4 คน/โรงเรียน รายละเอียดดังตาราง 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงประชากรและกลุมตัวอยางสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 
โรงเรียน 

 
อําเภอ ประชากร 

กลุม
ตัวอยาง 

ผูใหขอมูล 
รวมผูให
ขอมูล 

 (6 คน)  
ผูบริหาร 
(1 คน) 

หัวหนา
วิชาการ 
(1 คน) 

ครูผูสอน 
(4 คน) 

นครชัยศรี   33 13 13 13 52 78 
บางเลน   49 20 20 20 80 120 
สามพราน 33 13 13 13 52 78 
พุทธมณฑล 8 4 4 4 16 24 

รวม 123 50 50 50 200 300 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเลือกเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี
ข้ันตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา แลวกําหนด 
เปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ใหครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา  
 2.  ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเน้ือหา และแบบสอบถาม แลวนําเสนอ

อาจารยที่ปรึกษา 

 3. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน  
จํานวน  3 ตอน  ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปน         
แบบสํารวจรายการ (Checklist) จํานวน 5 ขอ 

  ตอนที่ 2 การบริหารงานวิชาการ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ เปนเกณฑการใหคะแนน จํานวน 30 ขอ 

  ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ    
เปนเกณฑการใหคะแนน จํานวน 25 ขอ 
 สําหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถาม
ตามมาตรตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของไลเคิรธ (Likert’s five rating scale) 
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(Likert, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2531: 114 – 115) โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ คือ   
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เปนเกณฑการใหคะแนน ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 
 5  หมายถึง   เห็นดวยกับการบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของสถานศึกษา มากที่สุด  
 4  หมายถึง   เห็นดวยกับการบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของสถานศึกษา มาก 
  3  หมายถึง   เห็นดวยกับการบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของสถานศึกษา ปานกลาง  
  2  หมายถึง   เห็นดวยกับการบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของสถานศึกษา นอย  
  1  หมายถึง   เห็นดวยกับการบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของสถานศึกษา นอยที่สุด  
 

 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปน แบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาหลักการ  แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปน
กรอบแนวคิดของการวิจัยใหครอบคลุมเน้ือหา และวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา 
 2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย จําแนกแบบสอบถามออกเปน     
สามตอน  โดยขอคําถามไดมาจากนิยามเชิงปฏิบัติการ 
  3.  นำแบบสอบถามที่สรางเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบโครงสราง
คําถาม การใชภาษา เพื่อใหไดขอคําถามที่ครอบคลุมตรงตามขอบเขตและวัตถุประสงคการวิจัยแลว
นํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณย่ิงข้ึน 
 

 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปน แบบสอบถาม เสร็จเรียบรอยแลวจึงดําเนินการหา
คุณภาพเครื่องมือ โดยทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งมี
ข้ันตอนการหาคุณภาพเครื่องมอื ดังน้ี 

1. ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเน้ือหาของแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารย

ที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content validity) ของแบบสอบถาม  

โดยนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  3  ทานตามนิยามเชิงปฏิบัติการ เมื่อไดผล  

การพิจารณาจากผูเช่ียวชาญครบทั้ง 3 ทานแลว จึงนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง(Item Objective 

Congruence: IOC) โดยมีเกณฑการพิจารณาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ เกณฑคาความสอดคลอง 

ที่ยอมรับไดตองมีคาต้ังแต 0.5 ข้ึนไป (ศิริชัย กาญจนวาส,ี 2548)  

 ผูวิจัยไดนําผลการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน มาคํานวณคา IOC เปนรายขอ
และคัดขอรายการที่มีคา IOC ผานเกณฑที่กําหนดไว ผลการพิจารณาพบวา มีคา IOC อยูระหวาง 
0.67 – 1.00 แสดงวาขอคําถามทุกขอมีความตรงเชิงเน้ือหาผานเกณฑที่กําหนด สามารถนําไปทดลอง
ใช (Try out) ตอได 
 2. ตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจาก
ผูเช่ียวชาญและแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (try-out) กับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยางการวิจัย  แตไมใชกลุ มตัวอยางที่ ใช ในการวิจัย  จํานวน 30 คน   แลวนําผลที่ ได                
หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-coefficient) วิธีการ
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ของครอนบาช (Cronbach,1974, p. 161, อางใน มันทนา วุนหนู, 2551, หนา 48) ดวยวิธีการ

ประมาณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient: ) พบวามีคา  
หรือเกณฑคาความเช่ือมั่นที่ยอมรับไดตองมีคาไมตํ่ากวา 0.97 ข้ึนไป  
 3. นําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาทําการวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability)     
ของแบบสอบถาม  โดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค             

(-Coefficient)  พบวามีคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค = .98 
 4. ออกเลขรหัสชุดแบบสอบถาม เรียบเรียง และจัดพิมพแบบสอบถามใหมีความเหมาะสม

และมีคุณภาพ เพื่อนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางที่แทจริงที่ไดกําหนดไวตอไป 
 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เพื่อใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดขอมูลตามความจริง ผูวิจัย     
ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังน้ี 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือตอคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย    
วิทยาเขตศาลายา เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 50 โรงเรียน  
 2. สงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมสงคืน     
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไปยังกลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษา       
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 50 โรงเรียนโดย
ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามดวยตนเองพรอมนัดหมายวันเก็บรวบรวมขอมูลกลับคืน โดยใหโรงเรยีน
กลุมตัวอยางสงกลับทางไปรษณีย ในกรณีอยูใกลโรงเรียนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยรวบรวมกลับคืนดวย
ตนเอง 
 3. เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมดของจํานวนกลุมตัวอยางและตรวจสอบ    
ความถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับใหมีความสมบูรณพรอมใชวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย  ผู วิจัยรวบรวมขอมูล         
ทุกข้ันตอนจากแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห โดยใชเทคนิคทางสถิติทางคอมพิวเตอรประมวลผล
ขอมูล ซึ่งไดนําขอมูลจากแบบสอบถามเปนรหัสแทนคาแลวประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
แบบสอบถาม มี  5 ตอน ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
สํารวจรายการ (Checklist) วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distributions) และ   
คารอยละ (Percentage) เพื่อการกระจายของตัวแปรและนําเสนอขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวน
บุคคลของกลุมตัวอยาง 
 2. การวิเคราะหการบริหารงานวิชาการ ลักษณะแบบสอบถามสวนน้ีเปนแบบสอบถาม  
ตามมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Division) 
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 3. การวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามสวนน้ีเปนแบบสอบถามตามมาตรสวนประเมิน
คา (Rating Scale) วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Division) 
 ในสวนของตอนที่ 2 และ 3 มีการแปลความหมายดังน้ี 
  - การแปลความหมายคาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 100) มีดังน้ี  

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด 

  - การแปลความหมายสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคา S.D. < 1 จึงถือวาผานเกณฑ  
 4. การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใชการวิเคราะห
แบบสหสัมพันธ (Correlayion Analysis) 
 5. การวิเคราะหการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วิเคราะหขอมูลดวยคาถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis)   
 

 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ภายหลังจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
แบบสอบถามแลวจึงลงรหัสเพื่อประมวลผลและวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ       
ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมี 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
 1. สถิติที่ใช วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distributions) และคารอยละ (Percentages)  
 2. สถิติที่ใชวิเคราะหการบริหารงานวิชาการคือ คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Division)  
 3. สถิติที่ใชวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คือคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)  
 4.  สถิติที่ใชวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช
การวิเคราะหแบบสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product correlation coefficient) 
 5. สถิติที่ใชวิเคราะหการบริหารงานวิชาการผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คือ วิเคราะหถดถอยพหุคุณแบบหลาย
ข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis)  



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาเรื่อง “การบริหารวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2” ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยัง กลุม
ตัวอยาง จํานวน 50 โรงเรียน จํานวน 300 ฉบับ โดยผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา 
จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการหรือหัวหนางานวิชาการ จํานวน 1 คน และครูผูสอน 
จํานวน 4 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 300 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งนํามาวิเคราะห
และเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจําแนกเปน 5 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่ 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 ตอนที่  4 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
 ตอนที่  5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของการบริหารงานวิชาการที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
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 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูวิจัยจําแนกขอมูลตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ หนวยงานที่สังกัดอยูปจจุบัน  ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงคาความถ่ีและคารอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ   

ชาย 86 28.7 
หญิง 214 71.3 

รวม 300 100.00 
2. อายุ   

21 - 30 ป 58 19.3 
31 - 40 ป 74 24.7 
41 - 50 ป 46 15.3 
51  ปข้ึนไป   122 40.6 

รวม 300 100.00 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   

ปริญญาตรี 184 61.3 
ปริญญาโท 109 36.3 
ปริญญาเอก 7 2.3 

รวม 300 100.00 
4. ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน   

ผูอํานวยการสถานศึกษา 50 16.7 
รองผู อํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหนาฝาย
วิชาการ 

50 16.7 

ครผููสอน 200 66.6 
รวม 300 100.00 
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ หนวยงานที่สังกัดอยูปจจุบัน   

นอยกวา  5 ป 103 34.3 
5  -  10 ป 
11 – 15 ป 
16 – 20 ป 
21 – 25 ป 
26  ปข้ึนไป 

61 
21 
31 
21 
63 

20.3 
7.0 

10.3 
7.0 

21.0 
รวม 300 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 216 คน  
คิดเปนรอยละ 71.3 เพศชาย จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 28.7 
 เมื่อพิจารณาตามอายุอยูในชวง 51–60 ปมากที่สุด ซึ่งมีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 
40.6  รองลงมาคือชวงอายุ 31 - 40 ป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 24.7 ชวงอายุ 21-30 ป
จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 19.3   และชวงอายุ 41 - 50 ป จํานวน 46 คน  
 ระดับการศึกษาสูงสุดสวนใหญจบปริญญาตรี จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 61.3  
รองลงมาคือตํ่ากวาปริญญาโท จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 36.3 และปริญญาเอก จํานวน 7 คน 
คิดเปนรอยละ 2.3 ตามลําดับ 
            ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียนมากที่สุดคือ ครูผูสอน จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 
66.6 รองลงมาคือ ผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหนาฝายวิชาการ 
ซึ่งมีจํานวน 50 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 16.7 ตามลําดับ 
      ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ หนวยงานที่สังกัดอยูปจจุบัน อยูในชวงนอยกวา 5 ป
จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 34.3  รองลงมาคือชวงอายุ  26  ปข้ึนไป จํานวน 63 คน คิดเปนรอย
ละ 21.0  ชวงอายุ  5-10 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 20.3 และนอยที่สุดคือชวงอายุ 11-15 ป
และชวงอายุ  21-25 ป จํานวน 21 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 7.0 ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 ผู วิจัยวิเคราะหการบริหารงานวิชาการ  สังกัดสํานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (Xtot) ในแตละดานคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (X1) 
ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(X2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (X3)     
ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (X4) ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน(X5) รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการ       

สังกัดสํานักงานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวม 
 

   การบริหารงานวิชาการ  สังกัดสํานักงานงานเขต     
   พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (Xtot) 

X = S. D.  ระดับ 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา(X1)  4.30 .49 มาก 
2. ดานการพฒันาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    (X2) 

4.09 .51 มาก 

3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (X3) 4.27 .45 มาก 

4. ดานการพัฒนาและสงเสรมิใหมีแหลงเรียนรู (X4) 4.13 .53 มาก 

5. ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน(X5) 

4.23 .48 มาก 

รวม 4.20 .49 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบวาการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2  โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 4.20, S.D. =.49) เมื่อพิจารณารายดาน
ที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากทีสุ่ดคือดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X =4.30, S.D. =.49) รองลงมา คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู    
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X =4.27, S.D.=.45) ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน ( X = 4.23, S.D.=.48) ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ( X = 4.13, 
S.D.=.53) ตามลําดับ และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(X = 4.09, S.D. =.51)  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดานการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา (X1) 

 
ดานการพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา (X1) X  = S. D.  ระดับ 

1. สถานศึกษาของทานมีการวิเคราะหเอกสารหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของ
กระทรวง  ศึกษาธิการให เหมาะกับบริบทของ
โรงเรียน 

4.28 .62 มาก 

2. สถานศึกษาของทานไดวิเคราะหสภาพแวดลอมและ
ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน   
ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงคของ
สถานศึกษา 

4.30 .62 มาก 

3. สถานศึกษาของทานไดจัดทําโครงสรางของหลักสูตร
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของสถานศึกษา 

4.38 .62 มาก 

4. สถานศึกษาของทานมีการนําหลักสูตรไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนตามเปาหมายของสถานศึกษา 

4.41   .59 มาก 

5. สถานศึกษาของทานมีการติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการใชหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

6. สถานศึกษาของทานมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
ตามความเหมาะสมทุกปการศึกษา 

4.23 
 

4.19 

.61 
 

.64 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.30 .50 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ( X =4.30, S.D.=.50) เมื่อพิจารณารายขอที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานศึกษาของทานมีการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนตาม
เปาหมายของสถานศึกษา(X =4.41, S.D.=.59) รองลงมา คือ สถานศึกษาของทานไดจัดทําโครงสราง
ของหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา   
(X = 4.38, S.D. =.62) ตามลําดับ และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สถานศึกษาของทานมีการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสมทุกปการศึกษา (X =4.19, S.D.=.64)  
 
 
 
 



69 

 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา (X2) 

 
ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X2) X  = S. D.  ระดับ 
1. สถานศึกษาของทานมีการศึกษาวิเคราะหความ

จําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนารงานวิชาการ 

4.15 .62 มาก 

2. สถานศึกษาของทานมีการออกแบบและสรางสื่อการ
เรียนการสอน 

4.01 .65 มาก 

3. สถานศึกษาของทานมีการจัดหาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
งานดานวิชาการ 

4.20 .58 มาก 

4. สถานศึกษาของทานมีการจัดการเรียนการสอนและ
ใชเทคโนโลยีใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร 

4.15 .62 มาก 

5. สถานศึกษาของทานมีการประเมินการใชสื่ อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและรายงาน
ผลการใช 

4.02 
 

.68 มาก 

6. สถานศึกษาของทานมีการพัฒนารูปแบบสื่อการ
เรียนการสอนและการใชสื่ อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

4.04 .66 มาก 

รวม 4.09 .51 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบวา ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 4.09, S.D.=.51) เมื่อพิจารณารายขอที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา 
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานศึกษาของทานมีการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนางานดานวิชาการ ( X =4.20, S.D.=.58) รองลงมา คือ สถานศึกษาของ
ทานมีการศึกษาวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนางานวิชาการ ( X =4.15, S.D.=.62) ตามลําดับ และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สถานศึกษา
ของทานมีการออกแบบและสรางสื่อการเรียนการสอน (X = 4.01, S.D.=.65)  
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ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (X3) 
 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (X3) X  = S. D.  ระดับ 
1. สถานศึกษาของทานมีการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูตามกลุมสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

4.39 .57 มาก 

2. สถานศึกษาของทานมีการจัดกระบวนการเรียนรู 
เน้ือหาสาระและกิจกรรมไดสอดคลองกับความ
สนใจ ความถนัดของผูเรียน 

4.23 .57 มาก 

3. สถานศึกษาของทานสงเสริมใหนักเรียนไดจัดทํา
โครงงานและใชภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูตอผูเรียน 

4.18 .65 มาก 

4. สถานศึกษาของทานมีการจัดกิจกรรมปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคใหแกผูเรียน 

4.49 .58 มาก 

5. สถานศึกษาของทานมีการนิเทศการเรียนการสอน
ของครสูม่ําเสมอ 

4.20 .68 มาก 

6. สถานศึกษาของทานมีการปรับปรุงแผนการจัดการ  

   เรียนรู 

4.14 .65 มาก 

รวม 4.27 .45 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบวา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ( X =4.27, S.D.=.45) เมื่อพิจารณารายขอที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานศึกษาของทานมีการจัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่ดีงาม

และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียน (X =4.49, S.D.=.58) รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมี

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

( X =4.39, S.D.=.57) ตามลําดับ และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สถานศึกษาของทานมีการปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู (X =4.14, S.D.=.65)  

 
 
 
 



71 

 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดานการพัฒนาและสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรู (X4) 

 
ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (X4) X  = S. D.  ระดับ 

1. สถานศึกษาของทานมีการวางแผนการสํารวจแหลง
เรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งในสถานศึกษาชุมชน ทองถ่ิน 

4.11 .67 มาก 

2. สถานศึกษาของทานจัดทําเอกสารเผยแพรแหลง
เรียนรูแกครูสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น 

4.08 .77 มาก 

3. สถานศึกษาของทานมีการจัดต้ังแหลงเรียนรูเพื่อการ
เรียนรูของผูเรียน 

4.16 .64 มากที่สุด 

4. สถานศึกษาของทานจัดกจิกรรมและสถานการณใน
แหลงเรียนรูใหผูเรียนไดคิดและแสดงออกอยาง
สรางสรรค 

4.19 .65 มากที่สุด 

5. สถานศึกษาของทานมีการสงเสรมิสนับสนุนใหครจูัด
กระบวนการการเรียนรูโดยใชภูมปิญญาทองถ่ิน 

4.15 .62 มากที่สุด 

6. สถานศึกษาของทานมีการสรุปประเมินผลและ 
   รายงานผลการใชแหลงการเรียนรู 

4.11 .67 มากที่สุด 

7. สถานศึกษาของทานมีการปรับปรุงแหลงเรียนรูใหมี   
   ความพรอมใช 

4.12 .62 มากที่สุด 

รวม 4.13 .53 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบวา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู โดยภาพรวม         
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 4.13,S.D.=.53)  เมื่อพิจารณารายขอที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา 
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานศึกษาของทานจัดกิจกรรมและสถานการณในแหลงเรียนรูใหผูเรียน
ไดคิดและแสดงออกอยางสรางสรรค (X =4.19, S.D.=.65)  รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีการ
สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน ( X =4.15, S.D.=.62) 
ตามลําดับ และสวนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ  สถานศึกษาของทานจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรู
แกครสูถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น  (X =4.08, S.D. =.77)  
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของดานการวัดผล ประเมินผลและ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (X5) 

 
ดานการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน (X5) 
X  = S. D.  ระดับ 

1.  สถานศึกษาของทานกําหนด จัดทําระเบียบวาดวย
การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 

4.28 .57 มาก 

2. สถานศึกษาของทานสงเสริมใหครูจัดทําคูมือการ
วัดผลและประเมินผลแตละวิชาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู หนวยการ
เรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู 

4.24 .59 มาก 

3. สถานศึกษาของทานมีการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลใหไดมาตรฐาน เนนการประเมินตาม
สภาพจริง 

4.24 .61 มาก 

4. สถานศึกษาของทานสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล
และประเมินผลเพื่อสนองตอบตอตัวช้ีวัดการเรียนรู 

4.30 .56 มาก 

5. สถานศึกษาของทานจัดใหมีการเทียบโอนความรู
ทักษะ ประสบการณและผลการเรียนจากสถานศึกษา
อื่นตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

4.06 .71 มาก 

รวม 4.23 .48 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบวา ดานการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดย
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.23, S.D.=.48) พบวา เมื่อพิจารณารายขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ไปหานอย พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ  สถานศึกษาของทานสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล
และประเมินผลเพื่อสนองตอบตอตัวช้ีวัดการเรียนรู ( X  = 4.30, S.D.=.56) รองลงมา คือ 
สถานศึกษาของทานกําหนด จัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
( X =4.28, S.D.=.57) และสวนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สถานศึกษาของทานจัดใหมีการเทียบโอน
ความรู  ทักษะ ประสบการณและผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนด (X =4.06, S.D.=.71)  
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการประสิทธิผลของสถานศึกา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 
 ผูวิจัยวิเคราะหการประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 ในแตละดาน คือ ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Y1) ดานการจัดสรร
ทรัพยากร (Y2) ดานการปรับตัว (Y3) ดานความพึงพอใจในการทํางาน (Y4) รายละเอียดดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษา   

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวม 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (Ytot) 

X  = S. D.  ระดับ 

1. ดานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Y1) 4.04 .53 มาก 

2. ดานการจัดสรรทรัพยากร (Y2) 4.25 .50 มาก 

3. ดานการปรบัตัว (Y3) 4.20 .48 มาก 

4. ดานความพึงพอใจในการทํางาน  (Y4) 4.40 .47 มาก 

รวม 4.23 .50 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.8 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.23, S.D.=.50) เมื่อ
พิจารณารายดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความพึงพอใจ    

ในการทํางาน (X =4.40, S.D.=.47)  ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการจัดสรร
ทรัพยากร (X =4.25, S.D.=.50) ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานการปรับตัว (Y3)  ( X =4.20, 
S.D.=.48) ตามลําดับ และสวนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( X =4.04, 
S.D.=.53)  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y1) 
 

ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Y1) X  = S. D.  ระดับ 
1. ผลการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับที่นา

พอใจเปนไปตามคาเปาหมายของโรงเรียน 
3.94 .64 มาก 

2. นักเรียนในสถานศึกษามีความสามารถพิเศษเปนที่
ประจักษตอสังคม 

3.98 .67 มาก 

3. นักเรียนในสถานศึกษามีความคิดสรางสรรคและคิด
อยางเปนระบบ 

3.90 .66 มาก 

4. นักเรียนในสถานศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม
เหมาะสมกับวัย 

4.23 .63 มาก 

5. นักเรียนในสถานศึกษาไดรบัรางวัลดานวิชาการทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน 

6. นักเรียนทีจ่บการศึกษาสามารถสอบแขงขันเขาเรียน
ในสถานศึกษาอื่นได 

4.00 
 

4.17 

.72 
 

.67 

มาก 

 

มาก 
 

รวม 4.04 .53 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบวา ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (X =4.04, S.D.=.53) เมื่อพิจารณารายขอที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ นักเรียนในสถานศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับวัย ( X =4.23, S.D.=.63) 
รองลงมาคือ นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบแขงขันเขาเรียนในสถานศึกษาอื่นได ( X =4.17, 
S.D.=.67) ตามลําดับ และสวนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ นักเรียนในสถานศึกษามีความคิดสรางสรรค
และคิดอยางเปนระบบ (X =3.90, S.D.=.66)  
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ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของดานการจัดสรรทรัพยากร (Y2) 
 

ดานการจัดสรรทรัพยากร (Y2) X  = S. D.  ระดับ 
1. ผูบริหารมีการวางแผนในการใชทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
4.29 .59 มาก 

2. ผูบริหารไดบริหารงบประมาณใหเปนไปตาม   

   แผนการใชเงินงบประมาณที่กําหนดไว 

4.30 .63 มาก 

3. ผูบรหิารและครูใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนตรง
ตามวัตถุประสงคและหลกัเกณฑการใชทรัพยากร
ของโรงเรียน 

4.30 .55 มาก 

4. ผูบรหิารและครสูํารวจและจัดทําขอมลูทรัพยากร 
เพื่อการศึกษาในเขตพื้นทีบ่ริการใหมีการใช
ทรัพยากรรวมกัน 

4.19 .62 มาก 

5. สถานศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่
เพียงพอตอการสงเสริมการเรียนรู 

6.  ผูบริหารมีการจัดสรรทรัพยากรทุกดานใหแกคร ู     
    และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนําไปพัฒนา     
   คุณภาพการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและทั่วถึง 

4.19 
 

4.24 

.70 
 

.68 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.25 .50 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบวา ดานการจัดสรรทรัพยากร  โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก (X =4.25, S.D.=.50)  เมื่อพิจารณารายขอที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุดคือ ผูบริหารและครูใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนตรงตามวัตถุประสงคและหลักเกณฑการใช

ทรัพยากรของโรงเรียน (X =4.30, S.D.=.55) รองลงมาคือ ผูบริหารไดบริหารงบประมาณใหเปนไป

ตาม   แผนการใชเงินงบประมาณที่กําหนดไว ( X =4.30, S.D.=.63) ตามลําดับ และสวนที่มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุดคือ สถานศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่เพียงพอตอการสงเสริมการเรียนรู 

(X =4.19, S.D.=.70)  
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ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของดานการปรับตัว (Y3) 
 

ดานการปรับตัว (Y3) X  = S. D.  ระดับ 
1. ทานรูสึกมีความสุขกับการปฏิบัติงานในหนาที่และ   

งานที่ไดรับมอบหมาย 
4.26 .66 มาก 

2. ทานมีความพยายามที่จะเผชิญกับปญหาที่เกิดข้ึน

ระหวางการปฏิบัติงานในหนาที่จนงานสําเร็จลุลวง

ไปไดดวยดี 

4.37 .55 มาก 

3. ทานไมรูสึกวิตกกังวลกับเรื่องตาง ๆ ระหวางการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 

4.13 .68 มาก 

4. นักเรียนในสถานศึกษามีความพยายามในการพัฒนา
ปรับปรุงแกไขการเรียนรูของตนเอง 

4.05 .68 มาก 

5. นักเรียนในสถานศึกษามีความพยายามในการพัฒนา
ปรับปรุง แกไขตนเองใหมีสวนรวมตอกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียน 

6. นักเรียนในสถานศึกษามีความสุขกับกิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

7. นักเรียนในสถานศึกษามีความสุขที่ไดมาโรงเรียน  

4.08 
 
 

4.24 
 

4.27 

.62 
 
 

.58 
 

.59 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.20 .48 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบวา ดานการปรับตัว ( X =4.20, S.D.=.48) เมื่อพิจารณารายขอที่มี

คาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทานมีความพยายามที่จะเผชิญกับปญหา  

ที่เกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานในหนาที่จนงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ( X =4.37, S.D.=.55) 

รองลงมาคือ นักเรียนในสถานศึกษามีความสุขที่ไดมาโรงเรียน ( X =4.27, S.D.=.59) ตามลําดับ และ

สวนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ นักเรียนในสถานศึกษามีความพยายามในการพัฒนาปรับปรุงแกไขการ

เรียนรูของตนเอง (X =4.05, S.D.=.68)  
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ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดานความพึงพอใจในการทํางาน  (Y4)  
 

ดานความพึงพอใจในการทํางาน  (Y4) X  = S. D.  ระดับ 
1. ทานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานของโรงเรียน 4.53 .54 มากที่สุด 

2. ทานมีความภูมิใจที่สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย 

4.52 .55 มากที่สุด 

3. สภาพการทํางาน  บรรยากาศสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน สงเสริมใหทานมีความพรอมในการทํางาน 

4.28 .67 มาก 

4. ทานมีความรูสึกวาตนเองมีความกระตือรือรนที่จะ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

4.37 .56 มาก 

5. ทานมีความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและเปนสวน
หน่ึงของโรงเรียน 

6. ทานมีความรูสึกวาคณะครูรวมมือรวมใจกันทํางาน
เพื่อความสําเร็จของโรงเรียน 

4.31 
 

4.42 
 

.62 
 

.64 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.41 .47 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบวา ดานความพึงพอใจในการทํางาน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X =4.41, S.D.=.47) เมื่อพิจารณารายขอที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานของโรงเรียน มากที่สุด ( X =4.53, S.D.=.54) 
รองลงมาคือ ทานมีความภูมิใจที่สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ( X =4.52, 
S.D.=.55) ตามลําดับ และสวนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สภาพการทํางาน บรรยากาศสิ่งแวดลอม
ภายในโรงเรียน สงเสริมใหทานมีความพรอมในการทํางาน (X =4.28, S.D.=.67)  
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 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการบริหารวิชาการที่
สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2 
 ในการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการบริหารวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 ผูวิจัยใชการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product correlation coefficient) 
เพื่อตรวจสอบภาวะ Multicollinearity ผลการวิเคราะห ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการบริหารวิชาการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมและรายดาน 

 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y 

X1 1      
X2 .46** 1     
X3 .66** .62** 1    

X4 .56** .66** .72** 1   

X5 .56** .56** .60** .68** 1  

Y .53** .56** .62** .68** .65** 1 

                          ** p ≤ 01 
  
 จากตารางที่ 4.13 พบวา คาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ (Xtot) ระหวาง ดานการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา (X1) ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(X2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู (X3) ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (X4) และดานการวัดผล 
ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน(X5)  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 (Y) ในทางบวก และมีความสัมพันธ
กันสูง เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง  X1 - X5 พบวา คาสหสัมพันธระหวาง .477 - .695 ถือวามี
ความสัมพันธกันสูงเสี่ยงตอการเกิดภาวะ Multicollinearity จึงจะตองมีการทดสอบ Collinearity   
โดยพิจารณาจากคา VIF ในตารางที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงคา VIF (Variance inflation factor) ของการบริหารวิชาการในแตละดาน 
 

การบริหารวิชาการ (Xtot) 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา(X1) 
2. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(X2) 

.519 

.508 
1.925 
1.970 

3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู(X3) .359 2.782 
4. ดานการพัฒนาและสงเสรมิใหมีแหลงเรียนรู(X4) 
5. ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการ

เรียน(X5) 

.348 

.471 
2.872 
2.125 

   
 

 จากตารางที่ 4.14 คา VIF (Variance inflation factor) หากมีคาต้ังแต 10 ข้ึนไปจะสราง
ปญหาตอ Regression model ได จากการวิเคราะหพบวาคา VIF ของการบริหารงานวิชาการ (Xtot)  
ในดานดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา(X1) = 1.925, ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา (X2)  = 1.970, ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  (X3) = 2.782, ดานการพัฒนาและ
สงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (X4) = 2.872 และดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียน(X5) = 2.125 แสดงใหเห็นวาคา (Variance inflation factor: VIF) ของการบริหารงาน
วิชาการ (Xtot) ในแตละดานมีคาไมเกิน 10 ข้ึนไป จึงไมเกิดปญหา Collinearity เมื่อเปนไปตาม
เกณฑที่คา VIF กําหนดไวจึงทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ แบบข้ันตอน (Stepwise multiple 
regression analysis)  เปนลําดับตอไป 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของการบริหารงาน
วิชาการที่สงผลประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 การวิเคราะหการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
แบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis) พิจารณาตามตัวแปรที่เขาสมการตามลําดับ
ความสําคัญ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.16 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ของการบริหารงานวิชาการท่ี

สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 
แหลงความ 
แปรปรวน 

Sum of Squares df 
Mean 

Squares 
F Sig 

Regression 27.051 3 9.017 117.062 .000 

Residual 22.800 296 .077   
Total 49.852 299    

** p ≤ 01  
 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)    .737 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square)     .543 
 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)  .538 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  .27754 
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

β Std. Error Beta 
คาคงที่ (Constant) 1.304 .166  **860.7

 
.000 

ดานการพัฒนาและสงเสรมิใหมี
แหลงเรียนรู (X4) 

.260 .049 .334 **262.5  .000 

ดานการ วัดผล ประเมินผล 
และดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียน (X5) 

.260 .047 .304 **500.5  .000 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู
(X3) 

   .175 .053 .192 **311.3  .001 

  
 จากตารางที่ 4.15 พบวา ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ การบริหารงานวิชาการ 
ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (X4) ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน (X5) และการพัฒนากระบวนการเรียนรู (X3) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ
เทากับ .737 ประสิทธิภาพในการทํานายเทากับ .543 หมายความวา การบริหารงานวิชาการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในดานการพัฒนาและสงเสริมใหมี     
แหลงเรียนรู (X4) ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (X5) และการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู (X3) สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) ซึ่งทั้ง 3 ปจจัยรวมกัน
อธิบายประสิทธิผล (Y) ไดรอยละ 54.3 สามารถเขียนเปนสมการคะแนนดิบและสมการคะแนน
มาตรฐานไดดังน้ี 

 

 สมการคะแนนดิบ  


Y  = 1.304 + .260 (X4)  + .260 (X5) + .175 (X3) 

 สมการคะแนนมาตรฐาน yZ


 = .334  (X4)  + .304 (X5) + .192 (X3) 



บทท่ี 5 
อภิปรายและสรุปผล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยมุงศึกษาเรื่อง“การบริหารวิชาการที่สงผลตอประสิทธผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2” วัตถุประสงค  1) เพื่อ
ศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ3) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รูปแบบการวิจัย      
เปนเชิงพรรณนา (descriptive  research) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือบุคลากรในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จํานวน 50 โรงเรียน ผูใหขอมูล
ประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ/หัวหนาฝายวิชาการ       
จํานวน 1 คน และครผููสอน โรงเรียนละ 4 คน จํานวน 200 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 300 คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1การสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ และตอนที่ 3 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณโดยใชการหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถ่ี คารอยละ เพื่ออธิบายลักษณะของ
ผูตอบแบบสอบถาม และหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่ออธิบายระดับการบริหาร       
งานวิชาการและประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 สวนการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานไดใชการหาคา การวิเคราะห            
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และวิเคราะหขอมูลโดยใชการถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน (Stepwise 
multiple regression analysis) ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปไดดังน้ี 
 1. การบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  ดานการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนดาน
การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ตามลําดับเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
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  1.1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาของทานมีการนําหลักสูตรไปใชในการจัด     
การเรียนการสอนตามเปาหมายของสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานไดจัดทําโครงสราง
ของหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 
ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ สถานศึกษาของทานมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
ทุกปการศึกษา 
  1.2 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คือสถานศึกษาของทานมีการจัดหาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานดานวิชาการ  รองลงมาคือ สถานศึกษาของทาน
มีการศึกษาวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอนและ     
การพัฒนางานวิชาการ  ตามลําดับ และ  ที่มีนอยที่สุดคือ สถานศึกษาของทานมีการออกแบบและ
สรางสื่อการเรียนการสอน 
  1.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คือ สถานศึกษาของทานมีการจัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียน  รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมี     
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ตามลําดับ และที่มีนอยที่สุดคือ สถานศึกษาของทานมีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู   
  1.4 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ  สถานศึกษาของทานจัดกิจกรรมและสถานการณใน      
แหลงเรียนรูใหผูเรียนไดคิดและแสดงออกอยางสรางสรรค รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมี     
การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน ตามลําดับ และนอย
ที่สุดคือ  สถานศึกษาของทานจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครูสถานศึกษาอื่น บุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบัน 
  1.5  การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ภาพรวมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาของทานสงเสริมใหครู
ดําเนินการวัดผลและประเมินผลเพื่อสนองตอบตอตัวช้ีวัดการเรียนรู รองลงมาคือ สถานศึกษาของ
ทานกําหนด จัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา และนอยที่สุดคือ 
สถานศึกษาของทานจัดใหมีการเทียบโอนความรู  ทักษะ ประสบการณและผลการเรียน             
จากสถานศึกษาอื่นตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย ดังน้ี ความพึงพอใจในการทํางาน รองลงมาคือ การจัดสรรทรัพยากร การปรับตัว และนอยที่สุด
คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามลําดับเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
  2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา   
รายขอที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนในสถานศึกษามี
คุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับวัย รองลงมาคือ นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบแขงขันเขา
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เรียน    ในสถานศึกษาอื่นได และสวนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด นักเรียนในสถานศึกษามีความคิด
สรางสรรคและคิดอยางเปนระบบ 
  2.2 การจัดสรรทรัพยากร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ  
ที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือผูบริหารและครูใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนตรงตามวัตถุประสงคและหลักเกณฑการใชทรัพยากรของโรงเรียน รองลงมาคือ ผูบริหารได
บริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชเงินงบประมาณที่กําหนดไว และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
สถานศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่เพียงพอตอการสงเสริมการเรียนรู 
  2.3 การปรับตัว โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอที่มีคาเฉลี่ย
มากไปหานอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ทานมีความพยายามที่จะเผชิญกับปญหาที่เกิดข้ึน
ระหวางการปฏิบัติงานในหนาที่จนงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  รองลงมาคือ นักเรียนในสถานศึกษามี
ความสุขที่ไดมาโรงเรียน และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ นักเรียนในสถานศึกษามีความพยายามใน    
การพัฒนาปรับปรุงแกไขการเรียนรูของตนเอง 
  2.4 ความพึงพอใจในการทํางาน  โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ทานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานของ
โรงเรียน รองลงมาคือทานมีความภูมิใจที่สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และ   
นอยที่สุดคือสภาพการทํางาน บรรยากาศสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน สงเสริมใหทานมีความพรอมใน
การทํางาน 
 3. การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (X3) ดาน 
การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (X4) ดานการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียน (X5)  สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพิจารณาในแตละดาน ดังน้ี 
  3.1 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (X3)  สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  3.2 ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (X4) สงผลตอประสิทธิผลของ 
สถานศึกษา 
  3.3 ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (X5) สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา   
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล ประเด็นที่นํามาพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2    
โดยสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
 1. การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X1)  ที่เปนเชนน้ี  
อาจเน่ืองมาจาก การปฏิรูประบบการบริหารการจัดการศึกษาแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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(2542) และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 
2553 ไดกําหนดใหโรงเรียนดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับทองถ่ิน ตามมาตรา 
27 โดยใหสถานศึกษามีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหน่ึง คือ เพื่อความ
เปนไทย ความเปนพลเมืองที่ ดีของชาติการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อ    
การศึกษาตอ  ใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตร  ตามวัตถุประสงค           
ใน     วรรคหน่ึงในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน สาระของ
หลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ     
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2547) พบวา ความสามารถในดานการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการบริหารหลักสูตรเพราะเปนงานที่สําคัญอยางย่ิงตอการเรียนการสอน    
การจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ    
สุดารัตน ตามสกุล (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนใหครู
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตดอนเมือง สังกัด
กรุงเทพมหานครพบวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนใหครูพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ภาพรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของอภิชาต แกนนอย (2549) ซึ่งไดวิจัยการบริหาร  
งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา 
ภาพรวมในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวาอยูในระดับมาก 10 ดาน ระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา และการประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X2) 
แตมีคุณลักษณะอยูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะการออกแบบสื่อการเรียนการสอนบางครัง้ 
อาจจําเปนจะตองออกแบบใหมและสรางข้ึนมาใหม ในกรณีน้ีควรมีองคประกอบพื้นฐานตอไปน้ีเขามา
พิจารณาดวยไดแก วัตถุประสงคของการเรียน คาใชจาย ความเช่ียวชาญทางดานเทคนิคใน         
การออกแบบและการสราง  วัสดุและอุปกรณที่ใชในการสราง เวลาที่ใชในการสราง (พิยัน ชิตสกุล, 
2550, หนา 39) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบารบารา (Barbara, 1998, 1452) พบวาแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา คือ การใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน      
การเพิ่มทักษะทางการสอนใหครู โรงเรียนใหการสนับสนุนและสงเสริมดานทรัพยากร งบประมาณ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมิท (Smith, 1990, p. 18-25)  
พบวา ผูมีทัศนคติที่ดีตอการอานจะใหเวลาในการอานสิ่งพิมพที่หลากหลายเพื่อประโยชนในการเพิ่ม
ความรูและประสบการณใหชีวิต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบารเน็ต (Barnett, 1993, abstract)   
ไดศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร        
งานวิชาการ พบวา เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการของ           
การบริหารงานวิชาการ ขอมูลรายบุคคลในระดับลึกจะถูกนําไปรวบรวมที่สํานักงานบริหารวิชาการ  
ทําใหผูปฏิบัติงานฝายวิชาการสามารถเรียกใชขอมูลตาง ๆ ทําใหมีความต้ังใจและรวมมือใน         
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การทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธรรมรงค  สมเกิด (2548, หนา 88)  พบวา สื่อวีดีทัศน      
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง    
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นักเรียน มีความพงึพอใจตอบทเรียน วีดีทัศนในระดับมาก 
 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2  (Ytot) โดยภาพรวมทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและดานที่อยูในระดับมากที่สุด คือ     
ดานความพึงพอใจในการทํางาน(Y4) ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
หมายถึง  ความรูสึกเต็มใจที่จะปฏิบัติงานของบุคคลากรที่มีตองานในหนาที่และตองานที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติ ซึ่งงานน้ันจะตองเปนงานที่ผานการพิจารณาตัดสินใจจากผูบริหารแลว  
ประกอบดวย  เน้ืองาน เงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การไดรับการยอมรับนับถือ ผลประโยชนเกื้อกูล  
สภาพการทํางาน การนิเทศงาน เพื่อนรวมงาน หนวยงานและการจัดการ ดานลักษณะของงาน       
ที่ปฏิบัติ ดานสภาพการทํางาน ดานความกาวหนาในงานและดานการไดรับ การยอมรับนับถือ  
(สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 1, 2555, หนา 35) ซึ่งสอดคลองกับนิพนธ วรรณเวช 
(2548, หนา 101) ที่พบวา ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เชนเดียวกบับัณฑิต ผังนิรันดร (2550, หนา 164) 
ที่พบวาแรงจูงใจในการทํางานเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา หากผูบริหารไดศึกษาถึงความตองการสวนตัวของบุคลากรแตละคนและความตองการขององคการ 
จากการปฏิบัติงานของบุคลากรเหลาน้ัน  ทําใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการของทั้งสองฝาย 
โดยนําปจจัยจูงใจมาชวยในการกระตุนบุคลากรใหเกิดพฤติกรรมการทํางานตามที่มหาวิทยาลัย
ตองการก็จะนํามาซึ่งการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิผล Borden (1982, p.260)  
ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับความพึงพอใจในงาน พบวา  บรรยากาศ
องคการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของผูปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญในระดับสูง กลาวคือ 
เมื่อผูปฏิบัติงานพึงพอใจในบรรยากาศองคการ ผูปฏิบัติงานจะมีความพึงพอใจ   ในงานสูงดวย      
ในทํานองเดียวกัน เมื่อผูปฏิบัติงานไมพึงพอใจกับบรรยากาศองคการ ความพึงพอใจ   ในงานจะ     
ตํ่าดวย เชนเดียวกับ Litwin และ Stringer (2002, p.371)  ที่พบวา องคการที่มีบรรยากาศมุง
ผลสําเร็จของงาน  บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีผลผลิตสูง บรรยากาศแบบมุงผลสําเร็จของ
งาน จึงมีผลทําใหบุคลากรในองคการเกิดความพึงพอใจในงานและงานบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของปลัญ  ปฎิพิมพาคม (2550, หนา 212 – 220) ไดศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
และประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา องคประกอบประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมี  8  องคประกอบคือ ความสามารถในการผลิต 
ความสามารถในการพัฒนาเจตคติ ความสามารถในการปรับตัว บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน  ความพึงพอใจในงานบุคลากร  ความสามัคคีของบุคลากรดานการพัฒนาบุคลากรและ    
การแกปญหาภายใน และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Y1)  แตอยางไรก็ตามก็ยังอยู
ในระดับมากที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ กลาวไววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจะเปนตัวชวย
วัดประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก การพัฒนาความคิดสรางสรรค  การคิดอยางเปนระบบของนักเรียน 
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ศีลธรรมของนักเรียน คะแนนการสอบระดับชาติ นักเรียนสามารถสอบแขงขันเขาเรียนในสถานศึกษา
อื่นได ผลงานเปนที่ยอมรับหรือไดรับรางวัล  (ฮอยและมิสเกล, Hoy and miskel, 2008, pp. 291-
322) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเฮด,ลารเซน และมารคูลิดส (Heck,Larsen, and Marcoulides, 
1990, p.59) ไดศึกษาโดยมีความมุงหมายที่จะทดสอบเกี่ยวกับทฤษฎีกับรูปแบบเชิงเหตุผลที่วา 
ครูใหญในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ใชพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ 
จะสามารถมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งผลการวิจัยยืนยันวาพฤติกรรมดาน
ภาวะผูนําทางวิชาการของครูใหญมีความสัมพันธโดยตรงกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจริง 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสปริโต (Spirito, 1990) ซึ่งทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูใหญ   
ในฐานะผูบริหารทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในรัฐแคลิฟอรเนีย ที่มีผลตอความสําเร็จ     
ทางวิชาการของนักเรียน พบวา การพัฒนาบุคลากรของครูใหญมีความสําคัญตอความสําเร็จ        
ทางวิชาการของนักเรียน ซึ่งสอดคลองแนวคิดของมอทท (Mott, 1972) กลาววา ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาวาเปนความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  
 3. การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมสงผลตอกัน อยางมีนัยสําคัญ    
ทางสถิติที่ระดับ 0.1 ประสิทธิภาพในการทํานาย ไดรอยละ 54.3 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของ   
การวิจัยที่ต้ังไววาการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู   การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  การวัดผล ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  อยางนอย 1 ปจจัยสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งดานที่สงผลตอประสิทธิผล(Ytot ) ของ
สถานศึกษามากที่สุด คือดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู(X4) สวนดานที่สงผลรองลงมา
คือดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (X5)  และดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู (X3)  สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot ) ตามลําดับ เมื่อจําแนก
ความสัมพันธของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ออกทั้ง 5 ดาน พบวามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังน้ี 
 ในทัศนะของผูวิจัย เห็นวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งลวนพบวา มีความสัมพันธในทางบวกน้ัน อาจอธิบายไดวา 
ประสิทธิผลของโรงเรียน ลวนแลวแตข้ึนอยูกับปจจัยในการบริหารงานวิชาการดานตาง ๆ           
ของโรงเรียนทั้งสิ้น ซึ่งอาจสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะนํามาซึ่ง
ประสิทธิภาพของโรงเรียนทั้งในดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  ดานการวัดผล 
ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนและดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  โดยเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน หากประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการมีสูงแลว ประสิทธิผลของโรงเรียน     
ทั้งโดยรวมและรายดานมีแนวโนมที่จะสูงตามไปดวย เพราะฉะน้ัน หากตองการใหโรงเรียน            
มีประสิทธิผลทั้งในภาพรวม ตลอดจนดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  ดานการวัดผล 
ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนและดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู                
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มีประสิทธิผลดวยแลว  ควรวางรากฐานดวยการพัฒนาคุณภาพของการบริหารงานวิชาการเพื่อ      
ใหประสิทธิผลของโรงเรียนเปนไปไดดวยความมั่นคงและมีความย่ังยืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สมพงษ  สมใจเพ็ง (2549) พบวาสภาพการบริหารงานในภาพรวมอยูในระดับดีมาก สวนรายดาน  
พบวาอยูระดับรวมและ  รายดานไมแตกตางกัน  และปญหาที่พบมากที่สุดคือ ปญหาดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ  การศึกษาประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   รองลงมาคือปญหาดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุษรากาญจน  เปดทอง (2549) พบวา ภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งโดยรวมและรายดาน ในขณะที่
การศึกษาของ สุดา บุญเถ่ือน (2549) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารการมีสวน
รวมของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ              
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ปลัญ  ปฏิพิมพาคม (2550) พบวา องคประกอบประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมี 8 องคประกอบ คือ ความสามารถในการผลิต 
ความสามารถในการพัฒนา  เจตคติ  ความสามารถในการปรับตัว บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน ความพึงพอใจในงานบุคลากร และการแกปญหาภายใน และภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อีกทั้ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิเชษฐ  วายุวรรธนะ (2550) พบวา การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาดานการจัดทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปสงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1       
ในภาพรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิพงศ เกรอด(2550) พบวา ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
บุซซี (Buzzi, 1991) พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีความสัมพันธกับความ
มีประสิทธิภาพของโรงเรียน อีกทั้ง สเตฟาโน (Stefano, 2008) แหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซึ่งทําการ
วิจัยเรื่องประสิทธิผลของโรงเรียน : บทบาทการนําของครูใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ         
ใน Santa Fe Province ประเทศอาเจนตินา ช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธของการมีระเบียบวินัย การใช
แหลงเรียนรูในโรงเรียน รูปแบบภาวะผูนําของครูใหญ และการเช่ือมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสีย        
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สปริโต (Spirito, 1990) พบวา การพัฒนาบุคลากรของครูใหญ          
มีความสําคัญตอความสําเร็จทางวิชาการของนักเรียน  

  

5.3 ขอเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทั่วไป ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปไว ดังน้ี 
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 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนาและ ใชสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลง
เรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน มีอํานาจในการทํานาย
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ดังน้ัน ผู บริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรให ความสนใจใน         
การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารงานวิชาการดังกลาวอยางจริงจังและตอเน่ือง เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมั่นคงและย่ังยืน 
 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) จากผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดานพบวา การพัฒนา
และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังน้ันทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ควรมีนโยบายสงเสริมใหสถานศึกษาของทานมีการศึกษาวิเคราะหความจําเปน      
ในการใชสื่อและเทคโนโลยี  มีการออกแบบและสรางสื่อการเรียนการสอน พรอมทั้งมีการจัดหาสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน   อีกทั้ง ยังสงเสริมใหสถานศึกษาไดติดตาม       
การรายงานผลการใชสื่อเพื่อพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอนและการใชสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 2) จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู ในระดับมากเมื่อพิจารณารายดานพบวา              
ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดัง น้ัน  สถานศึกษาควรมีการรวมมือกัน               
ในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการเรียนการสอนดวยนวัตกรรมใหมๆ โดยมีการศึกษาความรูเพิ่มเติมให   
เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุคปจจุบันและเปดรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัยใหทัดเทียมนานาชาติ 
อันจะสงผลไปยังผลการเรียนของนักเรียนตอไป 
 3) จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู สงผลประสิทธิผล         
ซึ่งการบริหารจัดการองคการโดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน้ัน ปจจัยหน่ึงที่จะ
ทําใหประสบความสําเร็จคือ สถานศึกษาตองสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยใช
ปญญาทองถ่ิน จัดต้ังแหลงเรียนรูเพื่อการเรียนรูของผูเรียน ใหผูเรียนไดคิดและแสดงออกอยาง
สรางสรรค พรอมมีการสรุป ประเมินผล รายงานผลการใชแหลงเรียนรู  และมีการปรับปรุง        
แหลงเรียนรูใหมีความพรอมใชอยูเสมอ 
 3. ขอเสนอแนเพ่ือการวิจัย 
 เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาขอมูลของผูบริหาร คณะครูอาจารย นักวิชาการ และ
ผูสนใจทั่วไป ในการศึกษาเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  
 1) ควรมีการศึกษาวิจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอื่นๆ หรือสถานศึกษาใน
ระดับอื่น เพื่อนํามาเปรียบเทียบและนําผลการศึกษาวิจัยที่ไดไปพัฒนาปรับปรุง การบริหารงาน
วิชาการในระดับมหัพภาคตอไป 
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 2) ควรศึกษาวิจัยการบริหารงานดานอื่นๆ ของโรงเรียน นํามาวิเคราะหหาปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนา ปรับปรุงการบริหารงานดานอื่น ๆ ของโรงเรียน
ตอไปใหครอบคลุมในทุกประเด็น 
 3) ควรศึกษาหาปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการบริหารงานวิชาการ ที่อาจสงผล
กระทบตอประสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อนํามาปรับปรุงขอบกพรอง ปองกัน และแกไขปญหา ที่อาจจะ
เกิดข้ึนกับการบริหารงานวิชาการตอไปในอนาคต 
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ภาคผนวก ค  
ผลการหาคาดัชนคีวามสอดคลองของแบบสอบถาม 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)ของแบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย 
เรื่อง “การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2” 
…………………………………………………………………………………… 

 

ขอท่ี 

คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
ผลรวม
ของ

คะแนน 

(∑퐑) 

 

N
RIOC   

 

หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
1.2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
1.3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
1.4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
1.5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
1.6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

2 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2.1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
2.2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
2.3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
2.4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
2.5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
2.6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

 3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3.1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
3.2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
3.3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
3.4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
3.5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
3.6 

 
+1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

 
 
 



115 
 

 
ขอท่ี 

คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ ผลรวม
ของ

คะแนน 

(∑퐑) 

 

N
RIOC   

 

หมายเหตุ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

4 การพัฒนาและสงเสรมิใหมีแหลงเรียนรู 

4.1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

4.2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

4.3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

4.4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

4.5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

4.6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

4.7 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

5 การวัดผล  ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

5.1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

5.2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

5.3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

5.4 +1 0 +1 2 0.67 นําไปใชได 

5.5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

1.2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

1.3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

1.4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

1.5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

1.6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
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ขอท่ี 

คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

 (∑퐑) 

 

N
RIOC   

 

หมายเหตุ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

2 การจัดสรรทรัพยากร 

2.1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

2.2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

2.3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

2.4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

2.5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

2.6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

3 การปรับตัว 

3.1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

3.2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

3.3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

3.4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

3.5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

3.6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

4. ความพึงพอใจในการทํางาน 

4.1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

4.2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

4.3 +1 0 +1 2 .67 นําไปใชได 

4.4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

4.5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

4.6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คาความเช่ือม่ันของเครือ่งมือโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา 

ของครอนบาค (Cronbach) 
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ผลการทดสอบคาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.980 55 

 
 คาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวัดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ 

ครอนบาช (Cronbach) ไดในระดับ 0.980  ซึ่งอยูในระดับสูง จึงสามารถใชแบบสอบถามดังกลาว   

ในการศึกษาได 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เรื่อง 

การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
………………………………………………………………. 

       เลขท่ีแบบสอบถาม 
คําชี้แจง 
1. จํานวนผูตอบแบบสอบถามน้ี  โรงเรียนละ 6 คน  ดังน้ี 
 1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา  จํานวน  1 คน 
 1.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการหรือหัวหนางานวิชาการ จํานวน  1 คน 
 1.3 ครผููสอน จํานวน  4 คน 
2. แบบสอบถามน้ีมุงที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ขอความกรุณาตอบคําถาม  ทุกขอ
คําตอบทีไ่ดมาจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งไมมีผลกระทบตอผูตอบ
ประการใด 
3. แบบสอบถามน้ีแบงออกเปน  3 ตอนมีจํานวน  60  ขอ  ดังน้ี 

ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ขอ 
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการบรหิารงานวิชาการจํานวน  30  ขอ 
ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับประสทิธิผลของสถานศึกษา   จํานวน  25  ขอ 

 ผูวิจัยขอรับรองวาคําตอบของผูบริหารและครูจะไมมีผลกระทบตอทานแตอยางใด  
และหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี  ในการตอบแบบสอบถามและ   
โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทั้ง  3 ตอน  กรุณาอยาเวนขอใดขอหน่ึง  เพราะคําตอบที่ได          
จะไมสมบูรณและไมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
                                                    นางสาวนิภาพร  เหล็กหล ี
                                                         นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน  5  ขอ 
คําชี้แจง โปรดทําเครือ่งหมาย √ ใน ( ) หนาขอความที่เปนจริง หรือระบุขอมลูลงใน………........ 
 

ขอ 
 

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สําหรับผูวิจัย 

1. เพศ 

                 ( ) ชาย                              
                      ( )  หญิง   
 

[ ] 1 

2. อายุ  
                      (  ) 21  -  30   ป  
                 (  ) 31  -  40   ป 
                 (  ) 41  -  50   ป 
                 (  ) 51  ปข้ึนไป                      
 

[ ] 2 

3. ระดับการศึกษาสงูสุด 

                 (  )  ปริญญาตร ี
                 (  )  ปรญิญาโท 
                 (  )  ปริญญาเอก 

[ ] 3 

4. ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน 

                 (  )  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
                 (  )  รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหนางาน 
                       วิชาการฝายวิชาการ 
                 (  )  ครผููสอน 
 

[ ] 4 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ หนวยงานที่ทานสังกัดอยูปจจุบัน 
                (  )   นอยกวา  5   ป 
                (  )   5  -  10   ป 
                (  )   11  -  15   ป 
                (  )   16  -  20   ป 
                (  )   21  -  25   ป 
                (  )   26  ปข้ึนไป 
 

[ ] 5 
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ตอนท่ี 2  การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรของสถานศึกษา  จํานวน 30 ขอ 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ในตารางชองระดับการดําเนินการทีส่อดคลองกบัความเปนจริงมาก 
ที่สุดซึง่มีคําตอบใหเลือก  5  ระดับ  ตามเกณฑ ดังน้ี   

5  หมายถึงระดับการดําเนินการ อยูในระดับมากทีสุ่ด 
4  หมายถึงระดับการดําเนินการ อยูในระดับมาก 

 3  หมายถึงระดับการดําเนินการ อยูในระดับปานกลาง 
                               2  หมายถึงระดับการดําเนินการ อยูในระดับนอย 
 1  หมายถึงระดับการดําเนินการ อยูในระดับนอยที่สุด 
 

ขอท่ี ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 

 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

          การพัฒนาหลักสูตร 
1. สถานศึกษาของทานมีการวิเคราะห

เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการให เหมาะกับบริบทของ
โรงเรียน 

     [ ] 6 

2. สถาน ศึกษาขอ ง ท าน ได วิ เ ค ร า ะห
สภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพ
สถานศึกษาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ 
เปาหมายคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
สถานศึกษา 

     [ ] 7 

3. สถานศึกษาของทานไดจัดทําโครงสราง
ของหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน 
เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของสถานศึกษา 

     [ ] 8 

4. สถานศึกษาของทานมีการนําหลักสูตร
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนตาม
เปาหมายของสถานศึกษา 

     [ ] 9 

5. 
 

สถานศึกษาของทานมี การ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการใช
หลักสูตรอยางตอเน่ือง 

     [ ] 10 

6. สถานศึกษาของทานมีการปรับปรุงพฒันา
หลั กสู ตรตามความ เหมาะสมทุ กป
การศึกษา 

     [ ] 11 
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ขอท่ี ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 

 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

           การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
7. สถาน ศึกษาขอ งท านมี ก าร ศึกษา

วิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและ
เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนางานวิชาการ 

 

    [ ] 12 

8. สถานศึกษาของทานมีการออกแบบและ
สรางสื่อการเรียนการสอน 

     [ ] 13 

9. สถานศึกษาของทานมีการจัดหาสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนางานดานวิชาการ 

     [ ] 14 

10. สถานศึกษาของทานมีการจัดการเรียน
การสอนและใช เทคโนโลยีใหบรรลุ
จุดหมายของหลักสูตร 

     [ ] 15 

11. สถานศึกษาของทานมีการประเมินการ
ใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและรายงานผลการใช 

     [ ] 16 

12. สถานศึกษาของท านมี ก ารพัฒนา
รูปแบบสื่อการเรียนการสอนและการใช
สื่ อ  น วัตกรรมและเทคโนโล ยี เพื่ อ
การศึกษา 

     [ ] 17 

          การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
13. สถานศึกษาของท านมี ก า รจั ดทํ า

แผนการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระ
และหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

     [ ] 18 

14. ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง ท า น มี ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนรู เ น้ือหาสาระและ
กิจกรรมไดสอดคลองกับความสนใจ 
ความถนัดของผูเรียน 

     [ ] 19 

15. สถานศึกษาของทานสงเสริมใหนักเรียน
ไดจัดทําโครงงานและใช ภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อใหเกิดการเรียนรูตอผูเรียน 

     [ ] 20 
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ขอท่ี ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 

 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

16. สถานศึกษาของทานมีการจัดกิจกรรม
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่ดี
งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ใหแกผูเรียน 

     [ ] 21 

17. สถานศึกษาของทานมีการนิเทศการ
เรียนการสอนของครูสม่ําเสมอ 

     [ ] 22 

18. สถานศึกษาของทานมีการปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู 
 

     [ ] 23 

           การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
19. สถานศึกษาของทานมีการวางแผนการ

สํารวจแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น
สถานศึกษาชุมชน ทองถ่ิน 

     [ ] 24 

20. สถานศึกษาของทานจัดทํา เอกสาร
เผยแพรแหลงเรียนรูแกครูสถานศึกษาอืน่ 
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ
สถาบันอื่น 

     [ ] 25 

21. สถาน ศึกษาขอ ง ท านมี ก าร จั ด ต้ั ง     
แหลงเรียนรูเพื่อการเรียนรูของผูเรียน 

     [ ] 26 

22. สถานศึกษาของทานจัดกิจกรรมและ
สถานการณในแหลงเรียนรูใหผูเรียนได
คิดและแสดงออกอยางสรางสรรค 

     [ ] 27 

23. สถานศึกษาของทานมีการสง เสริม
ส นั บ ส นุ น ให ค รู จั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร        
การเรียนรูโดยใชภูมปิญญาทองถ่ิน 

     [ ] 28 

24. ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง ท า น มี ก า ร ส รุ ป
ประเมินผลและรายงานผลการใช 
แหลงการเรียนรู 

     [ ] 29 

25. สถานศึกษาของทานมีการปรับปรุง
แหลงเรียนรูใหมีความพรอมใช 
 

     [ ] 30 
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ขอท่ี ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 

 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

           การวัดผล ประเมินผลและดําเนนิการเทียบโอนผลการเรียน 
26. สถานศึกษาของทานกําหนด จัดทํา

ระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผล 
การเรียนของสถานศึกษา 

     [ ] 31 

27. สถานศึกษาของทานสงเสริมใหครูจัดทํา
คูมือการวัดผลและประเมินผลแตละวิชา
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  
สาระการ เรียนรู  หนวยการเรียนรู  
แผนการจัดการ เรียนรูและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

     [ ] 32 

28. สถานศึกษาของท านมี ก ารพัฒนา
เครื่ องมื อ วัดและประเมินผลให ได
มาตรฐาน เนนการประเมินตามสภาพ
จริง 

     [ ] 33 
 

29. สถานศึกษาของทานสง เสริมใหครู
ดําเนินการวัดผลและประเมินผลเพื่อ 
สนองตอบตอตัวช้ีวัดการเรียนรู 

     [ ] 34 

30. สถานศึกษาของทานจัดใหมีการเทียบ
โอนความรูทักษะ  ประสบการณและ 
ผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นตาม
แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 

     [ ] 35 
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ตอนท่ี 3   ประสิทธิผลของสถานศึกษา  จํานวน 25 ขอ 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในตารางชองระดับความคิดเห็นทีส่อดคลองกบัความคิดเห็นของทาน
มากที่สุด 

5  หมายถึง  ความคิดเห็นสอดคลอง อยูในระดับมากทีสุ่ด 
4  หมายถึง ความคิดเห็นสอดคลอง อยูในระดับมาก 

 3  หมายถึง ความคิดเห็นสอดคลอง           อยูในระดับปานกลาง 
                               2  หมายถึง ความคิดเห็นสอดคลอง อยูในระดับนอย 
 1 หมายถึง ความคิดเห็นสอดคลอง           อยูในระดับนอยที่สุด 
 

ขอท่ี ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 

 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

            ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
1. ผลการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยอยูใน

ระดับที่นาพอใจเปนไปตามคาเปาหมาย
ของโรงเรียน 

     [ ] 36 

2. นักเรียนในสถานศึกษามีความสามารถ
พิเศษเปนที่ประจักษตอสังคม 

     [ ] 37 

3. นัก เรี ยนในสถานศึกษามี ความ คิด
สรางสรรคและคิดอยางเปนระบบ 

     [ ] 38 

4. นักเรียนในสถานศึกษามีคุณธรรมและ
จริยธรรมเหมาะสมกับวัย 

     [ ] 39 

5. 
 

นักเรียนในสถานศึกษาไดรับรางวัลดาน
วิชาการทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

     [ ] 40 

6. นั ก เ รี ย นที่ จ บ ก า ร ศึ กษาส าม า ร ถ
สอบแขงขันเขาเรียนในสถานศึกษาอื่น
ได 

     [ ] 41 

          การจัดสรรทรัพยากร 
7. ผู บ ริ ห าร มี ก า รว า งแผน ในก าร ใ ช

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
     [ ] 42 

8. ผูบริหารไดบริหารงบประมาณใหเปนไป
ตามแผนการใช เ งิ นงบประมาณที่
กําหนดไว 

 

     [ ] 43 
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ขอท่ี ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 

 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

9. ผูบริหารและครูใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนตรงตามวัตถุประสงคและ
หลักเกณฑการใชทรัพยากรของโรงเรยีน 

     [ ] 44 

10. ผูบริหารและครูสํารวจและจัดทําขอมูล
ทรัพยากร เพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่
บริการใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน 

     [ ] 45 

11.  สถานศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตที่เพียงพอตอการสงเสริม
การเรียนรู 

     [ ] 46 

12. ผูบริหารมีการจัดสรรทรัพยากรทุกดาน
ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
นําไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
อยางเหมาะสมและทั่วถึง 
 

     [ ] 47 

           การปรับตัว 
13. ทานรูสึกมีความสุขกับการปฏิบัติงานใน

หนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย 
     [ ] 48 

14. ทานมีความพยายามที่ จะ เผชิญกับ
ปญหาที่เกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน
ในหนาที่จนงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

     [ ] 49 

15. ทานไมรูสึกวิตกกังวลกับเรื่องตาง ๆ 
ระหวางการปฏิบัติงานในหนาที่ 

     [ ] 50 

16. นักเรียนในสถานศึกษามีความพยายาม
ในการพัฒนาปรับปรุงแกไขการเรียนรู   
ของตนเอง 

     [ ] 51 

17. นักเรียนในสถานศึกษามีความพยายาม
ในการพัฒนาปรับปรุง  แกไขตนเองใหมี
สวนรวมตอกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

     [ ] 52 

18. นักเรียนในสถานศึกษามีความสุขกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

     [ ] 53 

19. นักเรียนในสถานศึกษามีความสุขที่ไดมา
โรงเรียน 

     [ ] 54 
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ขอท่ี ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 

 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

          ความพึงพอใจในการทํางาน 
20. ทานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานของโรงเรียน 

 

     [ ] 55 

21. ทานมีความภูมิใจที่สามารถปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 

     [ ] 56 

22. ส ภ า พ ก า ร ทํ า ง า น  บ ร ร ย า ก า ศ
สิ่งแวดลอม  ภายในโรงเรียน สงเสริมให
ทานมีความพรอมในการทํางาน 

 

     [ ] 57 

23. ทานมี ความรู สึ ก ว าตน เองมี ความ
กระ ตือรื อ ร นที่ จ ะป ฏิบั ติ ง านขอ ง
โรงเรียน 

 

     [ ] 58 

24. ทานมีความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ
และเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน 

 

     [ ] 59 

25. ทานมีความรูสึกวาคณะครูรวมมอืรวมใจ
กันทํางานเพื่อความสําเรจ็ของโรงเรียน 
 

     [ ] 60 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

รายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
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รายช่ือโรงเรียนที่ทําการวิจัย  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

จํานวน 50 โรงเรียน 

  

 1. อําเภอบางเลน จํานวน 20 โรงเรียน ดังน้ี 
  1. โรงเรียนวัดนราภิรมย 
  2. โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
  3. โรงเรียนวัดบางภาษี 
  4. โรงเรียนตลาดเจริญสุข 
  5. โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 4 
  6. โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 
  7. โรงเรียนตลาดเกาะแรต 
  8. โรงเรียนวัดบางปลา 
  9. โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 
  10. โรงเรียนบานบางเลน 
  11. โรงเรียนเกษมสรุิยัมนาจ 
  12. โรงเรียนวัดพระมอพสิัย 
  13. โรงเรียนบานคลองนกกระทุง 
  14. โรงเรียนบานคลองพระมอพิสัย 
  15. โรงเรียนวัดลานคา 
  16. โรงเรียนวัดไผสามตําลึง 
  17. โรงเรียนวัดไผจรเข 
  18. โรงเรียนวัดบางไผนารถ 
  19. โรงเรียนบานบางเลน 
  20. โรงเรียนวัดไผหูชาง 
 
 2. อําเภอพุทธมณฑล จํานวน 4 โรงเรียน ดังน้ี 
  1. โรงเรียนพระตําหนักสวนกหุลาบ มหามงคล 
  2. โรงเรียนบานคลองโยง 
  3. โรงเรียนคลองมหาสวัสด์ิ 
  4. โรงเรียนบานคลองสวางอารมณ 
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 3. อําเภอสามพราน จํานวน 13 โรงเรียน ดังน้ี 
  1. โรงเรียนวัดดอนหวาย 
  2. โรงเรียนบานกระทุมลม 
  3. โรงเรียนวัดไรขิง (สุนทรอุทิศ) 
  4. โรงเรียนตากแดด 
  5. โรงเรียนวัดวังนํ้าขาว 
  6. โรงเรียนวัดทรงคนอง 
  7. โรงเรียนวัดทาพูด 
  8. โรงเรียนคลองบางกระทึก 
  9. โรงเรียนวัดเดชานุสรณ 
  10. โรงเรียนบานคลองจินดา 
  11. โรงเรียนเดชานุสรณ 
  12. โรงเรียนดงเกตุ 
  13. โรงเรียนหอมเกร็ด 

 
 4. อําเภอนครชัยศร ีจํานวน 13 โรงเรียน ดังน้ี 
  1. โรงเรียนวัดหวยตะโก 
  2. โรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม 
  3. โรงเรียนวัดตุกตา 
  4. โรงเรียนวัดละมุด 
  5. โรงเรียนวัดกลาง 
  6. โรงเรียนวัดลานตากฟา 
  7. โรงเรียนวัดโคกเขมา 
  8. โรงเรียนวัดทาตําหนัก 
  9. โรงเรียนวัดกลางบางแกว 
  10. โรงเรียนวัดประชานารถ 
  11. โรงเรียนวัดบางพระ 
  12. โรงเรียนโคกพระเจดีย 
  13. โรงเรียนวัดพุทธธรรมรงัษี 

 



132 

 

ประวัติยอของผูวิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวนิภาพร  เหล็กหลี 
วัน เดือน ป เกิด : 10  สิงหาคม  2520 
ภูมิลําเนา  : อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
ท่ีอยูปจจุบัน : 93/42 หมู 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล   
   จังหวัดนครปฐม 73170 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2543  : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2554 : ตําแหนง ครู โรงเรียนวัดนราภิรมย 
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

สถานท่ีทํางาน : โรงเรียนวัดนราภิรมย อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
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