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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จลุล่วงได้อย่างด ีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอื

เป็นอย่างดีจาก ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. จนิดา ลาโพธิ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาแนะนำ 

เสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ตั้งแต่เริ่มต้น 

จนสำเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณ

คณาจารย์ทุกท่านที่ใหก้ารช่วยเหลอืการทำวิจัยครั้งนีเ้ป็นอย่างดี 

 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  

ไพใหล ดร.อรรถกร ชัยมูล นายสุรชัย โพธิ์คำ นายสุรชาติ ใจสู้ศกึ นายสมพระเนตร  

ฝ่ายพงษา นายอภิชาติ หัตถนิรันดร์ นางสุชาดา ชานุชิต นายจิระชัย หลวงราช  

และนางพินพนา อัฐนาค ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวจิัย ตลอดจน 

เป็นผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางการพัฒนาในการวิจัยครั้งนีจ้นสำเร็จลุล่วง 

 ขอขอบคุณ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

บึงกาฬทุกคน ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิัยและอำนวยความสะดวก 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย จงึขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบแด่บิดา มารดาของ

ผูว้ิจัย และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผูว้ิจัยสามารถดำรงตนและบรรลุผล 

สำเร็จในปัจจุบัน  

 

 

พรสวรรค์  เหลาเวียง 
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    ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

    การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศกึษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ 

อำนาจพยากรณ์ และศกึษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหาร งานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 

(Correlation Research) การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ Krejcie and Morgan 

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน 

ปีการศกึษา 2564 จำนวน 300 คน วธิีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใชก้ารเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) และการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นผูบ้ริหาร

โรงเรียน จำนวน 50 คน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ จำนวน 50 คน และครูผูส้อน จำนวน 

200 คน จาก 50 โรงเรียน เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยทางการบริหาร ค่าอำนาจจำแนกอยู่

ระหว่าง .453 - .854 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .944 และแบบสอบถามประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการ มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .727 - .875 และมีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ .943 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบค่าเอฟ (F-test) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s 

Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละ

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 
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 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ปัจจัยทางการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  3. ปัจจัยทางการบริหาร จำแนกตามตำแหน่งหนา้ที่ในโรงเรยีน 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนจำแนกตามประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน  
  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 
ในโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนจำแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน  
  5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารโดยรวมและประสิทธิผล 
การบริหาร งานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาโดยรวม พบว่า 
มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  โดยมีความสัมพันธ์ 
อยู่ในระดับสูง (rxy= .870) 
  6. ปัจจัยทางการบริหารที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
(X6) และมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน คอืด้านการจูงใจของผู้บริหาร 
(X5) และดา้นงบประมาณ (X4) โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 79.10 และมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .25462  
  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
การบริหาร งานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ดา้นการพัฒนาบุคลากร ผูบ้ริหารควรส่งเสริม สนับสนุนให้เข้ารับการอบรม ประชุมและ
สนับสนุนให้ศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 2) ดา้นการจูงใจของผู้บริหาร ผูบ้ริหารตอ้งสร้างแรง
บันดาลใจ ในการปฏิบัติงาน มอบหมายงานให้ตรงตามความรู ้ความสามารถของบุคลากร 
ยกย่อง ชมเชยและให้รางวัล 3) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารตอ้งเปิดโอกาส 
ให้ครูมสี่วนร่วมในการบริหารงาน และมีการมอบหมายงานที่ชัดเจนและทั่วถึง  
4) ด้านงบประมาณ ให้บุคลากรชุมชนมสี่วนร่วมในการบริหาร มีความโปร่งใสในระบบ
บริหารการเงินและมีความชัดเจน 
 

คำสำคัญ:  ปัจจัยทางการบริหาร  ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this correlation research were to: examine, compare, 

determine the relationship, identify the predictive power, and establish guidelines for 

developing administrative factors affecting the effectiveness of academic affairs 

administration in educational opportunity expansion schools under Buengkan Primary 

Educational Service Area Office. The sample size was calculated to be 300 

participants according to Krejcie and Morgan's table and determined via purposive 

sampling and simple random sampling to complete the requisite sample size of 50 

school administrators, 50 teachers in charge of academic affairs, and 200 teachers 

from 50 schools in the academic year 2021. The research instruments were sets of 5-

level rating scale questionnaires: a set of questionnaires on administrative factors with 

discrimination values ranging from .453 to .854 and the reliability of .944; and a set of 

questionnaires on the effectiveness of academic affairs administration with 

discrimination values ranging from .727 to .875 and the reliability of .943. Statistics for 

data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, One-Way 

ANOVA, Pearson’s product-moment correlation coefficient, and Stepwise multiple 

regression analysis. 

 The findings were as follows: 

  1. The overall administrative factors were at a high level. 



V 

  2. The overall effectiveness of academic affairs administration in 
educational opportunity expansion schools was at a high level. 

  3. The administrative factors classified by positions, work experience, 

and distance from schools to the Primary Education Service Area Office were different 
at the .05 level of significance, but those classified according to work experience were 

not different. 

  4. The effectiveness of academic affairs administration, classified by 

positions, work experience, and distance from school to the Primary Education Service 

Area Office was different at the .05 level of significance, whereas there was no 

difference in terms of work experience. 
  5. The administrative factors and the effectiveness of academic affairs 

administration in educational opportunity expansion schools overall had a positive 

relationship at the .01 level of significance with a high level (rxy= .870).   
  6. The two administrative factors- personnel development (X3) and 

participatory management (X6)-were able to predict the effectiveness of academic 

affairs administration in educational opportunity expansion schools at the .01 level of 
significance, whereas the two administrative factors, including administrators’ 

motivation (X5) and budget (X4), achieved at the .05 level of significance, with the 

predictive power of 79.10 percent and the standard error estimate of ± .25462.  
  7. The guidelines for developing administrative factors affecting the 

effectiveness of academic affairs administration in educational opportunity expansion 

schools consisted of four aspects: 1) Professional development, administrators should 
promote and support personnel to attend training sessions and pursue higher 

education; 2) Administrators’ motivation, administrators must create performance 

motivation and assign tasks based on personnel knowledge and abilities, and motivate  

personnel through recognition and reward; 3) Participatory administration, 

administrators must provide opportunities for teachers to participate in administration 

as well as clear and comprehensive assignments; 4) Budget, administrators should 
involve personnel and communities to participate in school administration and set a 

clear and transparent financial management system. 

 

Keywords:  Administrative Factors, Effectiveness of Academic Affairs Administration 



VIII 

สารบัญ 

บทที่   หน้า 

   1   บทนำ  ..................................................................................................... 1 

    ภูมหิลัง  ............................................................................................... 1 

  คำถามของการวิจัย  ............................................................................ 6 

  ความมุง่หมายของการวิจัย  .................................................................. 7 

  สมมตฐิานของการวิจัย  ....................................................................... 8 

  ความสำคัญของการวิจัย  ..................................................................... 9 

  ขอบเขตของการวิจัย  ...........................................................................          9 

  กรอบแนวคิดของการวิจัย  ...................................................................        12 

  นิยามศัพท์เฉพาะ  ................................................................................           15 
 

   2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ...............................................................  21 

  ปัจจัยทางการบริหาร  .......................................................................... 22 

     ความหมายของการบริหาร  .............................................................. 22 

     ขอบข่ายการบริหารโรงเรียน  ............................................................ 22 

     ความหมายของปัจจัยทางการบริหาร  .............................................. 25 

     แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร  ............................................... 26 

  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน  .................................... 50 

     ความหมายของประสิทธิผล  ............................................................. 50 

     ความหมายของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  ......................... 52 

     หลักการบริหารงานวิชาการให้มปีระสิทธิผล  .................................... 53 

     แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  ......................... 56 

  บริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่  

   การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  ........................................................ 

 

93 

     สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  …………………………… 93 

     ทิศทางการจัดการศกึษาของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  ………………. 94 

     โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

      ประถมศกึษาบึงกาฬ  …………………………………………………………………….. 

 

96 



IX 

สารบัญ (ต่อ) 
บทที่   หน้า 

  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ............................................................................. 100 

     งานวิจัยในประเทศ  .......................................................................... 100 

       งานวิจัยต่างประเทศ........................................................................ 105 
    

   3   วิธีดำเนนิการวิจัย  ................................................................................... 113 

  ตอนที่ 1 การศกึษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

   การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  .......... 

 

114 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  .............................................................. 114 

     เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย  .................................................................. 117 

     การสร้างเครื่องมอืในการวิจัย  .......................................................... 120 

     การเก็บรวบรวมข้อมูล  ..................................................................... 124 

     การจัดการกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล  .............................. 125 

     สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย  ......................................................................... 126 

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล  

   การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา   

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  ..................... 

 

 

127 
 

4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ............................................................................ 131 

  สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  .................................................. 131 

  ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ........................................ 133 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ........................................................................ 135 

     ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ............... 135 

     ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมุตฐิานการวิจัย .............. 137 

     ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร  

      ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

      ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

      ประถมศกึษาบึงกาฬ  ................................................................... 

 

 

 

206 



X 

สารบัญ (ต่อ) 
บทที่  หน้า 

5 สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  ..................................................... 223 

  ความมุ่งหมายของการวิจัย  .................................................................. 223 

  สมมตฐิานการวิจัย ............................................................................... 224 

  วิธีดำเนนิการวิจัย ................................................................................. 225 

     ประชากร  ........................................................................................ 225 

     กลุ่มตัวอย่าง  ................................................................................... 225 

     เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย  .................................................................. 226 

     การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล  .............................................. 226 

  สรุปผลการวิจัย  .................................................................................. 226 

  อภปิรายผลการวิจัย  ............................................................................ 230 

  ข้อเสนอแนะ  ....................................................................................... 241 
    

บรรณานุกรม  ................................................................................................... 243 
  

ภาคผนวก  ........................................................................................................ 259 

    ภาคผนวก ก  รายนามผู้เช่ียวชาญ  ...................................................... 261 

  ภาคผนวก ข  หนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการวิจัย  ........................... 267 

  ภาคผนวก ค  หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ...................... 295 

  ภาคผนวก ง  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  ............................................. 299 

  ภาคผนวก จ  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ........................................ 325 

  ภาคผนวก ฉ  ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  . 331 

  ภาคผนวก ช  ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมสำเร็จรูป  ............ 339 

  ภาคผนวก ซ  แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา  .. 345 

  ภาคผนวก ฌ  ภาพประกอบการวิจัย  .................................................. 349 
    

ประวัติย่อของผูว้ิจัย  .......................................................................................... 355 

 



XI 

บัญชีตาราง 

 

ตาราง  หน้า 

   1      การสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหาร  ........................................................ 29 

   2 การสังเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  ................................... 60 

   3 ข้อมูลจำนวนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่   

   การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  ............................................................ 

 

98 

   4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ...................................................................... 115 

5 จำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 

   ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และระยะทางจากโรงเรียน 

   ถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  …………………………………………………………… 

 

 

135 

6 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณ์  

   ในการปฏิบัติงาน  ................................................................................. 

 

136 

7 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกระยะทางจากโรงเรยีน 

   ถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  .......................................................... 

 

136 

8 ระดับปัจจัยทางการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษประถมศึกษา 

   บึงกาฬ ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ 

   และครูผูส้อน โดยรวมและรายด้าน  ...................................................... 

 

 

137 

9 ระดับปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น  

   ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ด้านภาวะ 

   ผูน้ำของผู้บริหาร  ................................................................................. 

 

 

 

138 

10 ระดับปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

   ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ................................................................... 

 

 

 

139 

 



XII 

บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 

11 ระดับปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

   ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ด้านการ 

   พัฒนาบุคลากร  ................................................................................... 

 

 

 

140 

12 ระดับปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

   ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

   ด้านงบประมาณ  .................................................................................. 

 

 

 

142 

13 ระดับปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

   ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

   ด้านการจูงใจของผู้บริหาร  ................................................................... 

 

 

 

143 

14 ระดับปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

   ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ด้านการ   

   บริหารแบบมีส่วนร่วม  ......................................................................... 

 

 

 

144 

   15 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความ 

   คิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

   โดยรวมและรายด้าน  ........................................................................... 

 

 

 

146 

  16 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความ 

   คิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

   ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  .................................................... 

 

 

 

147 

 



XIII 

บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 

17 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา           

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความ 

   คิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

   ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ...................................................... 

 

 

 

149 

18 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน ขยายโอกาสทางการศกึษา  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความ 

   คิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

   ด้านการวัดผล ประเมินผลและการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ... 

 

 

 

150 

19 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความ 

   คิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

   ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา  .......................................... 

 

 

 

152 

20 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความ 

   คิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

   ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา  ................. 

 

 

 

153 

21 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความ 

   คิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

   ด้านการนิเทศการศกึษา  ...................................................................... 

 

 

 

155 

22 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความ 

   คิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

   ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  ..................... 

 

 

 

156 

 



XIV 

บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 

23 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา   

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความ 

   คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน  

   ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้  .................................. 

 

 

 

158 

24 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางการบริหาร สังกัดสำนักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นผูบ้ริหาร 

   โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต 

   พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 

   ในโรงเรียน  .......................................................................................... 

 

 

 

 

160 

25 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส 

   ทางการศึกษา ตามความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงาน 

   วิชาการและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

   จำแนกตามตำแหน่งหนา้ที่ในโรงเรียน  ................................................. 

 

 

 

161 

26 เปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

   ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและ 

   ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

   จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  ......................................... 

 

 

 

164 

27 เปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

   ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและ 

   ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

   จำแนกระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา  ............. 

 

 

 

165 

28 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส 

   ทางการศกึษา ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงาน 

   วิชาการและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

   บึงกาฬจำแนกตามระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา  .. 
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XV 

บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 

29 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

   ทางการศกึษา ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงาน 

   วิชาการและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

   บึงกาฬ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน  .............................................. 

 

 

 

170 

30 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

   ขยายโอกาสทางการศกึษา ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครู 

   ผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

   การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ จำแนกตามตำแหน่งหนา้ที่ในโรงเรียน  .. 

 

 

 

172 

31 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

   ทางการศกึษา ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงาน 

   วิชาการและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

   บึงกาฬ จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  ...................................... 

 

 

 

175 

32 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

   ขยายโอกาสทางการศกึษา ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน  

   ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่   

  การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน .. 

 

 

 

177 

33 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

     ทางการศกึษา ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงาน 

     วิชาการและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

   บึงกาฬ จำแนกตามระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา .. 

 

 

 

178 

34 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

   ขยายโอกาสทางการศกึษา ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครู 

   ผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

   ประถมศกึษาบึงกาฬ จำแนกตามตามระยะทางจากโรงเรียนถึง 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา  ......................................................................... 
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XVI 

บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 

35 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการ 

   บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

   ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานงานวิชาการ และครูผู้สอน  .... 

 

 

 

186 

36 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและ  

   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง  

   การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

   ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา (Y1)  ............................................. 

 

 

 

187 

37 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและ 

   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

   การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

   ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y2)  ............................................... 

 

 

 

188 

38 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและ 

   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

   การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

   ด้านการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y3)  ... 

 

 

 

189 

39 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและ 

   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

   การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

   ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา (Y4)  .................................... 

 

 

 

190 

40 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและ 

   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

   การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

   ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา (Y5)  ........... 
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XVII 

 บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

 

ตาราง  หน้า 

41 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและ 

   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

   การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

   ด้านการนิเทศการศกึษา (Y6)  ............................................................... 

 

 

 

192 

42 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและ 

   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

   การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

   ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา (Y7)  ............... 

 

 

 

193 

43 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและ 

   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

   การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

   ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ (Y8)  ................................. 

 

 

 

194 

44 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจ 

   พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

   ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและ 

   ครูผูส้อน โดยรวม (Yt)  ......................................................................... 

 

 

 

 

195 

45 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจ 

   พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

   ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและ 

   ครูผูส้อน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา (Y1)  .............................. 
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XVIII 

บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 

46 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจ 

   พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

   ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและ 

   ครูผูส้อน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y2)  ................................. 

 

 

 

 

197 

47 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ 

   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

   ของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน ด้านการ   

   วัดผล ประเมินผลและการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  (Y3)  ................ 

 

 

 

 

199 

48 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจ 

   พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

   ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและ 

   ครูผูส้อน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา (Y4)  ..................... 
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49 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มอีำนาจ 

   พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

   ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและ 

   ครูผูส้อน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (Y5)  .. 
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50 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจ 

   พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

   ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและ 

   ครูผูส้อน ด้านการนเิทศการศกึษา (Y6)  ................................................ 
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XIX 

บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 

51 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจ 

   พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

   ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  
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บทที่ 1 

 

บทนำ 

 

ภูมิหลัง 

 พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 กล่าวถึง แนวทางการ

จัดกระบวนการเรียนรู ้คือการจัดการศกึษาต้องเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด 

การเรียนรูใ้นสถานศกึษา สถานศกึษามีหนา้ที่หลักในการจัดการเรียนการสอนและการ

จัดการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการ และในมาตรา 39 ได้บัญญัติไว้ว่า  

ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษา และสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษาโดยตรง หลักเกณฑ์ 

และวิธีการกระจายอำนาจดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้นบทบาท

ของสถานศกึษาจงึมีหน้าที่หลักในการบริหารและจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมงาน

ทั้ง 4 ด้าน คอื ดา้นงานวิชาการ ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบุคลากร และด้านงาน

บริหารทั่วไป ให้เกิดความสอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของ

การศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ คือมุ่งสรา้งคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

อารมณ์ สังคม ความรูค้วามสามารถ มีทักษะในการทำงาน มคีุณธรรม และจริยธรรมได้

ตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ โดยมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรูต้ลอดชวีิตอย่างมคีุณภาพ

โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและการเรียนรู

ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศกึษา และเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศกึษา ซึ่งมีกรอบแนวทางการ

ปฏิรูปการศกึษา 4 ประการ คอื 1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) การพัฒนา

คุณภาพครูยุคใหม่ 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาและแหลงเรียนรู้ยุคใหม่และ  
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4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2552,  

หนา้ 2) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สามารถเปนภูมิคุ้มกัน 

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์วิชาชีพ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555, หน้า 2) 

การบริหารเพือ่ให้เกิดความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ย่อมต้องใช้

ทรัพยากรทางการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย คน เงนิ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการเป็น

สำคัญ โดยเฉพาะคนซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการบริหารเพื่อความสำเร็จ ในการ

บริหารงานโรงเรียน ให้เกิดคุณภาพในการจัดการศกึษาของโรงเรียน พิจารณาได้จาก

ความสำเร็จของงานวิชาการ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะนำพา

คุณภาพการจัดการศกึษาใหเ้กิดขึ้นเป็นภาพที่สำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายของการ 

จัดการศึกษา หากครูมีความพึงพอใจ ในการทำงานและได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 

อย่างจริงจัง การบริหารงานวิชาการก็จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  

การบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารกิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนา การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน งานการควบคุมดูแล

หลักสูตรการสอน การจัดช้ันเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน 

การฝึกอบรมครู การนิเทศการศกึษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศกึษา  

การศกึษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศกึษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ของสถานศกึษา โดยจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้ได้ผลดี 

มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รียน โดยถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญ

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากผูบ้ริหารเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่จะ

อำนวยการให้กิจการทุกอย่างดำเนินการไปตามแผนงานของสถานศกึษาที่ตัง้ไว้  

การบริหารงานวิชาการจงึเป็นงานที่บริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิดในสถานศกึษา นับว่า 

เป็นงานที่สำคัญมากและเป็นหัวใจของการบริหารงานทั้งหมด ผูบ้ริหารจะต้องมีความ

ตระหนักในการมสี่วนร่วม เพื่อให้มีการส่งเสริมสนับสนุน ร่วมคิดร่วมทำ ในการทำงาน 

เป็นทีม ต้องได้รับการเตรียมความพรอ้ม มองเห็นคุณค่า มีความรูค้วามเข้าใจ ตลอดถึง

การตดิตาม กำกับ ดูแลและการดำเนินงานในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ ผู้บริหาร

สถานศกึษาจึงนับเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญยิ่งต่อองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุถึง

ความสำเร็จในการบริหารงานที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ โดยเกิดความร่วมมอืกันในการนำองค์กรประสบความสำเร็จ  
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โดยจะตอ้งเป็นผูท้ี่มคีวามรู้ ความสามารถเป็นหลักในการพัฒนาและจะต้องมีคุณธรรม 

ในการบริหาร (ทักษิณา เหลืองทวีผล, 2558, หน้า 16) 

 ปัจจัยทางการบริหาร เป็นสิ่งที่จะมาสนับสนุนการดำเนินงานทางการบริหาร

ของผู้บริหารโรงเรียน ที่จะทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนประสบความสำเร็จอย่างมี

ประสิทธิผล ดังเช่น ประยงค์ ศรโีทมี (2561, หน้า 12) ได้กล่าวว่า ปัจจัยทางการบริหาร 

หมายถึง องค์ประกอบทางการบริหารที่ทำให้เกิดความมีประสิทธิผลต่อการจัดการศกึษา

ของโรงเรียน เช่นเดียวกับ วิภาสินี หัศกรรจ์ (2561, หน้า 18) ได้กล่าวว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง ทรัพยากร ปัจจัยหรอืองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้บริหารงาน 

แล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้เกิดความสำเร็จ 

ขององค์กรและทำให้องค์กรเกิดประสทิธิผล และภานุพงษ์ คำภูษา (2562, หน้า 15)  

ได้กล่าวว่า ปัจจัยทางการบริหาร หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นทั้งสาเหตุทางตรง  

และสาเหตุทางออ้มของประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งปัจจัยทางการบริหารเป็นสิ่งที่สำคัญ

สำหรับผูบ้ริหารสถานศกึษา เนื่องจากผูบ้ริหารเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหาร ที่จะ

อำนวยการให้กิจการทุกอย่าง ดำเนินการไปตามแผนงานของสถานศกึษาที่ตั้งไว้ ทั้งนี้

ผูบ้ริหารจะต้องมคีวามตระหนักในการมสี่วนร่วม เพื่อใหม้ีการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมคิด

ร่วมทำ ในการทำงานเป็นทีม ต้องได้รับการเตรียมความพร้อม มองเห็นคุณค่า มีความรู้

ความเข้าใจ ตลอดถึงการติดตาม กำกับดูแลและการดำเนินงานในสถานศกึษาอย่างเป็น

ระบบ ผู้บริหารสถานศกึษาจงึนับเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญยิ่งต่อองค์กรในการที่จะทำให้

บรรลุถึงความสำเร็จในการบริหารงาน ที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงตาม

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ โดยเกิดความร่วมมือกันในการนำองค์กรประสบ

ความสำเร็จ โดยจะต้องเป็นผูท้ี่มคีวามรู้ ความสามารถเป็นหลักในการพัฒนาและจะต้องมี

คุณธรรมในการบริหาร  

 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ เป็นระดับความสำเร็จของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครูในโรงเรียน ที่จัดการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายทางวิชาการ ดา้นการ

พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน การวัดผลประเมินผลและดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน 

การนเิทศการศกึษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา การวางแผนงาน 

ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรยีนและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาที่โรงเรียนตั้งไว้ ดังเช่น ชลนิชา ศลิาพงษ์ (2564, หน้า 18) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ หมายถึง สภาพความสำเร็จที่ปรากฏอยู่จริงใน
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โรงเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา ในการ

กำหนดทิศทางและสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึน้ที่โรงเรยีนได้อย่างครอบคลุม เป็นระบบชัดเจน 

อย่างริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา จนเกิดความพึงพอใจ 

ส่งผลต่อโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มปีระสิทธิผล โดยการใชท้รัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

ในโรงเรยีน เพื่อให้เกิดความในตัวผูเ้รียน ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนดีขึน้ มีเจตคติที่ดี 

สามารถปรับตัว แก้ปัญหา และบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์

ตามที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกับ กรองกาญจน์ นาแพร่ (2560, หนา้ 22) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล

การบริหาร งานวิชาการ หมายถึง ระดับความสำเร็จของผู้บริหารสถานศกึษาและครู 

ในโรงเรยีนที่จัดการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรของ

โรงเรียน การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การนเิทศการศึกษา 

การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการ

เรียนการสอนในโรงเรยีน และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาที่โรงเรียนตัง้ไว้  

จะเห็นได้ว่าประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการเป็นความสำเร็จของการบริหารงานวิชาการ 

ที่ได้รับความร่วมมอืกันทำหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนีเ้กิด

จากประสิทธิภาพของบุคลากรที่สามารถใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ

บริหารงาน และปฏิบัติงานใหเ้กิดผลตามเป้าหมายของโรงเรยีนที่ตัง้เอาไว ้(โศภิดา  

คล้ายหนองสรวง, 2558, หน้า 42)  

 จากข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวข้างตน้ ปัจจัยทางการบริหารมีส่วนสำคัญที่ทำให้

เกิดประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา เพราะในการบริหารงานของ

สถานศกึษา ผูบ้ริหารตอ้งนำสถานศกึษาไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่ถูกต้อง กล่าวคือ

ผูบ้ริหารตอ้งสามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มอียู่ เช่น บุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 

และการวางแผน การจัดการ เพื่อนำสถานศกึษาไปสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ และผูบ้ริหารเป็นผู้มี

หนา้ที่เกี่ยวกับการวางแผนงานวิชาการซึ่งเป็นงานที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับ

การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหลาย จึงมีผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน 

ส่วนงานอื่น ๆ ถือว่าเป็นงานสนับสนุนงานวิชาการให้มีคุณภาพ  

 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา เกิดจากมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 14  

พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ใหส้ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เร่งรัด 

ดำเนนิการโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรยีนที่มคีวามพร้อม 

และกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน (สำนักงาน 
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คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ, 2534 ก, หน้า 2-7) โครงการขยายโอกาส 

ทางการศึกษาเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชน 

ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างและเปิดโอกาสใหบุ้คคลได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึง  

เป็นสถานศกึษาที่ถูกกำหนดใหม้ีการบริหารและการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาและสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 

มัธยมศกึษาและสถานศกึษา ซึ่งเป็นโรงเรยีนขยายโอกาสที่จะจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ตั้งแต่ระดับประถมศกึษาจนถึงระดับมัธยมศกึษาปีที่ 3 ได้กำหนดให้อยู่ในเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา ในปัจจุบันโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สวนใหญ่ยังมคีวาม

เหลื่อมล้ำและแตกต่างกันอย่างมากหากเทียบกับโรงเรียนมัธยมศกึษาในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา (สพม.) ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพบุคลากร คุณภาพ

นักเรียนรวมทั้งปัจจัยเอือ้อื่น ๆ เช่น หน่วยงานหรอืองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศกึษา 

การตดิตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาหรอืหน่วยงานต้นสังกัด

ผลการประเมินการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ในปีการศกึษา 2563 โดยประเมินในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา พบว่าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีการบริหารและพัฒนาการ 

จัดการศึกษา ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในอันดับที่ต่ำ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

ต้องพัฒนาการบริหารและการจัดการศกึษา ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานของสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยบริบทและสถานที่ตั้งของจังหวัดบึงกาฬ 

จะทอดยาวไปตามแม่น้ำโขง ทำให้โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ประถมศึกษาบึงกาฬ อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬมาก 

ส่งผลใหก้ารช่วยเหลอืและติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ ล่าช้าและไม่ทั่วถึง  

(สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ, 2564, หนา้ 20)  

 จากความสำคัญและปัญหาข้างตน้ ทำให้ผูว้ิจัยมคีวามสนใจที่จะศกึษาปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ทั้งนีจ้ากผล

การศกึษา ครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำมาปรับปรุงพัฒนาหรอืสนับสนุนปัจจัย

ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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ตลอดจนผูม้ีหน้าที่รับผดิชอบหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา ได้นำข้อมูล 

จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการศกึษาต่อไป 

คำถามของการวจิัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 

  3. ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ที่แตกต่างกัน แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 

ในโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาที่แตกต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

  5. ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน 

มีความสัมพันธ์กันหรอืไม่ อย่างไร 

  6. ปัจจัยทางการบริหารด้านใดบ้างที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล 

การบริหาร งานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบ 

งานวิชาการและครูผูส้อน 
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  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ เป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน 

  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 

ในโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาที่แตกต่างกัน  

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

จำแนกตามตำแหน่งหนา้ที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทาง 

จากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่แตกต่างกัน  

  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบ 

งานวิชาการและครูผูส้อน 

  6. เพื่อศกึษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มผีลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน 
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เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผูส้อน  

  7. เพื่อศกึษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  3. ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
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  6. ปัจจัยทางการบริหารอย่างนอ้ย 1 ปัจจัยมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงาน

วิชาการและครูผูส้อน 

ความสำคัญของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความสำคัญของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ทำให้ได้สารสนเทศสำหรับผูบ้ริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ในการนำไปประกอบกระบวนการ

จัดการศึกษาอย่างมีระบบ เพื่อช่วยใหง้านวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึน้  

  2. ผลการวิจัยเป็นสารสนเทศพื้นฐานสำหรับสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนส่งเสริมปัจจัยในการ

บริหารโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนในการจัดการศกึษา

ต่อไป 

  3. ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการนำปัจจัยทางการบริหารมาใช้ในการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

และจังหวัดอื่น 

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

   การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศกึษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

   1.1 ปัจจัยทางการบริหาร ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการบริหารของ สมคิด บางโม (2551, หนา้ 63); 

ภัคพร บุญเคล้า (2555, หน้า 11); พิกุล ไชยแสน (2557, หนา้ 89); ธนกร อัฒจักร (2557, 

หนา้ 37); เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, บทคัดย่อ); ประยงค์ ศรโีทมี (2561,  
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หนา้ 201) ปวีณา คำชมภู (2561, หน้า 59); วาทิตยา ราชภักดี (2561, หนา้ 34); Hoy & 

Miskel (2001, p. 10); Steers (1991, อ้างถึงใน วุฒิพร ประทุมพงษ์, 2556, หนา้ 26)  

ได้ปัจจัยทางการบริหาร 6 ด้าน คอื 

    1.1.1 ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร  

    1.1.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1.1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร  

    1.1.4 ด้านงบประมาณ 

    1.1.5 ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร 

    1.1.6 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   1.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ซึ่งผูว้ิจัยได้สังเคราะห์เอกสาร

ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2550, หนา้ 28); นิลวรรณ วัฒนา (2556, 

หนา้ 6); อิลฮาม อาเก็ม (2557, หน้า 17); ปริญาพร ขุนพรม (2558, หน้า 30); ราตร ี 

สอนดี (2559, หนา้ 9); สุนทรี แสงอุไร (2559, หน้า 47); วิภาภรณ์ สร้อยคำ (2560,  

หนา้ 94); รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ (2560, หนา้ 211-212); สุรีย์พร ฟากฟืน้ (2561, หนา้ 29); 

ชลนิชา ศลิาพงษ์ (2564, หน้า 57) ได้ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ 8 ด้าน คือ  

    1.2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  

    1.2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

    1.2.3 ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน  

    1.2.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

    1.2.5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา  

    1.2.6 ด้านการนเิทศการศกึษา  

    1.2.7 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

    1.2.8 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้ 

  2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

   2.1 ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรยีน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อนในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศกึษา 2564 จำนวน 1,011 คน 
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จำแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 50 คน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ จำนวน 50 คน 

และครูผูส้อน จำนวน 911 คน 

   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อนในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศกึษา 2563 การกำหนดขนาด 

ของกลุ่มตัวอย่างใชต้ารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 

2560, หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง 294 คน แต่ในการวิจัยครั้งนีใ้ช้กลุ่มตัวอย่าง 300 คน 

จำแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน 50 คน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 50 คน และครูผู้สอน  

200 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 50 โรงเรียน วิธีการสุ่มตัวอย่างในส่วน 

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ส่วนครูผูส้อนใช้วธิีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

    3.1.1 ตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 

     3.1.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

     3.1.1.2 ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ 

     3.1.1.3 ครูผูส้อน 

    3.1.2 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     3.1.2.1 นอ้ยกว่า 10 ปี 

     3.1.2.2 10-20 ปี 

     3.1.2.3 มากกว่า 20 ปี 

    3.1.3 ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

     3.1.3.1 นอ้ยกว่า 30 กิโลเมตร 

     3.1.3.2 30-60 กิโลเมตร 

     3.1.3.3 มากกว่า 60 กิโลเมตร 

   3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  

    3.2.1 ปัจจัยทางการบริหาร  

     3.2.1.1 ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร  

     3.2.1.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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     3.2.1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

     3.2.1.4 ด้านงบประมาณ 

     3.2.1.5 ด้านการจูงใจของผู้บริหาร 

     3.2.1.6 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

    3.2.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

     3.2.2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

     3.2.2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

     3.2.2.3 ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน 

     3.2.2.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

     3.2.2.5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 

     3.2.2.6 การนเิทศการศกึษา 

     3.2.2.7 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 

     3.2.2.8 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรยีนรู้ 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

 ในการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถม 

ศกึษาบึงกาฬ ผูว้ิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร 6 ด้าน คือ  

1) ด้านภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร 2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร  

4) ด้านงบประมาณ 5) ด้านการจูงใจของผู้บริหาร 6) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้

จากการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการบริหาร

ของสมคิด บางโม (2551, หน้า 63); ภัคพร บุญเคล้า (2555, หน้า 11); พิกุล ไชยแสน 

(2557, หนา้ 89); ธนกร อัฒจักร (2557, หน้า 37); เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, 

บทคัดย่อ); ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 201); ปวีณา คำชมภู (2561, หน้า 59); วาทิตยา 

ราชภักดี (2561, หนา้ 34); Hoy & Miskel (2001, p. 10); Steers (1991, อ้างถึงในวุฒิพร 

ประทุมพงษ์, 2556, หนา้ 26) และประสิทธิผลการบริหาร งานวิชาการ 8 ด้าน คอื  
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1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการ

วัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

6) ด้านการนิเทศการศกึษา 7) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 8) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู ้ซึ่งได้จากการสังเคราะห์

เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2550, หนา้ 28); นิลวรรณ วัฒนา (2556, 

หนา้ 6); อิลฮาม อาเก็ม (2557, หน้า 17); ปริญาพร ขุนพรม (2558, หน้า 30); ราตร ี 

สอนดี (2559, หนา้ 9); สุนทรี แสงอุไร (2559, หน้า 47); วิภาภรณ์ สร้อยคำ (2560,  

หนา้ 94); รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ (2560, หนา้ 211-212); สุรีย์พร ฟากฟืน้ (2561, หนา้ 29); 

ชลนิชา ศลิาพงษ์ (2564, หน้า 57) จงึสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
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         ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิของการวจิัย 

 

 

 

1. ตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรยีน 

     1.1 ผู้บรหิารโรงเรยีน 

     1.2 ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ 

     1.3 ครูผู้สอน 

2. ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 

      2.1 น้อยกว่า 10 ป ี

      2.2 10-20 ป ี

      2.3 มากกว่า 20 ปี 

3. ระยะทางจากโรงเรยีนถงึ   

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

      3.1 น้อยกว่า 30 กโิลเมตร 

      3.2 30-60 กโิลเมตร 

      3.3 มากกว่า 60 กโิลเมตร 

 

1. ปัจจยัทางการบรหิาร  

    1.1 ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร  

    1.2 ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร  

    1.4 ดา้นงบประมาณ 

    1.5 ด้านการจูงใจของผู้บริหาร 

    1.6 ด้านการบรหิารแบบมสี่วนร่วม 

 

แนวทางการพฒันาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

2. ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 

   2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     

   2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

   2.3 ด้านการวดัผล ประเมนิผลและดำเนินการ 

เทียบโอนผลการเรียน 

   2.4 ด้านการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   2.5 ด้านการพัฒนาสือ่ นวตักรรมและ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

   2.6 ด้านการนิเทศการศึกษา 

   2.7 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

   2.8 ด้านการพัฒนาและส่งเสรมิใหม้ีแหลง่ 

การเรียนรู้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้  

  1. ปัจจัยทางการบริหาร หมายถึง สิ่งที่จะมาสนับสนุนการดำเนินงาน

ทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรยีน ที่จะทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนประสบ

ความสำเร็จอย่างมปีระสิทธิผล ซึ่งมี 6 ด้าน ดังนี ้ 

   1.1 ด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารที่แสดง

ถึงความรู้ความสามารถในการบริหารงาน คอื มีวสิัยทัศน์ มีความรูค้วามสามารถ 

ทางวิชาการ มกีารสร้างสรรค์และพัฒนาการทำงาน ใช้หลักเหตุผลในการบริหาร  

มีความสามารถในการประสานงาน มีการนเิทศ ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของครูและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีเพื่อการโน้มนา้วหรอืจูงใจใหทุ้กฝ่ายในโรงเรียน

ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความรับผดิชอบของตนอย่างเต็มที่ จนนำไปสู่ความสำเร็จ 

ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ดว้ยความเต็มใจ 

   1.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้มากลั่นกรอง

ให้เป็นข้อมูลที่มคีวามน่าเชื่อถือและสามารถสืบค้นได้ เริ่มตัง้แต่การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนาและการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้

สารสนเทศที่เหมาะสม รวมถึงการใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหา เพื่อการเรียนรู้ 

และการเผยแพร่ข้อมูล 

   1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ้ทักษะ

ประสบการณ์ การค้นหาวิธีการและเครื่องมอืต่าง ๆ รวมถึงคุณธรรม จรยิธรรมของครู

และบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีน โดยมีนโยบาย มาตรฐานและจุดมุ่งหมายในการ

พัฒนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความตอ้งการในการพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะสร้าง

บรรยากาศองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้และการเปลี่ยนค่านยิมใหถู้กต้อง 

ในเรื่องความรับผดิชอบ มีการประเมินและนําผลการประเมินการพัฒนาตนเองของครู 

และบุคลากรทางการศกึษาไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 

   1.4  ด้านงบประมาณ หมายถึง กระบวนการกำหนด จัดทำและวางแผน 

การใชจ้่ายทรัพยากรที่มอียู่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด  

ตามวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ โดยจัดทำขึน้และแสดงออกมาในรูปแบบโครงการ 

และกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายการใชจ้่ายในการจัดศึกษาที่กำหนดขึน้ มีการประมาณ 

การค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และมีระยะเวลาการใช้จ่ายที่แน่นอน 
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   1.5 ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร หมายถึง สิ่งที่ผู้บริหารใช้มากระตุ้น 

ผลักดันให้ครูผู้สอนแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดการตอบสนอง 

ในการทำงานตามเป้าหมายขององค์การ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รียน 

   1.6 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผูบ้ริหารโรงเรียน 

เปิดโอกาส ให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องหรอืผูท้ี่มสี่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร ได้แก่ 

คณะกรรมการสถานศกึษา ครู ผู้ปกครอง และผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัด

การศกึษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มสี่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย 

วิธีการดำเนินงานของโรงเรียน กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจำปีของโรงเรียน บุคลากรที่มสี่วนได้ส่วนเสียมีความรูส้ึกเป็นเจ้าของ มีความ

รับผิดชอบร่วมกันในการบริหาร มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมและรู้สกึเป็นส่วนหนึ่ง 

ของสถานศกึษา 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน

วิชาการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่เกิดจากความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพื่อให้งานด้านการจัดการศกึษาประสบผลสำเร็จ  

บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ 

   2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา หมายถึง การวิเคราะห์ 

ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สอดคลองเหมาะสมกับความต้องการ

ของสถานศกึษาและท้องถิ่น โดยผ่านการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ครูผูส้อน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา

และความตอ้งการ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของสถานศกึษา เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดผลการเรียนรูตามวัตถุประสงค์ 

หรอืจุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรกำหนดและพัฒนาจนสามารถใช้ชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข  

   2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การสงเสริมให้ครู 

ปรับกระบวนการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดพัฒนา

ตามศักยภาพตามความสนใจ การมีสวนรวม ฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง สามารถใช้

กระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู รวมถึงการจัดเตรียมแผนการเรียนรู้

ให้สอดคลองกับหลักสูตรโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ใหค้วามสำคัญกับการพัฒนาครูให้
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เข้าใจ มคีวามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

การจัดการเรียนการสอน ปลูกฝงผูเรียนใหม้ีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์  

   2.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

หมายถึง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ 

และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรยีนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร  

เป็นผลจากการส่งเสริมใหค้รูจัดทำแผนการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศกึษา สาระการเรียนรู หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรยีนรู้และการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีการพัฒนาเครื่องมอื

วัดและประเมินผลใหไ้ด้มาตรฐาน ผลจากการประเมินสามารถนำมากำหนดยุทธศาสตร์

เพื่อการบริหารจัดการด้านการวัดผลและประเมินผล  

   2.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา หมายถึง กระบวนการ

ค้นหาความรูแ้ละแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนที่น่าเชื่อถือ สามารถ

นำเอาผลที่ค้นพบมาแก้ไขการเรียนรู้ หรือตัดสินใจในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาจะต้องส่งเสริมการทำวิจัยในช้ันเรยีนของครู ผลงานวิจัย 

การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศกึษา  

การส่งเสริมให้ครูศกึษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้การส่งเสริมให้ครูศกึษางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลการประสาน

ความร่วมมอืในการศกึษาวิเคราะห์วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือ

พัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศกึษา บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันอื่น  

   2.5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา หมายถึง 

สถานศกึษาจะต้องมผีลการศกึษา วเิคราะห์ความจำเป็นในการใชส้ื่อและเทคโนโลยีรวมทั้ง

เครือข่ายการเรียนรูต่าง ๆ ที่มอียู่ในชุมชน เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 

งานวิชาการ การรายงานด้านการวางแผนการผลติการทดลองใช้ผลงานที่เกิดจากการ

ส่งเสริม ให้ครูผลติ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน มีสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้

ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างเพียงพอ ผลงานในการ

ประสานความร่วมมอืในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชส้ื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพื่อจัดการเรยีนการสอนและพัฒนางานวิชาการกับสถานศกึษา บุคคลครอบครัว องค์กร  
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หน่วยงานและสถาบันอื่น ผลการประเมินผลการพัฒนาการใชส้ื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการศกึษาให้ผูเ้รียนไดรับความรตูามจุดหมายที่ตั้งไว้ 

   2.6 ด้านการนิเทศการศกึษา หมายถึง กระบวนการปรับปรุง พัฒนาและ

แก้ไขปัญหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของครูในสถานศกึษา เพื่อให้การจัดการ

เรียนการสอนมคีุณภาพ เกิดความเชื่อมั่น ถูกต้อง ก้าวหนา้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อผู้เรยีนและครูสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การนำไปใช้ใน

ชีวติประจำวัน โดยการสำรวจปัญหาและความตอ้งการนิเทศ การจัดทำแผนและปฏิทิน

การนเิทศ การจัดทำเครื่องมอืการนเิทศ การตดิตาม ประเมนิผล และสรุปผลการนิเทศ 

เพื่อให้คำปรึกษาช่วยเหลอืในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของครู  

   2.7 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา หมายถึง 

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษา ระดับชาติ มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรองรับ

การประเมนิภายนอกและการจัดทำรายงานคุณภาพการศกึษาประจำปีและสรุปรายงาน

ประจำปี สถานศกึษาจะต้องมรีะบบโครงสร้างองค์กร มีเกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย

ความสำเร็จของสถานศกึษา ตามมาตรฐานการศกึษาและตัวชีว้ัดของกระทรวง เป้าหมาย

ความสำเร็จของพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสำนักงานรองรับ

มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศกึษา แผนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามระบบ

การประกันคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จของสถานศกึษา ผลการดำเนินการ

พัฒนาตามแผนและตดิตามตรวจสอบการนำผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุง

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   2.8 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรยีนรู้ หมายถึง การจัดให้มี

สถานที่ในการเรียนรูอ้ย่างหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา เพื่อสนับสนุน

การเรียนรูแ้ละการแสวงหาความรูด้้วยตนเองและมีการจัดระบบแหล่งการเรยีนรู้ภายใน

โรงเรียนใหเ้อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

  3. ตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน หมายถึง สภาพการดำรงตำแหน่งของ

ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ได้แก่ 

   3.1 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผูด้ำรงตำแหน่งผูอ้ำนวยการโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 
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   3.2 ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับการ

มอบหมาย ใหร้ับผิดชอบในงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

   3.3 ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่ง

ครู และปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

  4. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ในตำแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน หรอืครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ หรือครูผู้สอน ดังนี้  

   4.1 น้อยกว่า 10 ปี หมายถึง ช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ผูบ้ริหารโรงเรียน หรอืครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ หรอืครูผูส้อน น้อยกว่า 10 ปี 

   4.2 10-20 ปี หมายถึง ช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ผูบ้ริหารโรงเรยีน หรอืครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ หรอืครูผูส้อน อยู่ระหว่าง 10-20 ปี 

   4.3 มากกว่า 20 ป ีหมายถึง ช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ผูบ้ริหารโรงเรียน หรอืครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ หรอืครูผูส้อน มากกว่า 20 ปี 

  5. ระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา หมายถึง 

ระยะทางจากโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ดังนี้ 

   5.1 น้อยกว่า 30 กิโลเมตร หมายถึง ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ น้อยกว่า 30 กิโลเมตร 

   5.2 30-60 กิโลเมตร หมายถึง ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ อยู่ระหว่าง 30-60 กิโลเมตร 

   5.3 มากกว่า 60 กิโลเมตร หมายถึง ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มากกว่า 60 กิโลเมตร 

  6. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษา 

และอนุญาตให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนถึงระดับมธัยมศกึษาตอนตน้ ตามโครงการ

ขยายโอกาสทางการศกึษา โดยเปิดสอนตัง้แต่ช้ันอนุบาล 1 หรอืช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

ถึงช้ันมัธมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
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  7. แนวทางพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ หมายถึง แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

โดยผู้วจิัยจะนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติ ค่าอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการ 

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมมาพิจารณา 

ถ้าพบว่าปัจจัยทางการบริหารด้านใดมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา แล้วผู้วิจัยจะนำด้านดังกล่าวไปสร้างแบบ

สัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จำนวน 10 คน จากนั้นผู้วจิัยจะนำผลการสัมภาษณ์  

ที่ได้ไปวิเคราะห์เชงิเนื้อหา แล้วสรุปเป็นรายข้อเพื่อเป็นแนวทางนำเสนอวิธีหรือสร้าง 

แนวทางพัฒนาปัจจัยทางการบริหารนั้นต่อไป 
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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศกึษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยสามารถสรุป

สาระสำคัญตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ปัจจัยทางการบริหาร  

   1.1 ความหมายของการบริหาร  

   1.2 ขอบข่ายการบริหาร 

   1.3 ความหมายปัจจัยทางการบริหาร  

   1.4 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร  

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  

   2.1 ความหมายของประสทิธิผล  

   2.2 ความหมายของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

   2.3 หลักการบริหารงานวิชาการให้มปีระสิทธิผล 

   2.4 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

  3. บริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

    4.1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร 

    4.1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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ปัจจัยทางการบริหาร 

 การบริหารโรงเรยีนเป็นอำนาจหน้าที่ของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ต้องดูแล 

รับผิดชอบ บริหารจัดการใหก้ารจัดการศกึษามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

ที่กำหนด มีนักการศกึษา นักบริหารและนักวิชาการได้กล่าวถึง ความหมายของการบริหาร

ขอบข่ายของการบริหาร งานโรงเรียน ความหมายของปัจจัยทางการบริหารและแนวคิด

เกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร ไว้ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้  
 

  1. ความหมายของการบริหาร  

   นักวิชาการ นักการศกึษาได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลากหลาย 

ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

    วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 1) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง 

กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การอย่างมปีระสิทธิภาพ (Efficient) 

และประสิทธิผล (effective) โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร (Administrative Function)  

    จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หนา้ 22) ได้กล่าวว่า การบริหาร 

หมายถึง การดำเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

    ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 46) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง  

การที่บุคคลหรือกลุ่มของบุคลากรร่วมกันดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมายที่องค์การ

กำหนดไว้ 

    วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หน้า 10) ได้กล่าว่า การบริหาร หมายถึง 

กระบวนการทำงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

    อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หนา้ 13) ได้กล่าวว่า การบริหาร 

หมายถึง กระบวนการดําเนินงานอยางเป็นระบบ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่สําคัญ 

คือ การวางแผน การจัดองคกรการนําและการควบคุม ซึ่งมบีุคคลและหรอืกลุ่มบุคคล

ร่วมกันดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตัง้ไว้พรอมทั้งใชก้ําลังคนและทรัพยากรที่มอียู่ 

อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอองคกร 

    ประภาษ จติรักศิลป์ (2561, หน้า 18) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง  

การดำเนินการหรอื กิจกรรม กระบวนการทำงาน ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  
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โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันและใชป้ัจจัยทางการบริหาร เพื่อบรรลุประสิทธิผลขององค์การ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

    Herbert A. Simon (1947, p. 34) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง 

กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึน้ไป ร่วมมอืกันดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด 

อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ซึ่งความหมายของการบริหารนัยนีม้าจากการมองว่าการบริหาร 

เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มลีักษณะสำคัญคือ เป็นกิจกรรมกลุ่ม ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง สมาชิก 

ในกลุ่มร่วมมอืกันทำอย่างประสานสัมพันธ์กันไม่ใช่ต่างคนต่างทำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ร่วมกันของกลุ่ม  

    Stephen P. Robbins, (1978, อ้างถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2551,  

หนา้ 3) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการในการกำหนดเป้าหมาย จัดสรร 

ทรัพยากร และประสานงานให้บุคลากรใชค้วามพยายามในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเ้ป้าหมาย

ขององค์การ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ความหมายของการบริหารนัยนี้ มาจากการ

มองว่าการบริหาร เป็นกระบวนการที่มีลักษณะสำคัญคือ เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน  

นับแต่การกำหนดเป้าหมายจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ประสานงาน กำกับ ตดิตามและนิเทศ 

เพื่อให้บุคลากรทำงานเต็มตามศักยภาพ มใิช่ผูบ้ริหารทำแต่เพียงลำพัง และเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ คือ ผลออกมาตามที่ต้องการโดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น 

อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  

   จากความหมายของการบริหารข้างตน้ สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง 

กระบวนการทำงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป อย่างมรีะบบ มขีั้นตอน 

มีกระบวนการ ตลอดจนความรูส้ึกนึกคิดของบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานนั้นบรรลุ

จุดหมายขององค์การที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ  
 

  2. ขอบข่ายการบรหิารโรงเรียน  

   นักวิชาการ นักการศกึษาได้ให้ขอบข่ายการบริหารโรงเรียนไว้

หลากหลาย ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้  

    ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ใน

มาตรา 39 ว่าให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษา โดยแบ่ง

ขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน (สำนักงานคณะกรรมการศกึษาแห่งชาติ  
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สำนักนายกรัฐมนตรี, 2553, หนา้ 14) คือ 1) งานการบริหารวิชาการ 2) งานการบริหาร 

งบประมาณ 3) งานการบริหารงานบุคคล 4) งานการบริหารทั่วไป  

    ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2555, หนา้ 13) ได้สรุปว่า ขอบข่ายงาน 

การบริหารการศกึษาของสถานศกึษาในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยงานหลัก ๆ 4 งาน คอื 

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทั่วไป  

    วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 11) ได้สรุปขอบข่ายงานสถานศกึษา 

ไว้ว่า การจำแนกขอบข่ายงานสถานศกึษาของนักวิชาการชาวต่างประเทศและหน่วยงาน

ทางการศึกษาของไทยนั้นมีส่วนที่คล้ายคลึงกันโดยมีส่วนย่อยในรายละเอียดที่แตกต่างกัน 

และสถานศกึษาทุกประเภทไม่ว่าจะจัดงานบริหารออกเป็นรูปแบบใด หรอืจำแนกงาน

บริหารสถานศกึษาออกเป็นกี่ประเภท จำนวนมากหรือน้อยแตกต่างไปตามสภาพและ

ขนาดของสถานศกึษาเช่นใดก็ตาม ทุกสถานศกึษาต้องจัดให้มงีานวิชาการในสถานศกึษา

ของตนเองดว้ยทั้งสิ้น งานวิชาการจงึนับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญหรอือาจเรียกได้ว่าเป็น

งานหลักของสถานศกึษา ส่วนงานอื่น ๆ ล้วนมาสนับสนุนงานวิชาการโดยใช้กระบวนการ

บริหารสถานศกึษาที่มคีุณภาพมาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

    ประภาษ จติรักศิลป์ (2561, หน้า 21) ได้สรุปว่า การกำหนดขอบข่าย

งานสถานศกึษา มีการกำหนดหลักไว้ทั้งในส่วนหลัก คือ ดา้นงานวิชาการ งานงบประมาณ 

งานบุคลและงานบริหารทั่วไป และส่วนปลีกย่อยที่เพิ่มขึ้นมาเป็นงานกิจการนักเรียน 

งานบริหารอาคารสถานที่ และงานบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน ทุกงานล้วนมี

ความสำคัญ เพราะเป็นเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงส่งเสริมสนับซึ่งกันและกัน  

เป็นองค์รวมของคุณภาพสถานศกึษา 

   จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ขอบข่ายการบริหารโรงเรียนมี 4 งาน 

ได้แก่ 1) งานการบริหารวิชาการ 2) งานการบริหารงบประมาณ 3) งานการบริหารงาน

บุคคล 4) งานการบริหารทั่วไป ซึ่งงานการบริหารวิชาการนัน้เป็นงานที่นับได้ว่ามี

ความสำคัญที่สุด ส่วนงานอื่น ๆ เป็นงานที่เข้ามาสนับสนุนงานการบริหารวิชาการเพื่อให้ 

โรงเรียนเกิดประสทิธิภาพและมีประสทิธิผลสูงสุด  
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  3. ความหมายของปัจจัยทางการบริหาร  

   นักวิชาการ นักวิจัยได้ให้ความหมายของปัจจัยทางการบริหาร 

ไว้หลากหลาย ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

    วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 10) ได้กล่าวถึง ปัจจัยทางการบริหาร 

หมายถึง เป็นสิ่งที่ทำให้การดำเนนิการขององค์การประสบความสำเร็จ โดยต้องมีการ

วางแผน การจัดการ การนำและการควบคุม 

    ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2555, หนา้ 6) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

    อัชราภรณ์ มาตรา (2555, หนา้ 7) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง องค์ประกอบที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของคร ู 

    คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2556, หนา้ 5) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง องค์ประกอบที่เอื้อต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีน  

    วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 5) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง องค์ประกอบทางการบริหารที่ทำให้เกิดความเป็นโรงเรียนที่มปีระสิทธิผล  

    อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หนา้ 7) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเป็นโรงเรียนที่มปีระสิทธิผล  

    พัชรารัตน์ แสงวงศ์ (2556, หนา้ 12) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง เหตุหรอืการกระทำใด ๆ ของการใชป้ัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการ 

จัดการเรยีนรู้ของครู  

    อุ่นทยา ผาผง (2556, หน้า 7) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการบริหาร 

หมายถึง ตัวแปรที่มอีิทธิพลต่อการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ 

โรงเรียนขนาดเล็ก 

    ศศวิิมล พันชัย (2558, หน้า 14) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางการบริหาร 

โดยภายในองค์การต้องมีความสัมพันธ์ทุกด้าน เช่น บุคคล วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผูน้ำ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ 

    วิภาสินี หัศกรรจ์ (2561, หน้า 18) ได้กล่าวว่า ปัจจัยทางการบริหาร 

หมายถึง ทรัพยากร ปัจจัย หรอืองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้บริหารงานแล้ว 
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บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่วางไว้ เพื่อใหเ้กิดความสำเร็จขององค์กร

และทำให้องค์กรเกิดประสิทธิผล 

    ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 12) ได้กล่าวว่า ปัจจัยทางการบริหาร 

หมายถึง องค์ประกอบทางการบริหารที่ทำให้เกิดความมีประสิทธิผลต่อการจัดการศกึษา

ของโรงเรียน 

    ประภาษ จติรักศิลป์ (2561, หน้า 27) ได้กล่าวว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง ตัวแปรการดำเนินงานทางการบริหารที่มอีิทธิพลทำให้เกิดความมี

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

    ภานุพงษ์ คำภูษา (2562, หน้า 15) ได้กล่าวว่า ปัจจัยทางการบริหาร 

หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นทั้งสาเหตุทางตรง และสาเหตุทางออ้มของประสิทธิผล 

ของโรงเรียน 

   จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยทางการบริหาร หมายถึง สิ่งที่จะ

มาสนับสนุนการดำเนินงานทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรยีน ที่จะทำให้การดำเนินงาน

ของโรงเรียนประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล 
 

  4. แนวคดิเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร  

   นักวิชาการ นักการศกึษาได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางการ

บริหาร ไว้หลากหลาย ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

    สมคิด บางโม (2551, หนา้ 63) กล่าวว่า ปัจจัยในการบริหาร 

มอีงค์ประกอบ ทีส่ำคัญได้แก่ 1) คนหรอืบุคคล (Man) เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมขององค์การ

นั้น ๆ 2) เงิน (Money) ใชส้ำหรับเป็นค่าจ้างและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 3) วัสดุสิ่งของ 

(Material) หมายถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องมอืต่าง ๆ รวมทั้งอาคารสถานที่ด้วย  

4) การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง ความรูเ้กี่ยวกับการจัดการ 

    ภัคพร บุญเคล้า (2555, หน้า 11) ได้กล่าวว่า ปัจจัยทางการบริหาร 

คือ ภาวะผู้นำ การจูงใจในการทำงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

งบประมาณ การประกันคุณภาพการศกึษา การสนับสนุนจากชุมชนและอาคารสถานที่ 

เป็นกระบวนการด้านการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน  

    ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2556, บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึง ปัจจัยทางการ

บริหาร ประกอบด้วย 5 ด้าน คอื 1) ด้านภาวะผูน้ำ 2) ด้านโครงสร้างองค์การ  

3) ด้านวัฒนธรรม องค์การ 4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ด้านการตดิต่อสื่อสาร 
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    พิกุล ไชยแสน (2557, หนา้ 89) ได้ศึกษาปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ต่อ 

ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศกึษา ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

มัธยมศกึษา เขต 26 จำนวน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้ำ 2) บรรยากาศของ 

สถานศกึษา 3) นโยบายและการปฏิบัติ 4) ความร่วมมือจากชุมชน 5) งบประมาณ  

6) การมสี่วนร่วมของผูป้กครอง และ 7) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ธนกร อัฒจักร (2557, หนา้ 37) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย 

ทางการบริหารกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา เขต 27 ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้ำ 2) การมีส่วนร่วม  

3) ทรัพยากรการเรียนการสอน 4) การตดิต่อสื่อสาร 5) การทำงานเป็นทีม 6) การจูงใจ 

    รัตนา ดำทองเสน (2559, บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึง ปัจจัยทางการ

บริหาร ประกอบด้วย 3 ด้าน คอื 1) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 2) วัฒนธรรมองค์การ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    เมรนิทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง 

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

มัธยมศกึษา เขต 23 ได้แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

โรงเรียน เสนอแนะไว้ 6 ปัจจัย ประกอบด้วย นโยบายสู่การปฏิบัติ กระบวนการบริหาร 

บุคลากร งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

และบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 

    ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 201) ได้ศกึษาปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ 

2) แรงจูงใจ 3) โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การบริหาร

จัดการ 6) การพัฒนาบุคลากร 7) ทรัพยากรทางการเรียนการสอน 

    ปวีณา คำชมพู (2561, หนา้ 59) ได้ศกึษาปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน มปีัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จ คือ 1) ภาวะผูน้ำ 2) แรงจูงใจ 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การตดิต่อสื่อสาร  

5) วสิัยทัศน์การบริหาร 6) การบริหารจัดการ 7) เทคโนโลยี 8) การมีส่วนร่วมในการ

บริหาร 

    ประภาษ จติรักศิลป์ (2561, หน้า 31) ได้สังเคราะห์ปัจจัยทางการ

บริหารซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับบริบท

การศกึษา สรุปได้ว่าปัจจัยทางการบริหารมทีั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) บรรยากาศ
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และวัฒนธรรมองค์การ 2) โครงสรา้งองค์การ 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4) การตดิต่อสื่อสาร 5) การจูงใจ 6) ภาวะผู้นำ 7) การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

8) การพัฒนาทีมงาน 

    วาทิตยา ราชภักดี (2561, หนา้ 34) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 มปีัจจัยทางการบริหารทั้งหมด 9 ด้าน ประกอบด้วย  

1) การพัฒนาบุคลากร 2) ภาวะผูน้ําของผู้บริหาร 3) การจูงใจ 4) โครงสร้างองค์การ  

5) บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 6) การติดต่อสื่อสาร 7) การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

8) งบประมาณ 9) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    Steers (1991, อ้างถึงใน วุฒิพร ประทุมพงษ์, 2556, หนา้ 26)  

ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร ดังนี้ 1) บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 

2) โครงสรา้งการบริหารที่เหมาะสม 3) เทคโนโลยีและระบบงาน 4) การติดต่อสื่อสาร 

5) ระบบสารสนเทศ 6) การจูงใจ 7) ภาวะผู้นำ 8) การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วม  

9) การบริหารจัดการ 10) การมสี่วนร่วม และ 11) การพัฒนาบุคลากร  

    Kaiser (2000 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548, หน้า 17)  

ได้กล่าวถึง ปัจจัยทางการบริหารมี 8 ปัจจัย ประอบด้วย 1) มีผู้นำที่มลีักษณะมุ่งมั่น  

2) วัฒนธรรม องค์การที่มีการแลกเปลี่ยนความรูอ้ิสระ 3) พันธกิจและยุทธศาสตร์สมาชิก

ยอมรับและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 4) การบริหารจัดการที่ด ี5) โครงสรา้งองค์การ

มีลักษณะบูรณาการ 6) มีระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 7) บรรยากาศ 

การทำงานที่ดีและส่งเสริมสมาชิกใหป้ระสบความสำเร็จ 8) การจูงใจโน้มน้าวสมาชิก 

ในองค์การให้ปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จ  

    Hoy & Miskel (2001, p. 10) ได้กล่าวถึง ปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อโรงเรยีน ประกอบด้วย 1) การจัดโครงสร้างองค์การให้ส่งเสริมต่อการสอน 

และการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 2) การพัฒนาวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การแบบเปิด  

3) ส่งเสริมการบริหารตนเอง 4) การจูงใจให้มีความมั่นคงในอาชีพ 5) มีภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง6) มีระบบติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง และ 7) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

   จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์

ปัจจัยทางการบริหารจากแนวคิดของนักการศกึษาหลายท่าน ซึ่งแสดงรายละเอียด 

การสังเคราะห์ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหาร 

ปัจจัยทางการบรหิาร 
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ถี่ 

รอ้
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1. งบประมาณ √ √ √ √ √   √   6 60 

2. การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 √ 
  

 
  

 
 

 1 10 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ √  √  √ √ √ √  √ 7 70 

4. การพัฒนาบุคลากร √ √   √ √ √ √  √ 7 70 

5. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร √ √ √ √  √ √ √ √ √ 9 90 

6. บรรยากาศและวัฒนธรรม

องค์การ 
  √  √   

√ 
√ 

√ 
5 50 

7. การติดต่อสือ่สาร    √   √ √ √ √ 5 50 

8. โครงสรา้งองค์การ      √  √ √ √ 4 40 

9. การจูงใจของผู้บริหาร  √  √  √ √ √ √ √ 7 70 

10. การทำงานเปน็ทีม/ 

พัฒนาทีมงาน 

  
 √ 

 
  

 
 

 1 10 

11. ทรัพยากรทางการเรยีน 

การสอน 
   √  √  

 
 

 
2 20 

12. วิสยัทัศน์การบรหิาร       √  √ √ 3 30 

13. การบรหิารจัดการ      √ √   √ 3 30 

14. การบรหิารแบบมสี่วนร่วม √   √ √  √ √ √ √ 7 70 

15. นโยบายสู่การปฏิบตัิ   √  √      2 20 

16. ความร่วมมอืกับชุมชน  √ √        2 20 

17. การมสี่วนร่วม 

ของผู้ปกครอง 

  
√  

 
  

 
 

 1 10 
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 จากตาราง 1 จากการสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการ นักการศกึษาและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการบริหาร ที่ผูว้ิจัยคาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหาร งานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา จากทั้งหมด 17 ด้าน  

แตใ่นการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใชห้ลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถี่ของปัจจัยที่

นักวิชาการ นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นปัจจัยทางการบริหาร คือ ความถี่ตั้งแต่ 6 ขึ้นไป 

หรอืร้อยละ 60 ขึน้ไป พบว่าได้ปัจจัยทางการบริหาร 6 ด้าน คือ 1) ภาวะผูน้ำของผู้บริหาร 

2) เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การพัฒนาบุคลากร 4) งบประมาณ 5) การจูงใจของผู้บริหาร 

6) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ผูว้ิจัยนำเสนอรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร  

   1.1 ความหมายของภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร  

    นักวิชาการ นักการศกึษาได้กล่าวถึงภาวะผูน้ำไว้หลากหลายท่าน 

ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

     สมคิด บางโม (2551, หนา้ 227) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ คือ  

การที่ผูน้ำขององค์การใช้อิทธิพลต่าง ๆ เพื่อให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาร่วมมอืกันปฏิบัติหนา้ที่ 

ให้บรรลุ เป้าหมายขององค์การ  

     สัลลมาน สะบูดิง (2551, หนา้ 71) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง 

กระบวนการที่บุคคลที่เป็นผู้นำใช้อำนาจหรืออิทธิพลต่อบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลหรอืกลุ่ม 

ยอมรับและปฏิบัติในสิ่งที่ผู้นำตอ้งการ ทั้งนีเ้พื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้นำกลุ่มหรอื 

องค์การกำหนดให้  

     ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 4) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง 

การ ใช้อทิธิพลของผูน้ำกับผูต้ามโดยการโน้มน้าว การสร้างค่านิยมและความเชื่อให้ 

คล้อยตาม และปฏิบัติงานใหไ้ด้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์ ใหเ้กิดขึ้นภายในองค์การ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  

     ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2555, หนา้ 16) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำ 

หมายถึง กระบวนการที่บุคคลที่เป็นผู้นำใช้อำนาจหรืออิทธิพลต่อบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคล

หรอืกลุ่มยอมรับและปฏิบัติในสิ่งที่ผูน้ำต้องการ ทั้งนีเ้พื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้นำ 

หรอืกลุ่มองค์การกำหนดไว้  

     วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 37) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ 

หมายถึง ความสามารถที่จะใช้อทิธิพลของผูน้ำในการชักจูงให้บุคคลหนึ่งหรอืกลุ่มบุคคล 
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มีพฤติกรรม คล้อยตามและยอมปฏิบัติหรอืดำเนินกิจกรรม ที่นำไปสู่ความสำเร็จตาม 

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดว้ยความเห็นใจ  

     อุ่นทยา ผาผง (2556, หน้า 17) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง 

ความสามารถที่จะใช้อทิธิพลของผู้นำในการบังคับและโน้มน้าวจติใจบุคคลหรือกลุ่มคนให้ 

ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่นำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดว้ยความเต็มใจ   

     อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หนา้ 27) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ

หมายถึง ความสามารถในการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อการโน้มน้าวหรือจูงใจให้ 

ทุกฝ่ายในโรงเรียนปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความรับผดิชอบของตนอย่างเต็มที่ มีวิสัยทัศน์ 

กว้างไกล สรา้งสรรค์ผลงานอยู่เสมอใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน สามารถ

ประสานงาน กับบุคลากรหรอืหน่วยงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  

และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน 

ได้อย่างมปีระสิทธิผล  

     คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2556, หนา้ 29) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ 

หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกถึงการมคีวามรู้ความสามารถในการบริหาร 

สามารถนิเทศตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงาน มีวสิัยทัศน์กว้างไกล สร้างสรรค์ผลงาน 

อยู่เสมอ  ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงานสามารถประสานงานกับบุคคล หรอืหน่วยงาน 

ต่าง ๆ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

     ธนกร อัฒจักร (2557, หนา้ 38) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง 

บุคคลที่เป็นผู้นำใช้อำนาจในการเป็นผู้นำต่อบุคคลอื่น ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ 

ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

     ศรแีพ ผลบุญ (2559, หน้า 47) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง 

การที่ผูน้ำขององค์กรใช้วธิีที่แตกต่างกันตามสถานการณ์ ในการดำเนินการสนับสนุนให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาร่วมมอืกันสร้างประโยชน์ในการปฏิบัติหนา้ที่ ตามภารกิจใหบ้รรลุ

เป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ 

     สาวติร ีมาตขาว (2560, หน้า 22) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลในการใชก้ระบวนการต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดความร่วมมือของ

องค์การ สามารถกระตุ้นและจูงใจให้ผูอ้ื่นคอยตาม เกิดแรงบันดาลใจอย่างมีเหตุผล  

เห็นด้วยกับเป้าหมายขององค์การ และผู้ตามพยายามหาหนทางลงมือปฏิบัติเพื่อให้ประสบ

ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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     ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 12) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง 

พฤติกรรมของผูบ้ริหารที่แสดงถึงความรู้ความสามารถในการบริหาร เพื่อการโน้มน้าว 

หรอืจูงใจใหทุ้กฝ่ายในโรงเรียนปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามความรับผดิชอบของตนอย่างเต็มที่ 

จนนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดว้ยความเต็มใจ 

     วิภาสิณี หัศกรรจ์ (2561, หน้า 24) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำ 

หมายถึง ภาวะที่คน ๆ หนึ่งสามารถที่จะพูดโน้มน้าวจูงใจคนอื่น ๆ ใหเ้ชื่อและปฏิบัติตาม

ด้วยความรัก ความนับถือ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    จากความหมายของภาวะผู้นำขา้งตน้ สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำของ

ผูบ้ริหาร หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงถึงความรูค้วามสามารถในการ

บริหารงาน คือ มวีิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีการสร้างสรรค์ 

และพัฒนาการทำงานใช้หลักเหตุผลในการบริหาร มคีวามสามารถในการประสานงาน  

มีการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

เพื่อการโน้มนา้วหรอืจูงใจใหทุ้กฝ่ายในโรงเรียนปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

ของตนอย่างเต็มที่จนนำไปสู่ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ดว้ยความเต็มใจ 

   1.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผูบ้ริหาร  

    มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ำ 

ไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

     ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 281) ได้กล่าวว่า ในการบริหาร

กิจการใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจและบริหารการศกึษา 

ผูบ้ริหารในฐานะเป็นผู้นำองค์การ จะต้องมีภาระหนา้ที่จะต้องสรา้งความร่วมมอืร่วมใจกัน

เป็นอย่างดีในการทำงานร่วมกันเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การบริหารการศึกษา 

ก็เช่นเดียวกัน กับการบริหารกิจการอื่น ๆ ผูบ้ริหารจะต้องสรา้งความร่วมมอืร่วมใจกัน 

ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันคือใหผู้เ้รียน เป็นคนดี คนเก่ง และมี

ความสุข ผูบ้ริหารในฐานะเป็นผู้นำสถานศกึษา จะต้องสร้างความร่วมมอืในการทำงาน 

ให้เกิดขึ้นใหไ้ด้นัน้ หมายถึง ผูบ้ริหารจะต้องเป็นผู้นำ ผู้นำจะต้องมคีวามเป็นผูน้ำหรือ 

ภาวะผูน้ำจะต้องสร้าง ขึน้ใหไ้ด้  

     วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 175) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นําว่าเป็น

กระบวนการที่ผูบ้ริหารจะใหม้ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การ
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ปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมาย องค์การสรุปความหมาย ภาวะผูน้ํา หมายถึงพฤติกรรมผู้นํา 

ที่กาหนดขึน้เพื่อนําผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดําเนินการที่รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

     Lipham and Hoch (1974 อ้างถึงใน อติพล เปียทอง, 2552,  

หนา้ 52) ได้กล่าวถึง ภาวะผูน้ำของผู้บริหารสถานศกึษาไว้ว่า ภาวะผูน้ำของผู้บริหาร 

เป็นองค์ประกอบ ทีส่ำคัญต่อความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ความรู้ ความสามารถทาง 

สติปัญญา และทักษะของผู้บริหารมีผลต่อการสร้างภาวะผู้นำที่ดี เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อ

ความสำเร็จและความเจรญิก้าวหน้าของสถานศกึษา ผู้บริหารจึงตอ้งมีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะ ในการบริหารงานและสามารถสร้างภาวะผูน้ำให้เป็นที่ยอมรับ

ของบุคคลทั่วไปอีกด้วย และจากผลการศกึษาของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชครูซึ่งได้ 

ศกึษาวิเคราะห์องค์ประกอบ ที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ครู สายงานการประถมศกึษา สายงานการบริหารการศกึษา และสายงานบริหารการ

มัธยมศกึษา พบว่า องค์ประกอบสำคัญในการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์สายงาน

การบริหารการศกึษา ได้แก่ 1) คุณลักษณะด้านทักษะการบริหาร 2) คุณลักษณะด้าน

บุคลิกภาพ 3) คุณลักษณะด้านภาวะผูน้ำ และ 4) คุณลักษณะด้านลักษณะนิสัย  

     Caldwell and Spinks (1990 อ้างถึงใน วโิรจน์ สารรัตนะ, 2548, 

หนา้ 37-39) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินความมปีระสิทธิผลของสถานศกึษาในด้าน

ภาวะผูน้ำ ดังนี้ 1) สามารถแบ่งสรรหน้าที่และทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ 2) จัดสรรทรัพยากรได้สอดคล้องกับความตอ้งการทางการศกึษา  

3) ตอบสนองและสนับสนุนความตอ้งการของครู 4) ใส่ใจต่อการพัฒนาในวิชาชีพ  

5) กระตุน้คณะครูใหม้ีการพัฒนาในวิชาชีพและใช้ครูที่มีทักษะ 6) มีความตระหนักถึงสิ่งที่

กำลังเกิดขึ้นในสถานศกึษาระดับสูง 7) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานทางการศกึษา 

ชุมชน ครูและนักเรียน 8) มีรูปแบบการบริหารที่ยืดหยุ่น 9) มีความพยายามที่จะทำให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง 10) จัดให้มีขอ้มูลย้อนกลับสำหรับครูในระดับสูง 11) มกีารตรวจสอบ

แผนงานอย่างต่อเนื่องและวัดความก้าวหนา้ ตามจุดมุ่งหมาย  

    จากแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผูบ้ริหาร สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำของ

ผูบ้ริหารมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศกึษา ผูบ้ริหารจะต้องเป็นผู้ที่มี

ความรูค้วามสามารถ มวีิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการจัดการศกึษา เป็นแบบอย่างในการ 
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ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติแก่บุคลากร ใชเ้หตุผลในการบริหารงานในโรงเรยีน 

อย่างสร้างสรรค์ และจะต้องสรา้งความร่วมมอืให้เกิดขึ้นภายในสถานศกึษา 

  2. เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    นักวิชาการ นักการศกึษาได้กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยี

สารสนเทศไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

     ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2555, หนา้ 27) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยี 

สารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชจ้ัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกีย่วข้องตัง้แต่การ

เก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสาร 

โทรคมนาคมเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ได้  

     อัชราภรณ์ มาตรา (2555, หนา้ 28) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีและ 

ระบบงาน หมายถึง การจัดหาและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม การจัดและพัฒนาระบบ 

ฐานขอ้มูลทั้งการบริหารและการเรียนการสอน การสร้างเครือข่ายบริหารจัดการข้อมูล 

ที่ทันสมัยเหมาะสมกับการใช้งาน มีการมอบหมายความรับผดิชอบในการบำรุงรักษา 

และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

     คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2556, หนา้ 32) ได้กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยี

เป็นการที่นำอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การนำคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียน

การสอน เอาความรู ้ความคิด วธิีการทางวทิยาศาสตร์ ศลิปะและอุปกรณ์ไปประยุกต์ใช้ 

ในงาน ในด้านต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ ทั้งส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่สูงขึน้ในการดำเนินการเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์  

     วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 44) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้มากลั่นกรองให้เป็นข้อมูล

สารสนเทศ การใชค้อมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู ้การค้นหาข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อการเรียนรู้ และการเผยแพร่ขอ้มูล 

    จากความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศข้างตน้ สรุปได้ว่า 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้มากลั่นกรองให้เป็นข้อมูลที่มคีวาม

น่าเชื่อถือและสามารถสืบค้นได้ เริ่มตัง้แต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล  

การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนาและการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศ 

ที่เหมาะสม รวมถึงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหา เพื่อการเรียนรูแ้ละการเผยแพร่ขอ้มูล 
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   2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

     ณรงค์ สมพงษ์ (2552 อ้างถึงใน รัตนา ฟูมั่น, 2559, หน้า 25-

26) ได้กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีในสถานศกึษาโดยทั่วไป ม ี6 ประเภท คือ  

      1. การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI–computer assisted 

instruction) เป็นการนำเอาคำอธิบาย บทเรียนมาบรรจุไว้ในคอมพิวเตอร์ แล้วนำบทเรียน

นั้นมาแสดงแก่ผูเ้รียน เมื่อผู้เรียนอ่านคำอธิบายนั้นแล้ว คอมพิวเตอร์จะทดสอบ 

ความเข้าใจ ว่าถูกต้องหรอืไม่ หากไม่ถูกต้องก็ต้องมีวธิีการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมใหเ้ข้าใจ

มากขึ้น แล้วถามซ้ำอีก ซึ่งปัจจุบันมพีัฒนาการถึงระดับใช้สื่อประสมและเทคนิคต่าง ๆ 

เพื่อให้การเรยีนการสอนบรรลุผลสัมฤทธิ์มากขึ้น  

      2. การศกึษาทางไกล เช่น การใช้วทิยุ โทรทัศน์ ออกรายการ

ให้ผู้เรยีนศึกษาเองตามเวลาที่ออกอากาศไปจนถึงการใช้ระบบแพร่ภาพผ่านดาวเทียม  

หรอืการประยุกต์ใช้ระบบประชุมทางไกล โดยผูส้อนและผูเ้รียนสามารถสื่อสารถึงกันได้  

      3. เครือข่ายการศกึษา เพื่อให้ครูอาจารย์และนักเรียนมีโอกาส

ใช้เครอืข่าย เพื่อเสาะแสวงหาความรูท้ี่อยู่อย่างมากมายในโลกและใช้บริการต่าง ๆ ใหเ้ป็น

ประโยชน์ทางการศกึษา เช่น บริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) การเผยแพร่

และค้นหาข้อมูลในระบบเวิร์ด ไวด์ เว็บ (world wide web) ซึ่งปัจจุบันมเีครือข่าย school 

net ที่เนคเทคได้ส่งเสรมิให้เกิดขึน้ มีโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการนีเ้ป็นจำนวนมากและ

ยงัมเีครือข่ายกาญจนาภเิษกที่จัดทำขึน้เพื่อเป็นการกระจายความรูใ้ห้ประชาชน โดยไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้แต่อย่างใด  

      4. การใช้งานในห้องสมุด มีการส่งเสริมให้หอ้งสมุด 

มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนมคีวามร่วมมอืในการให้บริการในลักษณะเครือข่าย เช่น 

โครงการพูลิเน็ต (pulinet: provincial university library network) และโครงการไทยลิเน็ต 

(thailinet: thai library network) การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหอ้งสมุด ทำให้

ผูใ้ช้ได้รับความสะดวกมากขึ้น เช่น บริการยมืคืน การค้นหาหนังสอื วารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

ที่ตอ้งการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
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      5. การใช้งานในห้องปฏิบัติการ โดยใช้การจัดการทำงาน 

ในหอ้งปฏิบัติการ ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น การจำลองแบบ การออกแบบวงจรไฟฟ้า  

การควบคุมการทดลอง  

      6. การใชใ้นงานประจำและการบริหาร เช่น การจัดทำประวัติ 

นักเรียน นักศึกษา การลงทะเบียน การแนะแนวศกึษาต่อ ขอ้มูลผูป้กครอง ข้อมูลครู 

ซึ่งการมีขอ้มูลดังกล่าว ทำใหค้รูอาจารย์สามารถติดตามและดูแลนักเรียนได้ดีขึ้น  

     วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 43–44) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยี 

สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศกึษาอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้าน 

คอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาการศกึษา ดังนี้  

      1. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามสี่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้ 

ปัจจุบันมเีครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้หลายด้าน มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(CAI) ระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสาร เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ใน 

World Wide Web  

      2. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดการศกึษา 

โดยเฉพาะการจัดการศกึษาสมัยใหม่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผน  

การดำเนนิการ การตดิตามและประเมินผล ซึ่งอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร 

โทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทที่สำคัญ  

      3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารระหว่างบุคคล  

ในเกือบทุกวงการทั้งทางดา้นการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยสื่อสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล เช่น  

การสื่อสาร ระหว่างผู้สอนกับผูเ้รียน โดยใช้องศ์ประกอบที่สำคัญช่วยสนับสนุนให้เกิด

ประสิทธิภาพในการดำเนนิงาน เช่น การใชโ้ทรศัพท์โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

เทเลคอมเฟอเรนซ์  

     จากแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่กล่าวมาข้างตน้ สรุปได้ว่า 

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต้องมีการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 

มีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพรอ้มใช้งาน โรงเรียนมีการจัดหาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการ 

บริหารจัดการที่ดี เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการ 

พัฒนาบุคลากรใหใ้ช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ 

ฐานขอ้มูลในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการเรียนการสอน และกำหนด 

ผูร้ับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาเทคโนโลยี และพัฒนาระบบฐานขอ้มูลอย่างเหมาะสม 
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  3. การพัฒนาบุคลากร  

   3.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร  

    นักวิชาการ นักการศกึษาได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนา

บุคลากรไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

     อัชราภรณ์ มาตรา (2555, หนา้ 32) ได้กล่าวว่า การพัฒนาครู

และ ทีมงาน หมายถึง วธิีการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นสมาชิกใหพ้ัฒนาดว้ยตนเอง การพัฒนา 

ทั้งระบบ ไม่แยกส่วน การมีนโยบายและมาตรการในการพัฒนา การมุ่งเพิ่มขดี

ความสามารถ การมุ่งให้เป็นกลไกสำคัญในการจัดการเรียนการสอน การคำถึงถึง 

ความสอดคล้องกับบริบททีเ่ปลี่ยนแปลงความตอ้งการและจำเป็นที่แท้จรงิ  

     ชมพล ภูบาล (2556, หน้า 37-38) ได้กล่าวว่า การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์น่าจะมีความหมายรวมถึง กิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) การเพิ่มพูน

ความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความตอ้งการ 

ของตลาด 2) การเพิ่มพูนอัตราการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดเต็มที่  

3) การค้นหาวิธีการและเครื่องมอืต่าง ๆ ที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อกระตุ้นให้

ทรัพยากรมนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เช่น การสร้าง

นวัตกรรม (Innovation) สร้างภาวะผู้นำ (Leadership) สร้างความเต็มใจที่จะทำงานให้

องค์การ 4) สร้างบรรยากาศองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ โดยสร้างโครงสร้าง

ขององค์การที่เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจและลักษณะงาน (Organizational Structure) 

ให้เกิดความพอใจในการทำงาน ลดขั้นตอนต่าง ๆ จากโครงสรา้งแนวดิ่ง (Vertical 

Approach) ให้เป็นโครงสรา้งแนวระนาบ (Horizontal Approach) คือ Flat not tall และให้จิ๋ว

แต่แจว๋ (Small is Beautiful) 5) เปลี่ยนค่านยิมใหถู้กต้องในเรื่องความรับผดิชอบ 

(Responsibility) สร้างจรยิธรรมในอาชีพ (Workethics) สร้างความซื่อสัตย์ (Honesty)  

สร้างความมสี่วนร่วมในงาน (Accountability) สร้างวินัยใหเ้กิดขึ้น (Disciplines) โดยเฉพาะ

วินัยแห่งตน 

     ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 29) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร 

หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

การค้นหาวิธีการและเครื่องมอืต่าง ๆ ที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อกระตุ้นให้

ทรัพยากรมนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สร้างบรรยากาศ 
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องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้และการเปลี่ยนค่านยิมใหถู้กต้องในเรื่อง 

ความรับผดิชอบ 

     วาทิตยา ราชภักดี (2561, หนา้ 38) ได้กล่าวว่า การพัฒนา

บุคลากร หมายถึง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนโดยมีนโยบาย 

มาตรฐาน และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน มีการกำหนดหลักสูตรการพัฒนา 

ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาตนเอง แล้วจัดอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด 

เพื่อเพิ่มทักษความรูป้ระสบการณ์ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และดำเนินการประเมิน

และนำผลการประเมินการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศกึษาไปใช้ในการ 

พัฒนาโรงเรยีน 

    จากความหมายของการพัฒนาบุคลากรข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนา

บุคลากร หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์ การค้นหาวิธีการและเครื่องมือ

ต่าง ๆ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีน โดยมี

นโยบาย มาตรฐานและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการ

ในการพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรูแ้ละ

การเปลี่ยนค่านิยมให้ถูกต้องในเรื่องความรับผดิชอบ มีการประเมนิและนําผลการประเมิน

การพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 

   3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  

    นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลากรไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

     ถวิล มาตรเลี่ยม (2545 อ้างถึงใน วุฒพิร ประทุมพงษ์, 2556, 

หนา้ 47-49) ได้กล่าวถึง ภาระหนา้ที่หลักสําคัญยิ่งของการพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ 

พอสรุปได้ดังนี้  

      ระดับบุคคลและประสิทธิผลของบุคคล  

       1. เพื่อกระตุน้ให้บุคลากรแต่ละคนเกิดแรงจูงใจและ 

รับผิดชอบต่องานในหนา้ที่ของทุกคน  

       2. เพื่อช่วยเหลอืบุคลากรแต่ละคนได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 

และความเชี่ยวชาญ  

       3. เพื่อช่วยเหลอืส่งเสริมบุคลากรแต่ละคนใหก้้าวหนา้ 

ในวิชาชีพ  
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       4. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกแต่ละคนมโีอกาส สะท้อนความคิด 

ต่อจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ นโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติในการดําเนินงานของ 

โรงเรียน 

       5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคน  

       6. เพื่อดูแลรักษา และปรับปรุงสภาพความพึงพอใจในงาน 

ของแต่ละบุคคล  

       7. สร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากร  

      ระดับกลุ่มบุคคลและประสิทธิผลของกลุ่ม  

       1. เพื่อกระตุน้ความร่วมมอืภายในกลุ่ม  

       2. เพื่อสร้างสปิริตทีมงาน  

       3. เพื่อสร้างความคุ้นเคยและกัลยาณมติร  

       4. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับความคิดที่แตกต่าง 

และหลากหลายภายในกลุ่ม  

       5. เพื่อปรับปรุงประสานงานภายในกลุ่ม  

       6. เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในกลุ่ม  

       7. เพื่อปรับปรุงการสื่อความหมายที่ดีขึน้ภายในสมาชิก 

ของกลุ่ม  

       8. เพื่อสร้างความคิดที่ดีกว่า ตลอดจนแนวทางการ

แก้ปัญหา และการตัดสินที่ดีกว่าภายในกลุ่ม  

      ระดับโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน  

       1. เพื่อความมั่นใจหรือสร้างคุณภาพของการเรยีน 

และการสอน ในโรงเรียน  

       2. เพื่อปรับปรุงการบริหารบุคลากร  

       3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนให้เข้มแข็ง  

       4. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เชงิบวกและเปิดเผยในหมู่คณะ

บุคลากร  

       5. เพื่อเปิดโอกาสใหม้ีการสื่อสารความเข้าใจ และพัฒนา 

ภารกิจและเป้าหมายของโรงเรียน  

       6. เพื่อให้สมาชิกทุกคนของโรงเรียนได้ใชห้รอืเข้าถึง 

นวัตกรรมทางการศกึษา  
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       7. เพื่อกําหนดปัญหาความต้องการและการพัฒนาโรงเรียน

ในระยะยาว 

       8. เพื่อบรรลุถึงการมสี่วนร่วมและการมสี่วนเกี่ยวข้อง 

อย่างกว้างขวางของมวลสมาชิกในโรงเรียน  

      การพัฒนาและประสิทธิผลที่เกิดขึน้ในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล 

และระดับโรงเรียนทั้งหมดเป็นผลกระทบซึ่งกันและกัน นั่นคือ ยิ่งพัฒนาระดับบุคลากร 

แต่ละคนให้มีประสิทธิภาพมากเท่าไรก็ยิ่งส่งผลต่อการพัฒนาระดับกลุ่มและระดับโรงเรียน 

มีประสิทธิผลมากเท่านั้น ในทางกลับกันก็เป็นเช่นเดียวกัน และที่สําคัญการพัฒนา 

ทุกระดับ จะต้องเน้นใหเ้กิดประสิทธิผล 3 ด้าน (Domain) กล่าวคือ 1) ด้านความรู้ความคิด 

(Cognitive Domain) 2) ด้านอารมณ์ความรูส้ึก (Affective Domain) 3) ด้านพฤติกรรม 

(เทคนิคต่าง ๆ) (Behavior/Techniques)  

      แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศกึษา  

       1. จัดแหล่งการเรียนรู้ใหค้รูได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง  

       2. จัดระบบการนิเทศภายในสถานศกึษา ให้ร้อยรัดกับการ

นิเทศ จากภายนอกหรอืการส่งเสริมสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาที่เป็นพี่เลีย้งของ

สถานศกึษา  

       3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษากล้าคิด 

กล้าทํากล้าตัดสินใจและมีเสรีภาพทางวิชาการ  

       4. ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลากรในสถานศกึษาได้ทํางาน 

ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรูแ้ละประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและ 

พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน  

       5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษาเข้ารับ

การอบรม ร่วมประชุมสัมมนาฝกึปฏิบัติการที่หน่วยงานหรอืสถาบันการศกึษาต่าง ๆ จัดขึน้  

       6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศกึษา 

ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรูแ้ละประสบการณ์ในการทํางานกับบุคลากรในสถานศกึษา  

       7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน 

วิชาชีพครู  

       8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูในสถานศกึษาได้สะสม 

ประสบการณ์ทางวิชาชีพการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น 
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     วิรัตน์ พงษ์มิตร (2557, หน้า 55) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร

เป็นสิ่งจำเป็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศกึษาโดยเฉพาะ 

บุคลากรที่มหีนา้ที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการ

เรียนรู้แก่ผู้เรยีนมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและตลอดเวลาในยุคของโลกาภวิัตน์ 

     ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 32) ได้กล่าวว่า การพัฒนาครู 

เป็นการพัฒนาที่ตอ้งมนีโยบายและมาตรฐานในการพัฒนาครูและ บุคลากร รวมถึง

กำหนดจุดมุ่งหมาย ในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นใหต้ระหนักถึงความสำคัญของ

หลักสูตรการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ มุ่งไปที่

การพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้  

มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม และสัมมนาโดยเน้นที่การพัฒนา

ตนเอง 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่กล่าวมาข้างตน้ สรุปได้ว่า 

การพัฒนาบุคลากรเป็นการพัฒนาที่ตอ้งมีนโยบายและมาตรฐานในการพัฒนาครูและ 

บุคลากร รวมถึงกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นใหต้ระหนักถึง 

ความสำคัญของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน และการประเมินผลอย่างเป็น 

ระบบ เพื่อการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยการเข้ารับการอบรม ประชุม 

และสัมมนาโดยเน้นที่การพัฒนาตนเอง 

  4. งบประมาณ  

   4.1 ความหมายของงบประมาณ  

    มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของงบประมาณ 

ไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

     วรกาญจน์ สุขสดเขียว (2556, หน้า 36) ได้กล่าวว่า การบริหาร

งบประมาณในสถานศกึษาเป็นการวางแผนการใช้งบประมาณและสินทรัพย์ โดยการ

บริหาร จัดการและวางแผน รวมทั้งการระดมทรัพยากร การรายงานผลการใชง้บประมาณ 

เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามกิจกรรม แผนงาน โครงการ

ที่สถานศึกษาและผูเ้กี่ยวข้องร่วมกันกำหนดให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและยัง

ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
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     พิกุล ไชยแสน (2557, หนา้ 6) ได้กล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง 

แผนการใชเ้งินที่โรงเรียนจัดทำขึน้ โดยการกำหนดรายรับและรายจ่ายของงานที่จะ

ดำเนนิงาน เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

     วิรัตน์ พงษ์มิตร (2557, หน้า 8) ได้กล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง 

แผนการใชเ้งินที่จัดทำขึน้โดยการกำหนดรายรับและรายจ่ายของงานที่จะดำเนินการ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

     สอนนรินทร์ ปัททุม (2559, หน้า 61) ได้กล่าวว่า งบประมาณ 

หมายถึง การที่การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมอีิสระ รวดเร็ว มคีวามคล่องตัว 

มากขึ้น และมุ่งกระจายอำนาจในการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้กับสถานศกึษาอย่าง

เป็นรูปธรรม สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพที่ดขีึน้ต่อผู้เรยีน 

     ปราณี สาไพรวัน (2558, หน้า 29) ได้กล่าวว่า งบประมาณ  

เป็นเงินที่ทางราชการจัดสรรให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา สิ่งที่เป็นอุปสรรคเข้ามา

เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของสำนักงาน คอื อทิธิพลของความถดถอย 

ทางเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตามการบริหารงบประมาณของสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา จะต้องมกีารวางแผนการใช้งบประมาณให้มปีระสิทธิภาพเป็นไปตาม

มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วยระบบบัญชีและวิธีการต่าง ๆ  

ในการตรวจสอบ การจัดการงบประมาณเกี่ยวกับรายรับ – รายจ่ายของสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา จะต้องให้สอดคล้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ หลักการบริหารรวมทั้ง

หลักการคลังทั่วไป 

     ไทพนา ป้อมหิน (2562, หน้า 25) ได้กล่าวว่า งบประมาณ 

หมายถึง กระบวนการวางแผนงบประมาณในการจัดสรรทรัพยากรใหเ้กิดผลสำเร็จตาม

นโยบายเกี่ยวกับการใชจ้่ายในการจัดศกึษาและการจัดสรรทรัพยากรที่มอียู่อย่างจำกัดให้มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากทรัพยากรของหน่วยงานมนี้อย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่ได้กำหนดไว้  

    จากความหมายของงบประมาณข้างตน้ สรุปได้ว่า งบประมาณ 

หมายถึง กระบวนการกำหนด จัดทำและวางแผนการใชจ้่ายทรัพยากรที่มอียู่ใหเ้กิดผล

สำเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยจัดทำขึน้

และแสดงออกมาในรูปแบบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายการใชจ้่ายในการจัด 
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ศกึษาที่กำหนดขึน้ มกีารประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และมีระยะเวลาการใช้จ่าย 

ที่แน่นอน 

   4.2 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ  

    มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ 

ไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

     สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2552, หนา้ 39) 

กล่าวว่า การบริหารงานงบประมาณของสถานศกึษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร 

จัดการ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ 

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจะหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ  

สถานศกึษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพที่ดขีึน้ต่อผู้เรยีน  

     สำนักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 

กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หนา้ 58) ได้ให้หลักการและแนวคิดในการบริหาร

งบประมาณไว้ว่า  

      1. ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางโอกาส

ทางการศึกษา ของผู้เรยีนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

      2. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

งบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน ทั้ง 7 ด้าน เพื่อรองรับการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ดังนี้  

       2.1 การวางแผนงบประมาณ  

       2.2 การคำนวณต้นทุนการผลติ  

       2.3 การจัดระบบการจัดหาพัสดุ  

       2.4 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  

       2.5 การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน  

       2.6 การบริหารสินทรัพย์  

       2.7 การตรวจสอบภายใน  

      3. ยึดหลักการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ

งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณใหเ้ป็นไปในลักษณะของวงเงนิรวมแก่สถานศกึษา  
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      4. มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

ระบบการจัดการงบประมาณของสถานศกึษาให้มคีวามเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีความ

คล่องตัว ควบคู่กับความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้จากผลสำเร็จของงาน 

และทรัพยากรที่ใช้  

    จากแนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณดังกล่าว สรุปได้ว่า งบประมาณ  

เป็นปัจจัยทางการบริหารที่มีความจำเป็นต่อการบริหารงานใหเ้กิดประสิทธิผลในด้านการ

จัดการศึกษาของโรงเรียน จะเห็นได้จากหน่วยงานทางการศกึษาได้ให้อำนาจสถานศกึษา 

ในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมอีิสระ เพื่อใหเ้กิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งโรงเรียนจะต้องมกีารวางแผนงบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบและมีการประเมินผล 

การใชจ้่ายงบประมาณ อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิผล สูงสุดในการจัดการศกึษาให้กับผูเ้รียน 

  5. การจูงใจของผู้บริหาร  

   5.1 ความหมายของการจูงใจของผู้บริหาร  

    มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของการจูงใจ  

ไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้  

     ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2555, หนา้ 40) ได้กล่าวว่า การจูงใจ คือ 

การกระตุน้ที่ทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมาอย่าง 

มุ่งม่ัน เพื่อการดำเนินการสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้สำเร็จตามที่ตอ้งการ  

     อัชราภรณ์ มาตรา (2555, หนา้ 35) ได้กล่าวว่า การจูงใจ 

หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิกที่เกิดจากการกระตุ้นให้เกิดการอุทิศตน มีความ

กระตอืรอืร้นโดยการกำหนดเป้าหมายในการทำงานโดยเปิดโอกาสใหส้มาชิกได้แสดง 

ความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ มีการมอบหมายงาน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ

การปฏิบัติงาน ให้โอกาสได้ฝกึฝน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การและการยกย่องชมเชย  

     คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2556, หนา้ 26) ได้กล่าวว่า การจูงใจเป็น 

พฤติกรรมที่ได้รับการกระตุ้นจากแรงขับทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล เพื่อให้เกิดการ 

ตอบสนองในการทำงานตามเป้าหมายของภาระงานที่ได้รับมอบหมายขององค์การ  

     วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 33) ได้กล่าวว่า การจูงใจ 

หมายถึง การสร้างจุดมุ่งหมายในการทำงานร่วมกัน การสร้างขวัญและกำลังใจ  

การเปิดโอกาสใหค้รูแสดงความคิดเห็น และการจัดระบบงานตามความสามารถของครู 
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     อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หน้า 8) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจ 

หมายถึง การที่ผูบ้ริหารมีการใชแ้รงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงาน เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้อันเกิดจากความต้องการ (Needs) พลังขับ (Drives)  

หรอืความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิน้รนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ด้วยสภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การให้รางวัลหรือกำลังใจหรอืการทำให้เกิดความพอใจ 

และการยอมรับของสังคม เพื่อให้บุคลากรทำงานได้ตามวัตถุประสงค์  

     ธนกร อัฒจักร (2557, หนา้ 49) ได้กล่าวว่า การจูงใจ หมายถึง 

การกระตุน้ที่ทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสดงพฤติกรรมหนึ่งออกมาอย่างมุ่งมั่น เพื่อการ 

ดำเนนิการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จตามที่ต้องการ 

    จากความหมายของการจูงใจขา้งต้น สรุปได้ว่า การจูงใจของ

ผูบ้ริหาร หมายถึง สิ่งที่ผู้บริหารใช้มากระตุ้น ผลักดันให้ครูผูส้อนแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 

ออกมาอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดการตอบสนองในการทำงานตามเป้าหมายขององค์การ  

และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รียน 

   5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจของผู้บริหาร  

    มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจ 

ของผู้บริหาร ไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

     รัตนา ฟูมั่น (2559, หน้า 34) ได้กล่าวว่า การจูงใจมผีลต่อ

พฤติกรรมการทำงานของบุคลากรในองค์การ หากได้รับแรงจูงใจที่ดยี่อมส่งผลให้การ

ทำงานที่ดีขึน้ แต่หากเป็นไปในทางตรงข้ามย่อมส่งผลให้การทำงานลดน้อยลงได้ ดังนั้น 

ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะคำนึงถึงการมอบหมายใหบุ้คลากรในโรงเรียนทำงานโดยมีการ 

จูงใจที่ด ีซึ่งจะทำให้การทำงานมปีระสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนได้  

     กรองทอง เขียนทอง (2555, หนา้ 30) ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน

นักวิชาการ  มีความเห็นว่า การจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจัยทีส่ำคัญอีกอย่างหนึ่งในการ

บริหารองค์การ องค์การจะอยู่รอดและเจรญิเติบโตขึน้ได้ก็ด้วยแรงจูงใจที่องค์การมีใหต้่อ

พนักงาน แรงจูงใจเหล่านี้ ได้แก่ รายได้ รางวัล ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้ง

รางวัลที่มิได้เป็นตัวตนหรอืจับต้องได้ เช่น การยกย่องชมเชย การประกาศเกียรติคุณ 

แรงจูงใจเหล่านีถ้้าองค์การสามารถตอบสนองแก่พนักงานได้ การลาออกและการขาดงาน

ของพนักงานจะลดลง ก่อใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรอืงแก่องค์การ 
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     Maslow (1970, pp. 69 – 91 อ้างถึงใน เนตรรุ่ง อยู่เจริญ, 2553, 

หนา้ 45-47) ได้ตัง้สมมตฐิานเกี่ยวกับความตอ้งการของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์มีความต้องการ

อยู่เสมอ ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว จะมีความตอ้งการอย่างอื่นเข้ามา

แทนที่ความตอ้งการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป แต่ความต้องการ

ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนั้นจะเป็นสิ่งจูงใจแทนและยังแบ่งขัน้ของความตอ้งการพืน้ฐาน

ของมนุษย์ (Hierarchy of Needs) ออกเป็น 5 ลำดับ ได้แก่  

      1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physical Needs) เป็นความ 

ต้องการพืน้ฐานของมนุษย์เพื่อการอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร นำ้  

ที่อยู่อาศัย อุณหภูมิที่เหมาะสม ยารักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ ความต้องการ

ทางดา้นร่างกาย จะมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทั้งหมดของคน 

ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเลย เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการดังกล่าว  

จะเป็นเครื่องกระตุ้นพฤติกรรมของมนุษย์  

      2. ความตอ้งการทางดา้นความมั่นคงปลอดภัย (Safety 

Needs) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันเพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ  

ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายความเจ็บปวดและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ รวมถึงการรับประกัน

ความมั่นคงในหน้าที่การงานและการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

ความตอ้งการด้านนีม้ี 2 แบบ คอื ความต้องการความปลอดภัยด้านร่างกายและจติใจ 

ได้แก่ ความปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย อุบัติเหตุกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่  

ความมั่นคงในการทำงาน เช่น ไม่ถูกออกจากงานโดยง่าย เมื่อออกจากงานก็ได้รับบำเหน็จ

บำนาญ มีหลักประกันในการทำงานอย่างเพียงพอ  

      3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ 

(Belongingness Needs) เปน็ความตอ้งการเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันและได้รับการยอมรับ

จากบุคคลอื่น โดยมีความรู้สึก ว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคมอยู่เสมอ ได้แก่ 

ความตอ้งการเป็นสมาชิกหรอืเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการความรัก ต้องการการยอมรับ 

ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีความรูส้ึกว่าตัวเองเป็นหนึ่งของหน่วยงาน  

ความตอ้งการดังกล่าวเป็นสิ่งจูงใจที่สำคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งนีเ้พราะคนมีนิสัย

ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  

      4. ความตอ้งการเกียรตยิศ ชื่อเสียง (Esteem Needs) หมายถึง 

การให้ผู้อื่นยอมรับนับถือ ต้องการเป็นบุคคลที่มคีุณค่า มีความมั่นใจในตนเอง ตอ้งการ 
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เป็นผู้มคีวามสามารถความต้องการเกียรติยศของแต่ละคน มมีากน้อยต่างกัน บางคน 

พึงพอใจ ที่จะได้รับความสำคัญระดับที่ทำงาน บางคนต้องการระดับชาติ และบางคน

ต้องการระดับนานาชาติ งานเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนมีโอกาสแสดงความสามารถ  

แต่งานประจำ โดยเฉพาะงานที่ได้รับการควบคุม ตรวจตราอย่างใกล้ชิด มักไม่มโีอกาสให้

คนได้แสดง ความสามารถอย่างเต็มที่และไม่เปิดโอกาสแข่งขัน ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย  

      5. ความต้องการที่ได้รับความสำเร็จในชวีิต (Self Actualization 

Needs) ความตอ้งการที่พิจารณาถึงสมรรถนะที่เป็นไปได้ของคน ที่จะบรรลุเป้าหมาย

ตามที่ต้องการ เมื่อบุคคลมีการพิจารณาถึงบทบาทของเขาในชีวิตว่าเป็นอย่างไร บุคคลนั้น

จะผลักดันชีวติตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีที่สุดที่คาดหวังไว้ อย่างไรก็ตามย่อมขึน้อยู่กับ

ความสามารถของเขาเองด้วย ความตอ้งการขั้นสูงสุดของบุคคล ได้แก่ ความตอ้งการ 

ตามความนกึคิด ความคาดหวังของตน ได้ทำอะไรตามที่ตนต้องการและมีความสุขอยู่กับ

สิ่งที่ตนเองทำ 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจข้างต้นสรุปได้ว่า ในด้านการจูงใจนั้น 

ผูบ้ริหารควรสร้างจุดมุ่งหมายในการทำงาน สรา้งขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรใน 

โรงเรียน จัดระบบงานและมอบหมายงานตามความสามารถของครูและบุคลากรใน 

โรงเรียน มกีารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรแสดงความคิดเห็นและรับฟังขอ้เสนอแนะ 

ดำเนนิการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติงาน ยกย่อง ชมเชย 

หรอืประกาศเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น และผูบ้ริหารมคีวามเป็นมติร 

กับครูและบุคลากรในโรงเรียน 

  6. การบรหิารแบบมีส่วนร่วม  

   6.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

    มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม ไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

     ระวีวรรณ หงส์กิตติยานนท์ (2557, หนา้ 24) ได้กล่าวว่า  

การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ใหผู้้ใต้บังคับบัญชา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน มีส่วนเข้าร่วมคิดพิจารณากำหนดนโยบายองค์กร  

และร่วมตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

สนองความตอ้งการ ความพึงพอใจให้กับผูท้ำงานและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
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     ไพลิน ทิพย์กรรณ (2558, หนา้ 12) ได้กล่าวว่า การบริหารแบบมี

ส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้มสี่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ทั้งทางด้าน

การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การรับผิดชอบ การวางแผน การปฏิบัติงานตลอดจน

การประเมนิผล โดยใช้ความคิดสรา้งสรรค์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์หรอืแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารงานในองค์การ  

     โศภิดา คล้ายหนองสรวง (2558, หนา้ 20) ได้กล่าวว่า  

การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชา  

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องที่สำคัญต่อการบริหาร หน่วยงานอยู่บนพื้นฐาน

ของแนวความคิดของการแบ่งอำนาจหน้าที่ จัดให้มีการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ร่วมกัน และให้ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน  

    จากความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมข้างตน้ สรุปได้ว่า  

การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผูบ้ริหารโรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่มสี่วน

เกี่ยวข้องหรอืผูท้ี่มสี่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศกึษา ครู 

ผูป้กครอง และผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศกึษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย วิธีการดำเนินงานของโรงเรียน กำกับติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน บุคลากรที่มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย มีความรูส้ึกเป็นเจ้าของ มีความรับผดิชอบร่วมกันในการบริหาร  

มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม และรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของสถานศกึษา 

   6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

    มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม ไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

     กนกวรรณ บุราณสาร (2560, หน้า 33) ได้สังเคราะห์ทฤษฏีและ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมที่เป็นที่ 

ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นหลักสำคัญ ๆ มี 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการมสี่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมี 

ส่วนร่วมในการวางแผน ดา้นการมสี่วนร่วมปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล และด้านการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์  

     House (1971, p. 215) ได้อธิบายลักษณะของผูน้ำที่ให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชา เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารว่าเป็นคุณลักษณะของผู้นำ 

ที่มพีฤติกรรมการบริหารที่เน้นการกระจายอำนาจ การกระจายอิทธิพล ภายในองค์การต่อ
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ผูใ้ต้บังคับบัญชา พฤติกรรมผู้นำในลักษณะนีจ้ะปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียม

กันและให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อการกระทำและการตัดสินใจของตน  

     Cohen and Uphoff (1980, pp. 213 - 218 อ้างถึงใน ทินกร 

ประเสริฐหล้า, 2553, หนา้ 35-36) ได้แบ่งชนิดของการมสี่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิด ดังนี ้ 

1) การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คอื ริเริ่ม

ตัดสินใจ ดำเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ 2) การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติตาม 

(Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหารและการประสาน

ขอความร่วมมอื 3) การมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ 

ทางวัตถุ ผลประโยชน์ทางสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 4) การมสี่วนร่วมในการ

ประเมินผล (evaluation)  

     Swanburg (1996, pp. 391-394 อ้างถึงใน ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง, 

2554, หนา้ 21-22) ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการดังนี้  

1) การไว้วางใจกัน (trust) การไว้วางใจกันเป็นปรัชญาพื้นฐาน ของการมีส่วนร่วมผูร้่วมงาน

หรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ เรียบร้อยหากได้รับการ

ยอมรับ ไว้วางใจจากผู้บริหาร 2) ความยึดมั่นผูกพัน (commitment) ผูบ้ริหารหรอื 

ผูป้ฏิบัติงานต้องการความยึดมั่นผูกพัน ผูบ้ริหารควรที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลอืและ

ฝกึอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมโีอกาสได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ 

ขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ ผลผลติในการทำงานมมีากขึ้นจะเห็นได้ว่าภายใต้การบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม จะทำใหเ้กิดความยึดมั่นผูกพันโดยไม่ทำให้เกิดโทษ 3) การตัง้เป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ของงาน (goals and objectives) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

งานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน รวมถึงการร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมาย

ขององค์การ ย่อมขจัดความ ขัดแย้งที่เกิดขึ้นถ้าทุกคนมเีป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน

ร่วมกัน มกีารทำงานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความรับผดิชอบร่วมกัน 4) ความมอีิสระในการ

ปฏิบัติงาน (autonomy) เป็นภาวะที่มคีวามเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในการทำงาน 

มีอำนาจหน้าที่และความสามารถในการทำงานสำหรับงานของแต่ละบุคคล ผู้ปฏิบัติงาน

ต้องการความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานในการตัดสินใจในงานของตนเอง ซึ่งจะทำให้มี

ความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มความรับผดิชอบ ที่ตนได้รับการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเกี่ยวข้องกับความพอใจในงานอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะการ
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บริหารดังกล่าวมีลักษณะที่เปิดโอกาสใหส้มาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

การยอมรับฟังขอ้เสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชา การร่วมกันแก้ปัญหา ตลอดจน

ความรูส้ึกถึงความเป็นอิสระในการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีโอกาส

ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ภายหลังจากที่ความตอ้งการได้รับการตอบสนองแล้ว

ผูใ้ต้บังคับบัญชาก็จะเกิดความพึงพอใจ  

    สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผูบ้ริหาร 

เปิดโอกาสใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชา ครูผู้สอนและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความไว้วางใจกัน มีความยึดมั่นผูกพันกัน  

มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีอสิระในการปฏิบัติงาน โดยทุกฝ่าย 

ต่างมุ่งที่จะสนับสนุนและทำให้เกิดประสทิธิผลต่อองค์การตามที่วางไว้ 

    จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยทางการบริหาร หมายถึง  

สิ่งที่จะนำมาสนับสนุนการดำเนินงานทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ที่จะทำให้การ

ดำเนนิงานของโรงเรียนประสบความสำเร็จอย่างมปีระสิทธิผล ประกอบด้วย 6 ด้าน คอื  

1) ด้านภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร 2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร  

4) ด้านงบประมาณ 5) ด้านการจูงใจของผู้บริหาร และ 6) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน 

 1. ความหมายของประสิทธิผล 

  นักวิชาการ นักการศกึษาได้กล่าวถึงความหมายของประสิทธิผล 

ไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

   ประสิทธิผล (effectiveness) ความหมายตามพจนานุกรม  

ฉบับราชบัณฑติยสถาน (2542) หมายถึง ผลสำเร็จ ผลที่เกิดขึน้ ส่วนประสทิธิภาพ  

(efficiency) หมายถึง ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน และพจนานุกรมของ 

Merriam-Webster (2001) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลเป็นผลที่เกิดขึน้จากการตัดสินใจ 

จากความมั่นใจ หรอืจากความต้องการ ความพร้อม ความโน้มน้าวที่ทำให้เกิดการ

ดำเนนิการขึน้ สิ่งที่ เกิดขึ้นจรงิ ตลอดจนการมองสิ่งเกิดขึน้โดยมีมิตใินเรื่องของเวลาเขา้มา

เกี่ยวข้อง คำว่า ประสิทธิผลมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ประสิทธิภาพ (efficiency)  

ซึ่งหมายถึง 1) คุณภาพหรอืระดับสมรรถภาพ 2) ประสิทธิผลของการดำเนินการที่

วิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างผลผลติกับต้นทุนการผลิต (พลังงาน เวลา เงนิ ฯลฯ) และ  
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3) อัตราส่วนของการใชพ้ลังงานเพื่อให้ระบบขับเคลื่อนได้อย่างคุ้มค่าตลอดจน หมายถึง 

ชุดของประสิทธิภาพเองก็ได้ 

   วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 51) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง 

ผลสำเร็จทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในด้านผลผลติ 

และผลลัพธ์ 

   วิทยา สวนกุหลาบ (2558, หนา้ 12) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง 

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานทั้งระบบ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหนา้ 

   วัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง (2559, หนา้ 66) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล 

หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมหรอืการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จ 

โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนสูงสูด รวมถึงการวัดผลการปฏิบัติงาน 

ที่บ่งบอกว่ามีคุณภาพหรอืประสบผลสำเร็จ หรอืบรรลุตามเป้าหมายเพียงใด  

   Price (1968, อ้างถึงใน วุฒิพร ประทุมพงษ์, 2556, หน้า 50) ได้กล่าวว่า 

ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการดำเนินงานใหเ้กิดผลตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

   สุนทรี แสงอุไร (2559, หน้า 47) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง 

การประเมนิระดับความสำเร็จของการบริหารงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาในสถานศกึษา จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของสถานศกึษาใหบ้รรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

   กรองกาญจน์ นาแพร่ (2560, หน้า 22) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล 

หมายถึง ระดับความสำเร็จในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาตั้งไว้ พิจารณา

จากคุณภาพผูเ้รียน 

   วิภาภรณ์ สรอ้ยคำ (2560, หนา้ 94) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง 

ความสำเร็จของการปฏิบัติหรอืผลที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์ที่กาหนดของผู้บริหารและทีมงานในการดำเนินกิจกรรมทุกอยาง 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคนและการดำเนนิกิจกรรมต่าง ๆ 

   รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ (2560, หน้า 24) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง

ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายที่สังเกตได้ในองค์กร และความสามารถในการปรับตัว 

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมถึงความพึงพอใจในการ 

ทำงานของครูหรอืขวัญของสมาชิกในโรงเรียนดี 
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   มนัส ทวีกัน (2561, หน้า 52) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ 

หมายถึง ความสามารถในการดำเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ประสทิธิผล หมายถึง ระดับ

ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากการนำผล 

ของงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับเปรียบเทียบกบัวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งมีทั้ง

เป้าหมายเชิงปริมาณจะกำหนด ชนิดประเภทและจำนวนของผลผลติ สุดท้ายตอ้งการ 

ที่ได้รับเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิน้ลง และเป้าหมายเชิงคุณภาพจะแสดงถึงคุณค่า 

ของผลผลติที่ได้รับจากการดำเนนิงานนั้น ๆ 

 2. ความหมายของประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 

  นักวิชาการ นักการศกึษา ได้กล่าวถึงความหมายของประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

   ราตร ีสอนดี (2559, หน้า 21) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักใหเ้กิดการปรับปรุง

พัฒนาและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน หรอืผูร้ับบริการกระบวนการดังกล่าวนี ้ได้แก ่

การวางแผน การจัดระบบโครงสรา้งและการกำหนด บทบาทหน้าที่ การจัดดำเนินงาน 

ทางวิชาการ การผลติสื่อและอุปกรณ์การศกึษา การวัดและประเมินผล การจัดบรรยากาศ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การจัดแหล่งหรือศูนย์สารสนเทศ รวมทั้ง 

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และการนเิทศภายในเพื่อให้งานวิชาการมคีุณภาพ 

   ชัยวัฒน์ นนท์ยะโส (2557, หนา้ 23) ได้กล่าวา ประสทิธิผลการบริหาร

วิชาการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ เป็นกิจกรรม

เกี่ยวกับการกำหนด นโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจน

การประเมนิผลการเรียนการสอน เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศกึษาและบุคลากรทุกระดับ

ของสถานศกึษาเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศกึษา

การจัดการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทางการศกึษา ได้ประสบผลสำเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

   กรองกาญจน์ นาแพร่ (2560, หน้า 22) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการ หมายถึง ระดับความสำเร็จของผู้บริหารสถานศกึษาและครูในโรงเรยีน 

ที่จัดการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน  

การวัดผล ประเมนิผล และดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน การนิเทศการศกึษา  
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การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการ

เรียนการสอนในโรงเรยีน และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาที่โรงเรียนตัง้ไว้ 

   รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ (2560, หน้า 25) ได้กล่าวว่า การบริหารงาน

วิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง 

พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาผูเ้รียนใหไ้ด้รับการพัฒนารอบด้านจนเต็มศักยภาพ 

เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 

และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายที่สังเกต

ได้ในองค์กรที่เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง 

พัฒนาการเรียนการสอน 

   มอทท (Mott, 1972 อางถึงใน วัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง, 2559, หนา้ 66) 

ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารวิชาการรวมแลว หมายถึง  

การที่โรงเรียนสามารถผลตินักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียน

ให้มีทัศนคติทางบวก สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมที่ถูกบีบบังคับได้และรวมทั้งสามารถ

แก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี การที่ผูบ้ริหารเป็นผู้ที่มคีวามรู ้ความสามารถใน

การบริหารงานอย่างมปีระสิทธิผล และมองเห็นถึงความสำคัญของงานวิชาการในโรงเรยีน

อย่างแท้จริง 

  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

หมายถึง ผลสำเร็จในการปฏิบัติงานวิชาการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่เกิดจาก

ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนทำงาน

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพื่อให้งานด้านการจัด

การศกึษาประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา 

 3. หลักการบรหิารงานวิชาการให้มีประสิทธิผล 

  การบริหารงานวิชาการถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา และถือว่าเป็น

หัวใจสำคัญของการบริหารสถานศกึษา ความสำเร็จจากการบริหารงานวิชาการถือเป็น

เครื่องยืนยันถึงประสิทธิผลของการบริหารงานในทุก ๆ ดา้น แต่การบริหารงานวิชาการ 

จะบรรลุเป้าประสงค์หรอืสำเร็จผลได้นัน้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักในการบริหารงาน 

ที่เด่นชัดเป็นรูปธรรม เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา หลักของการบริหารงาน 

วิชาการที่มีประสิทธิภาพ มีหน่วยงาน องค์กรและบุคคลได้กล่าวถึงหลักการบริหารงาน

วิชาการให้มปีระสิทธิผลไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 
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   กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 28) ได้กำหนดหลักการบริหาร

วิชาการ ไว้ดังนี้ 

    1. ยึดหลักใหส้ถานศกึษาจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาให้เป็นไปตาม

กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน 

มีส่วนร่วม 

    2. มุ่งส่งเสริมสถานศกึษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรยีน 

มีความสำคัญที่สุด 

    3. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมสี่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ 

    4. มุ่งจัดการศกึษาให้มคีุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหม้ีดัชนี 

วัดคุณภาพ การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพ 

จัดการศึกษาได้ทุกช่วงช้ัน ทั้งระดับเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา 

    5. มุ่งส่งเสริมให้มกีารร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

และคุณภาพในการจัดและพัฒนาการศกึษา 

   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หนา้ 15) ได้เสนอหลักการการบริหาร

วิชาการ ไว้ดังนี้  

    1. สถานศกึษาจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามกรอบ

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 

ของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผูบ้ริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมสี่วนร่วม 

ในการดำเนินงาน 

    2. สถานศกึษาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผูเ้รียนมีความสำคัญ

สูงสุด 

    3. ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมสี่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ 

    4. มุ่งจัดการศกึษาให้มคีุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหม้ีดัชนีชีว้ัด

คุณภาพ การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัด

การศกึษาได้ทุกช่วงช้ัน 
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    5. มุ่งส่งเสริมให้มกีารร่วมมือเป็นเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

และคุณภาพในการจัดและพัฒนาการศกึษา 

   จรุณ ีเก้าเอี้ยน (2556, หน้า 6) กล่าวถึงหลักการบริหารงานวิชาการ 

ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของสถานศึกษาจะต้องมีหลักการและวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความ

คล่องตัวในการบริหารของสถานศกึษาผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องยึดหลักในการทำงาน

โดยเฉพาะ หลักการบริหารงานวิชาการเป็นแนวคิดเพื่อปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จในการ

บริหารงานวิชาการ จำเป็นต้องมีหลักการที่สำคัญ ๆ 3 ประการ ดังนี้ 

    1. หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality management) เป็นการ

บริหารงานเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ องค์ประกอบของคุณภาพที่เป็นตัวชี้วัด 

คือ ผลผลติและกระบวนการเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคลากรและผูร้ับบริการได้รับ 

ความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับสากลมากขึ้น โดยอาศัย

กระบวนการประกันคุณภาพการศกึษา ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ 

    2. หลักการมสี่วนร่วม (Participation) เป็นการปรับปรุงคุณภาพ 

ของกระบวนการบริหารได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและตลอดเวลา โดยทุกคนใน

หน่วยงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ปรับปรุงและพัฒนา ตอ้งการใหทุ้กคนทำงานร่วมกัน 

ซึ่งงานวิชาการจะต้องอาศัยความร่วมมอืจากหลายฝ่าย อาจดำเนินการในรูปแบบของ

คณะกรรมการวิชาการ ซึ่งจะมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

ได้มากขึน้ ซึ่งการมสี่วนร่วมต้องเริ่มจาการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันประเมินผล เพราะใน

การบริหารงานวิชาการนั้นผูบ้ริหารไม่สามารถกระทำได้เพียงผู้เดียว ตอ้งอาศัยความรู้

ความสามารถของบุคลากรร่วมกันปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

ตามหลักการ 3 องค์ประกอบ (3-E's) ได้แก่ 

     2.1 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่

กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการ ถ้ามีปัญหาและอุปสรรคในขณะนั้น 

ก็สามารถแก้ไข ปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเน้นไปที่กระบวนการ การใช้กลยุทธ์

และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด 

     2.2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ได้ผลผลิตตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรูค้วามสามารถมีทักษะ 

ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ 
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     2.3 หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใช้เวลาน้อย  

การลงทุนน้อย แต่ได้ผลผลิตตามที่คาดหวัง ดังนั้นการลงทุนทางวิชาการจงึต้องคำนึงถึง

ความประหยัด เช่นเดียวกันผูบ้ริหารจะใช้กลวิธีใดในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

โดยตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความประหยัด ประหยัดทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุ 

และเทคโนโลยี รวมถึงการประหยัดเวลาอกีด้วย 

    3. หลักความจำเป็นวิชาการ (Academic) หมายถึง ลักษณะที่

ครอบคลุมเนือ้หา สาระของงานวิชาการ เช่น หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการจัดการ

เรียนรู้ หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล หลักการนเิทศ หลักการวิจัย เป็นต้น 

หลักการต่าง ๆ เหล่านีถ้ือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ก่อใหเ้กิดความเป็นวิชาการที่ต้อง

อาศัยความรูแ้ละประสบการณ์เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสรา้งสรรค์ 

   Francis (1999, pp. 5-11) กล่าวถึงหลักการบริหารงานวิชาการ ไว้ดังนี้ 

    1. หลักแห่งประสทิธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้มีผลผลิต 

มากขึ้น โดยไม่ตอ้งการเพิ่มการลงทุน หมายถึง ผู้เรยีนสามารถสำเร็จการศกึษา 

ตามกำหนดของหลักสูตรโดยไม่ออกกลางคัน เรยีนเกินเวลาหรอืช้ากว่ากำหนด 

    2. หลักแห่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตที่ได้ตาม

จุดมุ่งหมายที่วางไว้ นั่นคอื ผูเ้รียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มคีวามรู้

ความสามารถ ทักษะ คุณภาพและการจัดการได้ 

   จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า หลักการบริหารงานวิชาการ 

มแีนวคิดเพื่อใหก้ารดำเนินกิจกรรมทางวิชาการบรรลุเป้าหมายหรอืเป้าประสงค์ของ

สถานศกึษาอย่างมคีุณภาพ ดังนั้นในการบริหารงานวิชาการ ผูบ้ริหารจะต้องยึดหลัก

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก และคำนึงถึงบทบาท

หนา้ที่ของบุคลากรผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในกระบวนการการบริหารงานวิชาการ 

ตามขอบข่ายงานและภาระหนา้ที่ของแต่ละบุคคล ใหก้ารสนับสนุนส่งเสริม ดูแลเอาใจใส่ 

อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

 4. แนวคดิเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

  งานวิชาการมขีอบข่ายครอบคลุมเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรและการเรียน

การสอน ต้ังแต่การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียน 

การสอน การจัดบริการการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล รวมทั้งตดิตามผล 

และสื่อการสอนรวมไปถึงการพัฒนาผู้สอนตลอดจน การดำเนินกิจการของโรงเรียนจะต้อง
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เป็นไปตามหลักสูตร และระเบียบพิธีการของการเรียนการสอน จำเป็นที่จะต้อง

เปลี่ยนแปลง หลักสูตรใหส้อดคลองกับความต้องการของสังคมทุกระยะ ด้วยการจัด

เนือ้หาวิชาให้ทันสมัย บางครั้งก็มีการเพิ่มวิชาใหม่ ๆ เข้าไปด้วย ผลที่เกิดขึน้กับนักเรียน

อย่างแท้จริงนัน้เกิดจากการเรียนการสอน ดังนัน้เมื่อหลักสูตรเปลี่ยนก็จำเป็นต้องอบรมครู

ตามไปด้วย เพราะการใช้หลักสูตรในโรงเรยีนจะมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงการจัดตารางสอน 

การจัดช้ันเรียน วิธีสอน การใช้อุปกรณ์การสอนและการประเมินผลด้วย ถ้ามองในด้าน

ของงานสถานศกึษา การบริหารงานวิชาการ ได้แก่ งานควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน 

อุปกรณ์การสอน การจัดการเรียน คู่มอืครู การจัดช้ันเรียน การจัดครูเข้าสอน  

การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู การนเิทศการศึกษา การเผยแพร่งาน 

วชิาการ การวัดผลการศกึษาการศกึษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศกึษาเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพสถานศกึษา ดังนั้นจะเห็นได้ว่า งานวิชาการเป็นงานที่มี

ขอบข่ายครอบคลุมหลายด้าน อันก่อใหเ้กิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดประสทิธิภาพ 

แก่ผูเ้รียนทุกด้าน 

  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ มีนักวิชาการ นักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2550, หนา้ 28)  

ได้กำหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา ดังนี้ 1) ด้านการ 

พัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

2) ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

4) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 5) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

6) ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) ด้านการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 8) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่ง 

เรียนร ู9) ด้านการนิเทศการศกึษา 10) ด้านการแนะแนว 11) ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) ด้านการส่งเสริมชุมชนใช้มีความเข้มแข็ง 

ทางวิชาการ 13) ด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและ

องค์กรอื่น ๆ 14) ด้านการส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15) ด้านการจัดทำระเบียบ 
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และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา 16) ด้านการคัดเลือกหนังสือ 

แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษาและ 17) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา

   นิลวรรณ วัฒนา (2556, หน้า 6) ได้กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีน มีดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 5) การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

และแหล่งเรยีนรู้ 6) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

   อิลฮาม อาเก็ม (2557, หน้า 17) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ 

เป็นงานสำคัญที่ครอบคลุมงานต่าง ๆ ของสถานศกึษานับตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาและใช้สื่อ

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา การนเิทศการศกึษา และการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา ดังนัน้สถานศกึษาที่มรีะบบการบริหารงานวิชาการที่ดีย่อมส่งผลใหก้ารจัด

การศกึษาภายในสถานศกึษาบรรลุวัตถุประสงค์ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้ศกึษาการ

บริหารงานวิชาการของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน ตามขอบข่ายและภารกิจบริหารงานวิชาการ 

ของกระทรวงศกึษาธิการใน 8 ด้าน ดังนี ้1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดและประเมินผล 4) การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษา 5) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้6) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 7) การนเิทศการศกึษา 8) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

   ปริญาพร ขุนพรม (2558, หนา้ 30) ได้กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงาน

วิชาการ มีประเด็นสำคัญซึ่งสามารถพิจารณาเลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องได้ 10 ด้าน โดยยึด

ของกระทรวงศกึษาธิการเป็นหลัก โดยกำหนดขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ ไว้ดังนี้ 

1) ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

3) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 4) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5) ด้านการ

วัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา 7) ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้ 8) ด้านการนิเทศ

การศกึษา 9) ด้านการแนะแนว 10) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศกึษา 
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   ราตร ีสอนดี (2559, หน้า 9) ได้กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงาน

วิชาการ ประกอบด้วย 1) การวางแผนงานด้านวิชาการ 2) การจัดการเรียนการสอน 

และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานศกึษา 3) การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  

4) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 5) การนเิทศการศึกษา 6) การวัดผล 

ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

   สุนทรี แสงอุไร (2559, หน้า 47) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง  

การประเมนิระดับความสำเร็จของการบริหารงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาในสถานศกึษาจาก ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของสถานศกึษาใหบ้รรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ซึ่งประกอบด้วย 1) การนเิทศภายในสถานศกึษา 2) การประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา 3) หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ 4) สื่อการเรียนการสอน 

5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้6) การแนะแนว 

   วิภาภรณ์ สรอ้ยคำ (2560, หนา้ 94) ได้กล่าวว่า ขอบข่ายการ

บริหารงานวิชาการ เป็นการดําเนินงานวิชาการที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและ

ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การกําหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนาการ

เรียนการสอน การวัดประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรในระดับชาติ 

และบรรลุจุดมุ่งหมายในการนําไปปฏิบัติ ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 4) การวัดผลและ

ประเมินผลการศกึษา 5) การนเิทศการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 7) การพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 8) การวิจัยและการพัฒนา 

   รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ (2560, หน้า 211-212 ) ได้กล่าวว่า แนวทางการ

พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ นําเสนอแนวทางพัฒนา 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ดา้นการพัฒนา 

หรอืการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาท้องถิ่น 2) ด้านการวางแผนงาน 

ดา้นวิชาการ 3) ดา้นการนเิทศการศึกษา 4) ด้านการส่งเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

ทางวิชาการ 5) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคกร 

หนว่ยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 6) ดานการจัดทําระเบียบ 

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษาและ 7) ดานการคัดเลือกหนังสอื 

แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 
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   สุรีย์พร ฟากฟืน้ (2561, หน้า 29) ได้กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงาน

วิชาการ มีดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

3) การวัดผล ประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา 5) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 6) การพัฒนา

แหล่งเรียยนรู้ 7)การนเิทศการศกึษา 8) การแนะแนวการศกึษา 9) การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

   ชลนิชา ศลิาพงษ์ (2564, หน้า 57) ได้กล่าวว่า ประสทิธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา  

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้3) การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผล

การเรียน 4) การนเิทศการศกึษา และ 5) การพัฒนาและใชส้ื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตามขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 

จากแนวคิดของนักการศกึษาหลาย ๆ ท่าน ซึ่งแสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ดังตาราง 2  

ตาราง 2 การสังเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
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1. การพัฒนาหรือการดำเนินการ 

เกี่ยวกับการให้ความเห็นการ

พัฒนาสาระหลกัสูตรทอ้งถิ่น 

√       √   2 20 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ √   √ √   √   4 40 

3. การจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศกึษา 
√   √ √      3 30 

4. การพฒันาหลกัสูตร

สถานศกึษา 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ 9 90 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ √ √ √ √ √ √ √  √ √ 9 90 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
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6. การวัดผล ประเมนิผล 

และดำเนนิการเทียบโอนผล 

การเรยีน 

√ √ √ √ √  √  √ √ 8 80 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาในสถานศกึษา 
√ √ √ √ √  √  √  7 70 

8. การพัฒนาและส่งเสรมิให้มี

แหล่งการเรียนรู ้
√  √ √   √  √  5 50 

9. การนิเทศการศึกษา √  √ √ √ √ √ √ √ √ 9 90 

10. การแนะแนว √   √  √   √  4 40 

11. การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 

√ √ √ √  √ √ √ √  8 80 

12. การส่งเสริมชมุชนให้ม ี

ความเข้มแข็งทางวิชาการ 
√          1 10 

13. การประสานความร่วมมือ 

ในการพฒันาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น 

√          1 10 

14. การส่งเสริมและสนับสนุน

งานวิชาการแกบุคคล 

ครอบครวั องค์กรหน่วยงาน 

สถานประกอบการและสถาบัน

อื่นท่ีจัดการศึกษา 

√       √   2 20 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ประสิทธิผล 
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15. การจัดทำระเบยีบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศกึษา 

√       √   2 20 

16.การคัดเลอืกหนังสือ 

แบบเรยีนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 
√       √   2 20 

17.การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
√ √ √  √ √ √  √ √ 8 80 

 จากตาราง 2 จากการสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการ นักการศกึษาและ

งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โดยพิจารณาความสอดคล้อง

กับบริบทการศกึษา และผูว้ิจัยได้ใชห้ลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถี่ของประสิทธิผล

การบริหาร งานวิชาการที่นักวิชาการ นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการ คอื ความถี่ตั้งแต่ 5 ขึน้ไป หรอืร้อยละ 50 ขึน้ไป พบว่ามปีระสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการ ทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผล ประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

5) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ 6) ด้านการนเิทศการศกึษา 7) ด้านการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 8) ด้านการส่งเสริมและพัฒนา 

แหล่งเรียนรู้  

 จากกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหาร 

และการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550 ได้กำหนดขอบขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้  

17 งาน ผูว้ิจัยจึงได้บูรณาการขอบข่ายการบริหารงานวิชาการทั้ง 17 งานเข้ากับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการทั้ง 8 ด้าน ที่ผู้วจิัยสังเคราะห์ได้ ดังนี ้1) ด้านการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา บูรณาการกับการพัฒนาหรอืการดำเนนิการเก่ียวกับการ 
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ให้ความเหน็การพัฒนาสาระหลักสูตรทอ้งถิ่น 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3) ด้านการวัดผล ประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

5) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ บูรณาการกับการคัดเลือกหนงัสือ แบบเรียน

เพื่อใช้ในสถานศึกษาและการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 6) ดา้นการนเิทศ

การศกึษา บูรณาการกับการแนะแนว 7) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา บูรณาการกับการวางแผนงานวิชาการ การส่งเสริมให้ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง

ทางวิชาการและการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา  

8) ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บูรณาการกับการส่งเสรมิและสนับสนุนงาน

วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอืน่ที่จัดการศึกษา 

แต่ละด้านมรีายละเอียดที่จะนำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 

  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

   หลักสูตรมคีวามสำคัญต่อการจัดการศกึษาใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนา 

ให้ผูเ้รียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ และมีนักวิชาการ นักการศกึษาได้ให้แนวคิด 

และความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัย 

ขอนำเสนอ ดังนี้  

    กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา ไว้ว่า สถานศกึษาจะต้องศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของกระทรวงศกึษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ

ปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

ประเมินสถานภาพสถานศกึษา เพื่อกำหนดวิสัยทัศน ์ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ โดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศกึษา 

ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการ

เนือ้หาสาระ ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความ

เหมาะสม นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการใช้หลักสูตร

ให้เหมาะสม นเิทศการใช้หลักสูตร ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรปรับปรุง  

และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม  
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    วิเชยีร ยอดจักร (2555, หน้า 28) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา คือ แนวการจัดประสบการณเอกสาร ที่มีการจัดทำเป็นแผนการจดัสภาพ 

การเรียนรูห้รือโครงการจัดการศกึษา โดยมีการกำหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียน

เกิดผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรอืจุดมุ่งมายตามที่หลักสูตรกำหนดมวลประสบการณ์ 

ความรูต้่าง ๆ ที่สถานศกึษาจัดให้แก่ผู้เรยีน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้และพัฒนา 

จนสามารถใช้ชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 

    ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 192) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร 

หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเดิมใหด้ีขึ้น สอดคล้องกับความตอ้งการของ

บุคคลและท้องถิ่น เกิดผลดีแก่ผูเ้รียนและผูเ้รียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

และมีการประเมินผลหลักสูตร 

    อำนาจ ธิโนชัย (2556, หน้า 18) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาเป็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่ใช้อยู่ ให้ได้ผลดีมากขึ้น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใหต้อบสนองและสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาที่กำหนดไวแ้ละหลักสูตรจะประสบความสำเร็จย่อมขึน้อยู่กับผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้อง

ในการนำหลักสูตรไปปฏิบัติเพื่อให้ผูเ้รียนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด หลักสูตรจะเป็นไป

ตามความตอ้งการของสังคมมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับประสิทธิภาพการนำหลักสูตรไปใช้  

    พิสมัย ชุมภู (2557, หน้า 35) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็น

กระบวนการหรอืขั้นตอนของการตัดสินใจ หาทางเลือกทางการเรยีนการสอนให้เหมาะสม 

เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปในทางที่ดีขึ้น เหมาะสมกับผูเ้รียน 

และสถานศกึษา โดยผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

    กิตติพงษ์ กาญจน์สำเริง (2558, หน้า 59) ได้กล่าวว่า การพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษาไววา หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารในด้านการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรสถานศกึษาขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสม โดยร่วมกับผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 

ทุกภาคส่วนในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคลองกับความตอ้งการ

ของท้องถิ่น โดยมีการศกึษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ

ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ พันธกิจ วสิัยทัศน์ เป้าหมาย

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศกึษา และประเมินสภาพสถานศกึษา การจัดทำ

โครงสรา้งหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ มีการนเิทศการใช้หลกัสูตร  

การตดิตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  
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    ปริศนา สำเนียงแจ่ม (2558, หน้า 30) ได้กล่าวว่า การพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา หมายถึง การดำเนินการสร้างหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

ที่มอียู่แล้วใหด้ีขึ้น โดยผ่านการวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานสภาพแวดล้อม วเิคราะห์ปัญหา 

และความตอ้งการ ของผู้ปกครอง ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ

สถานศกึษา โดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย ดำเนินการประชุมครู ผูปกครอง  

และคณะกรรมการสถานศึกษาให้มสี่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร ดำเนินการทดลองใช้

หลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยการนเิทศตดิตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

   นิภาพร เหล็กหลี (2559, หน้า 78) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร 

ของสถานศกึษา หมายถึง การวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

พ.ศ. 2551 กระทรวงศกึษาธิการเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพ

สถานศกึษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึง

การจัดทำโครงสรา้งของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของสถานศกึษา พรอ้มทั้งนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ตามลักษณะที่มุ่งหมายไว้ และมีการติดตามประเมินผลการใชห้ลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

    รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ (2560, หน้า 33) ได้กล่าวว่า การพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา เป็นกระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเดิมให้ดีขึ้น 

สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและท้องถิ่น เกิดผลดแีก่ผูเ้รียนและผูเ้รียนสามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 

    ฉัตรชัย จันทา (2563, หน้า 41) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร  

เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศกึษา จำเป็นต้องมกีารพัฒนาใหม้ีความทันสมัย  

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา

และความตอ้งการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน

สถานภาพสถานศกึษา เพื่อร่วมกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ โดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 

สถานศกึษา สอดคล้องกับหลักสูตรแกนแกลางของกระทรวงศกึษาธิการ และกรอบ 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ปฏิบัติงานตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ขอความเห็นชอบใช้หลักสูตรสถานศกึษา จากคณะกรรมการสถานศกึษา 
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    ชลนิชา ศลิาพงษ์ (2564, หน้า 18) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศกึษา หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศกึษา เพื่อกำหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่

เกี่ยวข้องกับและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเตรียมความพร้อม ความรู้  

ความเข้าใจแก่บุคลากรเข้ารับการอบรมการพัฒนาหลักสูตร การทำเอกสารคู่มอืครู 

    Good (1973, p. 157) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได้  

2 ลักษณะ คอื การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการ

พัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานศกึษา จุดมุ่งหมายและการ

ประเมินผล การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึง การแก้ไขหลักสูตรให้ต่างไปจากเดิม  

หรอืเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรูข้ึ้นมาใหม่ เมื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรแล้ว 

ต่อจากนั้นคือการตรวจสอบว่าหลักสูตรสถานศกึษามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด  

ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทำเอกสารสาระ 

การเรียนรูแ้กนกลางของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเพื่อให้

สถานศกึษานำมาเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษา  

    การพัฒนาหรอืดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ 

หลักสูตรท้องถิ่น จำเป็นต้องศึกษาสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรซึ่งเป็น 

องค์ความรู้เดิม โดยจะต้องนํามาจัดให้เป็นระบบ และมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 

เป็นรายวิชาและช่วงช้ัน โดยปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 

ซึ่งสถานศกึษาจะต้องจัดทําสาระการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและ

สังคม ตลอดจนคํานึงถึงความพร้อมและภูมปิัญญาท้องถิ่น มีการจัดทําคําอธิบายรายวิชา

ตามหน่วยการเรียนรู และแผนการจัดการเรยีนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนได้มคีวามรูส้ัมพันธ์กับวิถี

ชีวติจริงในชุมชน แทนการเรียนรูจ้ากสิ่งที่ไกลตัวสาระการเรียนรู้มีทั้งสิ้น 8 กลุ่มสาระ 

ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลัก เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้และการแก้ปัญหา 

ตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพพื้นฐานในการคิดการทํางานและการ

พัฒนาตนเอง สํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษากระทรวงศกึษาธิการ (2547)  

ซึ่งมีแนวทางในการจัดทําสาระท้องถิ่น ดังนี้ 

     1. ดําเนนิการในรูปคณะกรรมการระดับสถานศกึษาประกอบด้วย 

ครู ผู้บริหารโรงเรยีน ผู้นําศาสนา ผู้นําชุนชนและผูท้รงคุณวุฒิ ที่มคีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อจะได้รวมกันพัฒนาจัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
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ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษาและสภาพของชุมชน ตามกรอบแนวคิดสาระ 

การเรียนรูท้้องถิ่นที่สํานักงานเขตพื้นที่ได้กําหนดไว้  

     2. วิเคราะหหลักสูตรสถานศกึษา เพื่อทราบจุดเน้นหรือประเด็น 

สําคัญที่โรงเรียนให้ความสําคัญหรือกําหนดเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน  

     3. ศกึษา วเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศในโรงเรยีนและนักเรียน  

เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทําสาระท้องถิ่น 

     4. ดําเนินการในการจัดทําสาระท้องถิ่น ในลักษณะจัดทําเป็น 

รายวิชาเพิ่มเติมหรอืปรับกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเสริมหรอืบูรณาการใน 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

    จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้วา การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

หมายถึง การวิเคราะห์ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มอียู่เดิม เพื่อให้สอดคล้อง

เหมาะสมกับความต้องการของสถานศกึษาและทอ้งถิ่น โดยผา่นการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย 

ทั้งผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูผูส้อน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา ทุกฝ่ายจะต้อง

ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ พันธกิจ วสิัยทัศน์ 

เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศกึษา เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดผลการเรียนรู้

ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรกำหนด และพัฒนาจนสามารถใช้ชีวติ 

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

  2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

   การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญในการนําหลักสูตร

ไปใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ปฏิบัติอย่างตอ่เนื่อง ครูผูส้อน 

จงึเป็นบุคคลที่มบีทบาทสำคัญ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และในการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

การเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่ครูและนักเรียนตอ้งร่วมกันทำ ส่วนการบริหารงานด้าน

การเรียนการสอนนั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ซึ่งควรยึดหลักการ การจัดการเรียนการสอน

ตามแนวของหลักสูตร โดยครูและนักเรียนรวมกันดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีนักเรียน 

เป็นศูนย์กลาง ซึ่งครูเป็นผู้ดำเนินการให้กิจกรรมเป็นไปตามแนวทางที่วางแผนเอาไว้  

และมีนักวิชาการ นักการศึกษาได้ให้แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 
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    สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2550, หนา้ 31)  

ได้กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรูมีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้1) จัดเนื้อหา

สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึง 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญ สถานการณ์ 

และการประยุกต์ ความรูม้าใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียน  

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิด

ใฝรู้อย่างตอ่เนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้

สัดสว่นสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดงีามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ไวใ้นทุกวิชา 5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการ

เรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อให้ผูเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละมีความรอบรู้ รวมทั้ง

สามารถใชการวิจัยเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้

ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 6) จัดการเรียนรู้

ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทีม่ีการประสานความร่วมมอืกับบิดา มารดา และบุคคล

ในชุมชนทุกฝาย เพื่อร่วมพัฒนาผเูรียนตามศักยภาพ 7) ศกึษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบ 

หรอืการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่ก้าวหนา้ เพื่อเป็นผู้นำการจัดกระบวนการเรียนรู้  

เพื่อเป็นตนแบบในสถานศกึษาอื่น  

    กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 25-26) ได้กล่าวว่า การจัดการ

เรียนรูเ้ป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนในการ

พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการ

เรียนรูจ้ัดการเรยีนโดยช่วยใหผู้เ้รียนรู้ผานสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้รวมทั้งปลูกฝัง สรา้งเสริมคุณลักษณะอันพึงอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ 

อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

     1. หลักการจัดการเรยีนรู้ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผเูรียนมคีวามรู้

ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรยีนมี

ความสำคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ 

ที่เกิดกับผูเ้รียน กระบวนการจัดการเรยีนรู้ต้องส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพัฒนาตนเอง
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ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนา 

การทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม  

     2. กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผูเรียนเป็นสำคัญ 

ผูเ้รียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมอืที่จะนำพาตนเองไปสู่

เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรยีน อาทิ กระบวนการเรียนรู้

แบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปญหา กระบวนการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 

กระบวนการปฏิบัติลงมอืทำจรงิ กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้

ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  

     3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนต้องศกึษาหลักสูตร

สถานศกึษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัด สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณา

ออกแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้  

การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผูเ้รียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมาย 

ที่กำหนด  

     4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน การจัดการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียน 

มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผูส้อนและผู้เรียน ควรมีบทบาทดังนี้  

      4.1 บทบาทของผู้สอน ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

แลว้นําขอ้มูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผูเ้รียน ดานความรูแ้ละทักษะกระบวนการ ที่เป็น

ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ออกแบบ

การเรียนรแูละจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ 

ทางสมอง เพื่อนําผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแล

ช่วยเหลอืผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อใหเ้หมาะสมกับกิจกรรม  

นําภูมปิญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน วเิคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซอมเสริมและพัฒนา

ผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนของตนเอง  
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      4.2 บทบาทของผู้เรยีน กำหนดเป้าหมาย วางแผนและ

รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง เสาะแสวงหาความรู้ เขาถึงแหลงการเรียนรู้ วเิคราะห์ 

สังเคราะห ์ขอ้ความรู้ ตั้งคําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาดวยวิธีการต่าง ๆ 

ลงมอืปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรูด้วยตนเอง และนําความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

ต่าง ๆ มปีฏิสัมพันธ์ทํางาน ทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู และประเมินและพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  

    จุฑาณัฐ สุภาพ (2555, หน้า 23) ได้กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนด้วยวิธี

หลากหลาย ตอบสนองความตอ้งการและความถนัดของผู้เรียนอยางเหมาะสม 

และเต็มความสามารถ  

    กนกวรรณ ภาณุทัต (2555, หน้า 34) ได้กล่าวว่า การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การตรวจสอบและทบทวนขั้นตอนดําเนินงานต่าง ๆ ในการ

พัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา รวมถึง

ความตอ้งการของสถานศกึษาและชุมชน  

    กิตติพงษ์ กาญจน์สําเริง (2558, หน้า 69) ได้กล่าวว่า การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ภารกิจที่ผู้บริหารตองสงเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับ ความสนใจและความถนัดของผู้เรยีน 

นําภูมปิญญาท้องถิ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรยีนการสอน โดยใช

รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม 

ให้เหมาะต่อการเรียนรู้ พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการวิจัย 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์  

    อมรรัตน์ โพธิ์เพชร (2557, หนา้ 47) ได้กล่าวว่า การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้เป็นการพัฒนาผูเ้รียน ให้เกิดการเรียนรู้ที่เนนความสำคัญทั้งด้าน 

ความรู ้คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรยีนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมให้

สอดคลอ้งกับความสนใจ ความถนัด ความตอ้งการ และสภาพผู้เรียน โดยจัดการเรียนรู้ 

ให้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ทกุสถานที่ สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ 
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กระบวนการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเองจากเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมแนะแนว  

    นิภาพร เหล็กหลี (2559, หน้า 78-79) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมใหค้รู

จัดทำแผนการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญมีการ

ส่งเสริม ให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ

สนใจ ความถนัดของผูเ้รียน อกีทั้งยังส่งเสริมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนทำโครงงาน

และใช้ภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รียน จัดให้มีการนิเทศการเรียน

การสอน ของครูและมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมค่านิยมที่ดีงาม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผูเ้รียน 

   จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้วา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

หมายถึง การส่งเสริมให้ครูปรับกระบวนการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้ จัดกิจกรรม

การเรียนรูใ้ห้ผูเ้รียนได้พัฒนาตามศักยภาพตามความสนใจ การมีส่วนร่วม ฝกึปฏิบัติ 

จากประสบการณ์จริง สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

รวมถึงการจัดเตรียมแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูให้เข้าใจ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

สรา้งเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ดา้นการจัดการเรียนการสอน ปลูกฝังผู้เรียนใหม้ี

คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  3. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทยีบโอนผลการเรียน  

   การวัดผลและประเมินผลการศกึษา ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญ 

ของการจัดการศกึษา เพื่อที่จะได้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับผู้เรียน ว่าการจัดการ

เรียนการสอน ตลอดจนความพยายามต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรยีนการสอนให้บรรลุ

จุดมุง่หมายของหลักสูตรนั้นประสบความสำเร็จหรอืไม่ เพื่อนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทาง 

ในการแก้ไขปรับปรุงวธิีการจัดการเรยีนการสอนต่อไป และมีนักวิชาการ นักการศึกษา 

ได้ให้แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผล 

การเรียนไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

    การวัดผลและประเมินผลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2547, หน้า 184-188) ได้กล่าวว่าจาก

พระราชบัญญัติ การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 ทำให้การสอน การเรียนรู้และการประเมินผลไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
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ครูผูส้อนซึง่มีหน้าที่จัดการเรียนรูต้้องดำเนินการทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวใหไ้ปด้วยกัน 

อย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน (Interrelate) ดังนัน้จึงกล่าวได้วา่ การวัดผล

ประเมินผล มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศกึษา ดังนี้ 1) เป็นเครื่องมอืสำคัญในการ

กำกับติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 2) เป็นเครื่องมอืผลักดันหรือ

กระตุน้ให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง กระบวนการการจัดการเรยีนรู้และส่งเสริมการวิจัย

ในชั้นเรียน 3) เป็นเครื่องมอื นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) เสริมประสิทธิภาพ

การจัดการ เช่น การประเมินเพื่อการพัฒนาหลักสูตรทั้งระบบ ผลจากการประเมิน

สามารถนำมากำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการวัดผลและประเมินผลอะไร  

    การประเมนิผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศกึษา

ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 สำหรับผู้สอนควรประเมิน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมิน

เนือ้หาสาระความรู้และทักษะในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ส่วนที่ 2 การประเมิน

พัฒนาการและประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ซึ่งทั้ง 2 ส่วน มรีายละเอียดสิ่งที่ต้องประเมิน ดังนี้  

     1. ความรู้และทักษะพืน้ฐานในแต่ละวิชา ตามจุดประสงค์ 

การเรียนรูท้ี่วเิคราะห์จากคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร/มาตรฐานการเรียนรู้ 

     2. ทักษะในการแสวงหาความรู ้โดยสังเกตหรอืพูดคุยกับผู้เรียน 

เพื่อให้ผูเ้รียนไดแ้สดงถึงความรอบรู้ ความเข้าใจ ความคิด การแก้ปญหา วธิีปฏิบัติ  

ความมเีหตุผล มุมมองความเฉียบคมทางความคิด  

     3. ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

ตามขั้นตอนที่กำหนดจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ  

     4. คุณธรรม จริยธรรม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

แตล่ะบุคคล ตามมาตรฐานและตัวชีว้ัดด้านผู้เรียน  

    การวัดผลและประเมินผลควรดําเนนิการ การประเมินความรู้ 

และทักษะในแต่ละวิชา ควรกำหนดช่วงเวลาในการประเมิน ดังนี้  

     1. วัดผลและประเมินก่อนเรียน ควรประเมินก่อนการเรียนความรู้

ใหม่หรอืจุดประสงค์การเรียนรู้ใหม่ ซึ่งควรประเมิน 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) ประเมินความพร้อม

ของผู้เรยีน เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้ทักษะพืน้ฐานมากน้อยเพียงใด 2) ประเมิน 
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ความรอบรู้ของผู้เรียน จะทําให้ทราบวาผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถอย่างไร จะได้จัด

เสริมความรู้ ทักษะเพิ่มเติมตามความสามารถของผู้เรียนแตล่ะบุคคล  

     2. วัดผลและประเมินระหว่างการเรยีนการสอน ควรดำเนินการ  

2 ลักษณะ ดังนี้ 1) การประเมินความก้าวหน้าในการเรียน โดยวัดผลและประเมินระหว่างที่

มีการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนมีความก้าวหนา้ด้านความรู ้ทักษะกระบวนการ

และค่านิยมอันพึงประสงค์จากการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน เลือกกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียนต่าง ๆ หรอืไม่ เพียงไร 2) การประเมินเพื่อหาข้อบกพรอง เพื่อแก้ไขในการที่ผูเ้รียน

ไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียน  

     3. วัดผลและประเมินหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ควรดำเนินการ

ดังนี้ 1) การประเมินเพื่อสรุปและตัดสินความรูค้วามสามารถของผู้เรียนหลังสิน้สุด 

การเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียน รู้ตามที่คาดหวังหรอืไม่ 2) การประเมิน 

หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละช่วงช้ันตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน  

    การประเมนิคุณธรรม จริยธรรม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ควรประเมิน ดังนี้ 1) ประเมินทุกครั้งที่มกีารเรียนการสอน โดยการวางแผนสังเกตผู้เรียน

เป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียน มีขอ้บกพร่องในเรื่องใด จะได้ให้ความช่วยเหลอื

ปรับปรุง แก้ไขทันที 2) ครูผู้สอนทุกคนประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปผลการประเมินพฤติกรรม 

ผูเ้รียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลพัฒนาการของผู้เรียนให้ผูป้กครองทราบ 

    เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน เครื่องมือและวิธีมี

หลากหลายรูปแบบ จงึควรพิจารณาเลือกนำมาใชให้สอดคลองเหมาะสมกับกระบวนการ

เรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน และควรใชวิธีการวัดผลหลาย ๆ วิธี 

เพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินผลผู้เรยีนมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด  

    เครือ่งมอืวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมอืวัดผล 

และประเมินผล การเรียนรู้ ด้านความรู้ความคิด (พุทธพิสัย) แบบทดสอบ แบบสังเกต

พฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (จติพิสัย) แบบวัดเจตคติ 

แบบทดสอบ แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ ดา้นทักษะกระบวนการ 

(ทักษะพิสัย) แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ ภาคปฏิบัติ  

แฟม้สะสมงาน แบบบันทึกพฤติกรรม ฯลฯ  

    สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2550, หนา้ 31)  

ได้กล่าววา การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน เป็นบทบาทหน้าที่
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ของสถานศกึษาและมีแนวทางการปฏิบัติ ดังตอไปนี ้1) กำหนดระเบียบการวัดผล

ประเมินผล ของสถานศกึษาตามหลักสูตรสถานศกึษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบาย

ระดับประเทศ 2) จัดทําเอกสารหลักฐานการศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบ การวัดผล

ประเมินผลของสถานศกึษา 3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนรู้

และอนุมัตผิลการเรียน 4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรูทุกช่วงช้ัน และจัดให้มีการ 

ซ่อมเสริมกรณีที่ผู้เรียนไมผานการประเมิน 5) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมอืในการวัด 

และประเมินผล 6) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผล 

การเรียน เพื่อใชในการอ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  

7) ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมัตผิลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี/รายภาค 

และตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงช้ันและจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน 8) การเทียบโอนผล 

การเรียนเป็นอํานาจของสถานศกึษาที่จะแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศกึษาทั้งในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และวิชาการ พร้อมทั้งให้ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัตกิารเทียบโอน  

    กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา้ 34) ได้กล่าวว่า การเทียบโอนผล

การเรียน สถานศกึษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนในกรณีต่าง ๆ ได้แก่  

การย้ายสถานศกึษา การเปลี่ยนรูปแบบการศกึษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคัน

และขอกลับเข้ารับการศกึษาตอ การศกึษาจากต่างประเทศและขอเขาศกึษาต่อในประเทศ 

นอกจากนีย้ังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรยีนรู้อื่น ๆ เช่น 

สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบัน การฝกอบรมอาชีพ การจัดการศกึษา 

โดยครอบครัว  

    การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนนิการในช่วงก่อนเปิด 

ภาคเรียนแรก หรอืต้นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผูเรียน ทั้งนีผู้เ้รียน

ที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาตอเนือ่งในสถานศกึษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 

1 ภาคเรียน โดยสถานศกึษาที่รับผูเรียนจากการเทียบโอน ควรกำหนดรายวิชาหรือจํานวน

หนว่ยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม  

    การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้ ดังนี ้1) พิจารณา

จากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ

ผูเ้รียน 2) พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผูเรียน โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ 
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ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ 3) พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจรงิ 

การเทียบโอนผลการเรียนใหเ้ปนไปตามประกาศหรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 

สําหรับการเทียบโอนเข้าสู่การศกึษาในระบบระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ใหด้ำเนินการ 

ตามแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเทียบโอนการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศกึษาในระดับ 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    นิภาพร เหล็กหลี (2559, หน้า 79) ได้กล่าวว่า การวัดผล ประเมินผล

และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง กระบวนการที่สถานศกึษากำหนดจัดทำ

ระเบียบว่าดว้ยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศกึษา ส่งเสริมให้ครูจัดทำ

แผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาสาระ 

การเรียนรู ้หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ มีการ

พัฒนาเครื่องมอืวัดและประเมินผลใหไ้ด้มาตรฐาน เน้นการประเมนิตามสภาพจรงิ ส่งเสริม

ให้ครูดำเนินการวัดผลและประเมินผล เพื่อสนองตอบต่อตัวชี้วัดการเรียนรู้รวมทั้งจัดให้มี

การเทียบโอนความรู้ทักษะประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศกึษาอื่นตามแนวทาง

ที่กระทรวงศกึษาธิการกำหนด 

    พนัส ดวงเอก (2555, หน้า 46) ได้กล่าววา การวัด ประเมินผลและ

การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง กิจกรรมของสถานศกึษาที่ปฏิบัติเพื่อตองการทราบถึง 

ผลการพัฒนาของผูเรียน และเป็นแนวทางการปรับปรุงในกิจกรรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

โดยใชหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การกำหนดวิธี เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

การเรยีน การรายงานผลการเรียน การจัดทำเอกสารหลักฐานการศกึษา และการเทียบ

โอนผลการเรียน 

    เกลือ้กูล พงไทยสง (2557, หนา้ 67) ได้กล่าวว่า การวัด ประเมนิผล 

และการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับการกําหนด

ระเบียบ กรอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ ประเมินผลของสถานศกึษา การจัดทํา 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นการวัดผล ประเมินผล 

ตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน และมีการเทียบโอน ความรูท้ักษะ 

ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศกึษาอื่นตลอดจนมกีารพัฒนาเครื่องมอืวัดผล 

และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 

    อภชิา พุ่มพวง (2559, หน้า 34) ได้กล่าวว่า การวัดผล ประเมินผล  

และเทียบโอนผลการเรียนเป็นการกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
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ประเมินผล แต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และการส่งเสริมใหค้รู

ดำเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง การเทียบโอน

ความรู ้ทักษะประสบการณ์ผลการเรียนจากสถานศกึษาอื่น รวมถึงการสร้างและพัฒนา

เครื่องมือวัดผลและประเมินผลใหไ้ด้มาตรฐาน 

    สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2557, หนา้ 16-36)  

ได้กล่าวว่า การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ว่า การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐาน  

2 ประการ คอื 1) การวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2) การวัดผลและประเมิน

เพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหป้ระสบผลสำเร็จนัน้ 

ผูเ้รียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คอื ระดับช้ันเรยีน ระดับสถานศึกษา 

ระดับเขตพื้นที่การศกึษา และระดับชาติ ข้อมูลการประเมินระดับต่าง ๆ ข้างต้นเป็น

ประโยชน์ต่อสถานศกึษาในการตรวจสอบ ทบทวนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  

ถือเป็นภาระความรับผดิชอบของสถานศึกษา ที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลอื ปรับปรุง  

แก้ไข ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ผู้เรยีนได้พัฒนาตามศักยภาพบนพืน้ฐานความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล และขอ้มูลจากการประเมินจงึเป็นหัวใจของสถานศกึษาในการดำเนินการ

ช่วยเหลอืผูเ้รียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาและประสบผลสำเร็จใน

การเรียน สถานศกึษาในฐานะผูร้ับผดิชอบจัดการศกึษา จะต้องจัดระเบียบว่าดว้ยการวัด

และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 

แนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางขั้นพืน้ฐาน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 

    ชลนิชา ศลิาพงษ์ (2564, หน้า 68) ได้กล่าววา การวัดผล ประเมินผล 

และการเทียบโอนผลการเรียน เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการ

เรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัดของหลักสูตร 

เน้นการประเมินตามสภาพจรงิ ส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดผลและประเมินผล 

เพื่อตอบสนองต่อตัวชีว้ัดการเรียนรู้ นำผลไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้และตัดสิน

ผลการเรียน สถานศกึษาต้องมกีระบวนการจัดการที่เป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินการ

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการ

ประเมินที่ตรงตามความรู้ ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน 
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   จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้วา การวัดผล ประเมินผล 

และดำเนินการการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการเก็บ

รวบรวม ตรวจสอบ ตคีวามผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรยีนตาม

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชีว้ัดของหลักสูตร เป็นผลจากการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการวัด

และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา สาระการเรียนรู้  

หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทาง 

ที่กระทรวงศกึษาธิการกำหนด มกีารพัฒนาเครื่องมอืวัดและประเมินผลใหไ้ด้มาตรฐาน  

ผลจากการประเมินสามารถนำมากำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการด้านการวัดผล

และประเมินผล 

  4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

   การวิจัยในช้ันเรยีนเป็นกระบวนในการพัฒนาการศกึษา ช่วยพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ และมีนักวิชาการ นักการศกึษาได้ให้แนวคิด

และความหมาย เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัย

ขอนำเสนอ ดังนี้ 

    สํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา (2546, หน้า 107) ได้กล่าวว่า 

การวิจัย ในช้ันเรยีน เป็นวิธีหนึ่งที่ครูสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน และพัฒนาการ

เรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ การวิจัยในช้ันเรยีนเป็นกระบวนการที่น่าเชื่อถอื และเป็นระบบ 

ในการแสวงหาคําตอบ เพราะเป็นการคิดค้นและพัฒนาที่เป็นการแก้ปัญหา ในสถานภาพที่

เป็นจรงิในชัน้เรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ในเชิงวิทยาศาสตรที่มเีป้าหมายสำคัญอยูที่การ

แสวงหาคําตอบจากปัญหาและข้อสงสัยของครู เป็นการคิดค้นพัฒนานวัตกรรม เพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาและการจัดการเรียนการสอน  

    กระบวนการวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ถือได้ว่าเป็น

เครื่องมือที่ใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างด ีการนำวิจัยเข้าไปช่วย

จะทําให้การเรียนการสอนของครู สามารถนําผู้เรียนไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายของ

หลักสูตรได้ ครูจําเป็นต้องมองให้เห็นองค์ประกอบและภารกิจต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนรู้ 

ทั้งด้านปัจจัย การบวนการและผลผลติ แล้วเชื่อมโยงปัจจัยทั้งหมดเป็นองค์รวม  

เพราะปัญหาที่เกิดขึน้ในระบบการจัดการศึกษา อาจเกิดขึ้นในระดับปัจจัย  

หรอืกระบวนการ หรอืผลผลิตก็เป็นได้ ดังนัน้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนจงึมีส่วนช่วยให้

การคนหาคําตอบของสาเหตุปัญหา ข้อบกพร่องรวมทั้งระบบการเรียนการสอนนั้น ๆ  
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ครูที่จะทําการวิจัยได้สำเร็จ จำเป็นตอ้งได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารสถานศกึษาที่ให้

อิสระในทางความคิด อสิระในการทำงาน ค้นคว้า ทดลองที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ความสนใจของครูผู้ทำวิจัย เพื่อให้ทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อไป  

    นิลวรรณ วัฒนา (2556, หน้า 52) ได้กล่าวว่า การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา หมายถึง การดำเนินการด้านวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยจัดกระบวนการ

เรียนการสอน ที่มกีารวิจัยเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ การดำเนินการทำวิจัย 

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้รียนในแตละระดับการศกึษา การดำเนินการนำ

ผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การดำเนินการสรา้งเครือขา่ย

ในการวิจัยกระบวนการเรียนรู้ภายในสถานศกึษา และระหว่างสถานศกึษากับเขตพืน้ที่

การศกึษา  

    นาตยา คงทอง (2557, หน้า 37) ได้กล่าวว่า การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพ การศกึษา หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูโดยการหาความรู้หรอืวิธีการ

ใหม่ ๆ รวมทั้งการประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ และดัดแปลงอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ มาใช้ใน 

การสอน บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียน 

การสอนในชั้นเรียน  

    รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2557, หนา้ 115) ได้กล่าวว่า จุดมุง่หมายของ

การวิจัยในสถานศกึษา ว่าเป็นการแสวงหาแนวทางและเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการ

ตามภารกิจสถานศกึษา แสวงหา เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรียน ทำให้การเรียนรู้ที่มีหลักการและเหตุผลดวยตนเอง 

ซึ่งนำไปสู่ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี และมีสุข ดังนั้นการใช้

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้จึงเป็นภารกิจที่สำคัญและจำเป็น ในกรณีที่ผู้สอน พบว่า 

กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทีก่ำลังดำเนินการอยู่มีปัญหาหรือมีความจำเป็นตอ้ง 

พัฒนาการพัฒนาเร่งด่วน ในวงจรหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วิเคราะห์ความต้องการ 2) วางแผนการจัดการ

เรียนรู ้3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) ประเมินผล 5) ทํารายงานผลการเรียนรู้  

    การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษามีความสำคัญต่อการจัด

การศกึษา โดยครูผู้สอนทุกคน ควรใช้กระบวนการการวิจัยในชัน้เรียนให้เป็นส่วนหนึ่งใน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูทำการ 
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วิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของการจัด

การศกึษา  

    อมรรัตน์ โพธิ์เพชร (2557, หนา้ 59) ได้กล่าวว่า การวิจยัเพื่อพัฒนา

การศกึษาในสถานศกึษาไว้ว่า เป็นการจัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ของผู้เรยีน เป็นกระบวนการศกึษาหาขอเท็จจริงในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างเป็น

ระบบน่าเชื่อถือ โดยดำเนินการศกึษา วเิคราะห์ วิจัย พัฒนางานวิชาการ และส่งเสริมให้ครู

ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

    เกลือ้กูล พงไทยสง (2557, หนา้ 69) ได้กล่าวว่า การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู

เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา สนับสนุนให้ครูทําการวิจัย

ในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครูและนักเรียน และพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนรูแ้ต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้และนําผลวจิัยมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน 

ในสถานศกึษา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนําเสนอผลงานการวิจัยต่อผูม้ี 

ส่วนเกี่ยวข้อง 

    อภชิา พุ่มพวง (2559, หน้า 39) ได้กล่าวว่า การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาว่า เป็นความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม การแสวงหาวิธีการ แนวทาง หรือนวัตกรรม การศกึษา 

ที่หลากหลายในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน ใช้การ

วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเผยแพร่

ผลงานการวิจัยทางการศกึษากับสถานศกึษา องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น ๆ  

   จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้วา่ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา หมายถึง กระบวนการค้นหาความรูแ้ละแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่การปฏิรูป 

การเรียนการสอนที่น่าเชื่อถอื สามารถนำเอาผลที่ค้นพบมาแก้ไขการเรียนรู้ หรอืตัดสินใจ 

ในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถานศกึษาจะต้องส่งเสริม 

การทำวิจัยในช้ันเรียนของครู ผลงานวิจัยการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ 

งานวิชาการในภาพรวมของสถานศกึษา การส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะหว์ิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูศกึษางานวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผลการประสานความร่วมมอืในการศกึษาวิเคราะห์วิจัย  
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ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการกับ

สถานศกึษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 

  5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   สื่อการศกึษา สื่อการสอนจัดเปนองคประกอบที่สำคัญในการสงเสริม

สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ 

และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และมีนักวิชาการ 

นักการศกึษาได้ให้แนวคิดและความหมายของสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา

ไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้  

    สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2550, หนา้ 31)  

ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับด้านพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา  

มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

     1. จัดให้มกีารรวมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา

และพัฒนาสื่อการเรียนรู และเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศกึษา  

     2. พัฒนาบุคลากรในสถานศกึษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา 

สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา  

     3. พัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นเพื่อ

พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยี ทางการศกึษาที่ให้ขอเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น 

โดยเฉพาะแหล่งสื่อที่ส่งเสริมการจัดการศกึษาของสถานศกึษาให้มปีระสิทธิภาพ  

     4. พัฒนาหองสมุดของสถานศกึษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ

สถานศกึษาและชุมชน  

     5. นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในการจัดหา ผลติ ใชและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา  

   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน์ (2555, หน้า 208) ได้กล่าวว่า สื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา หมายถึง งานบริการที่มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาประสบการณ์ 

การเรียนที่ดี โดยเป็นการบริหารทางด้านวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ 

ให้กับนักเรียน ตลอดจนครูอาจารย์ผูม้ีความประสงค์จะใช้สื่อทัศนูปกรณ์เหลานั้น และยัง

รายงานด้านการวางแผน การผลิต การทดลองใช้ การประเมินผล วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

โดยแบ่งประเภทของสื่อการเรียนรู้เป็น 3 ประเภท โดยแบ่งตามความสามารถและลักษณะ 

ได้ดังนี้ 1) สื่อทัศนวัสดุ ได้แก่ ภาพ วัสดุลายเสน วัสดุมีทรง 2) สื่อเครื่องมอืโสตทัศนูปกรณ์ 
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ได้แก่ วีดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง เครื่องฉาย สื่อคอมพิวเตอร์ชวยสอน ซีดีรอม อนิเตอร์เน็ต

และอื่น ๆ 3) กิจกรรมโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ การศกึษานอกสถานที่ การจัดนทิรรศการ 

การจัดสถานการณ์จําลอง  

    แจ่มใส กรมรินทร์ (2556, หนา้ 36) ได้กล่าวว่า สื่อการสอน 

หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ใชเ้พื่อให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ตามจุดหมายที่ผู้สอน 

ได้ตั้งไว้ นวัตกรรมการศกึษา หมายถึง การนําเอาวัสดุ อุปกรณ วิธีการใหม่ ๆ ซึ่งอยู่

ระหว่างการวิจัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการศกึษาและเทคโนโลยีการศึกษา 

หมายถึง การนําเอาวัสดุ อุปกรณ์และวธิีต่าง ๆ มาใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการศกึษา  

    รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2557, หน้า 124) ได้กล่าวว่า การใชส้ื่อ 

การสอนมี 10 ประการ คือ 1) สร้างความรูท้ี่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ผูเ้รียนได้เกิดแนวคิดและ

ประสบการณ์ตรงมากขึ้น 2) เร้าความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  

3) ให้ผูเ้รียนสามารถจำสิ่งที่เรียนได้ในระยะยาว 4) นำสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงจาก 

แหลง่ต่าง ๆ มาสู่ห้องเรียนได้มากขึ้น 5) สร้างพืน้ฐานในด้านความคิดความสร้างสรรค์

ให้แก่ผูเ้รียนได้มากขึ้น 6) เพื่อให้ผูเ้รียนได้เข้าใจบทเรียนและเนือ้หาวิชาต่าง ๆ ได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 7) เสริมสร้าง เจตคติต่อการเรียนรู้ 8) เป็นเครื่องมอืที่ใช้ทบทวนสรุปและทำให้

เนือ้หาวิชาสัมพันธ์กัน 9) เสริมสร้างกิจกรรมที่แปลกออกไปและให้ผูเ้รียนมีส่วนรว่ม 

ในบทเรียนที่กำลังเรียนอยู่ และ 10) ช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เร็วขึ้น และได้สรุปว่า  

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ได้แก่  

1) ศกึษา วเิคราะห์ ความจําเป็นในการใชสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

และการบริหารงานวิชาการ 2) ส่งเสริมให้ครูผลติ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีน 

การสอน 3) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอนและพัฒนางาน 

ดานวิชาการ 4) ประสานความร่วมมอืในการผลติ จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานดานวิชาการกับ

สถานศกึษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น และ 5) การประเมินผล

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ, 2557,  

หนา้ 127) 

    กิตติพงษ์ กาญจน์สำเริง (2558, หน้า 85) ได้กล่าวว่า การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา หมายถึง การสำรวจและวิเคราะหความจำเป็นใน
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การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ ผลิต จัดหา

และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนางานวิชาการ ตลอดจนการวางแผนการจัดหา

สื่อ การประเมินผลการใช้สื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ที่มอียู่ในชุมชนและพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้พื่อการศกึษาและการบริหารงานวิชาการ  

ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของครู ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษา รวมถึงการเผยแพรส่ื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

    อภชิา พุ่มพวง (2559, หน้า 44) ได้กล่าวว่า การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยี หมายถึง การศกึษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการผลิตสื่อ นวัตกรรม  

และเทคโนโลยี การจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน และการประเมินผลและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  

    การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศกึษา มีศึกษาวิเคราะห์

คัดเลือกหนังสือเรยีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศกึษา เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดทําหนังสือ

เรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออานประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู้  

เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสอืเรียน หนังสือเสริม 

ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู ้เพื่อใช้ประกอบการเรียน

การสอน 

   จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้วา่ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ทางการศึกษา หมายถึง สถานศกึษาจะต้องมีผลการศกึษา วเิคราะห์ความ

จำเป็นในการใชสื่อและเทคโนโลยีรวมทั้งเครือข่ายการเรียนรูต้่าง ๆ ที่มีอยูใ่นชุมชน  

เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ มีการรายงานด้านการวางแผน 

การผลิตการทดลองใช สถานศกึษามีผลงานที่เกิดจากการสงเสริมให้ครูผลติ พัฒนาสื่อ 

และนวัตกรรมการเรยีนการสอน สถานศกึษามีสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียน

การสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างเพียงพอ สถานศึกษามีผลงานในการ

ประสานความรวมมอืในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

เพื่อจัดการเรยีนการสอนและพัฒนางานวิชาการกับสถานศกึษา บุคคลครอบครัว องค์กร 

หนว่ยงานและสถาบันอื่น สถานศกึษามีผลการประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาให้ผูเ้รียนไดรับความรู้ตามจุดหมายที่ตั้งไว้ 
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  6. การนิเทศการศึกษา 

   การนเิทศการศกึษา ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะชวยพัฒนาการ

ทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมีนักวิชาการ นักการศกึษาได้ให้แนวคิดและความหมาย

เกี่ยวกับ การนิเทศการศกึษาไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

    สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2547, หน้า 179-

180) ได้กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศกึษาเปนกระบวนการที่ผนูิเทศในสถานศึกษา

ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา ผู้ชวยผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูวิชาการ และครูผูส้อน 

ที่ผู้บริหารสถานศกึษามอบหมายดำเนินการ โดยใช้ภาวะผู้นําทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ 

ประสานงาน และใชศ้ักยภาพการทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนางานของ

สถานศกึษานั้น ๆ โดยส่วนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

และมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

     1. แนวคิดการนเิทศภายใน 1) การนเิทศภายในเป็นการร่วมมอืกัน

ของบุคลากรในสถานศกึษาในการปรับปรุงแก้ไข หรอืพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 2) กลวิธีการนิเทศภายในมีหลายวิธี การเลือกกลวิธีที่เหมาะสมกับสภาพ

ปัจจุบัน ปัญหาและสถานการณ์ของสถานศกึษา จะช่วยให้การดำเนินการนเิทศประสบ

ผลสำเร็จดียิ่งขึน้ 3) คุณสมบัติดา้นมนุษยสัมพันธ์ ความรับผดิชอบ ความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการ และความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการนเิทศการศกึษา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ 

ผูน้ิเทศการศกึษา 4) การนเิทศที่พึงประสงค์ คือ การนิเทศระหว่างครูผูส้อนด้วยกัน 

อันจะส่งผลให้สามารถพัฒนาตนเองและกลุ่มได้ 5) การจัดการนิเทศภายในสถานศกึษา

กระทำได้หลายรูปแบบ การที่ผูบริหารสถานศกึษาจะเลือกใช้รูปแบบใดนั้นขึ้น อยูกับขนาด

ของสถานศกึษาและความสามารถของบุคลากรในสถานศกึษาเป็นสำคัญ  

     2. หลักการนเิทศภายใน การนเิทศภายในสถานศกึษาใช้หลักการ

ต่อไปนี ้1) การปฏิบัติงานตามวิธีวิทยาศาสตร์ โดยดําเนินการอย่างมรีะบบ ระเบียบ

ครอบคลุมถึงวิธีการศกึษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ การวางแผนการนิเทศ 

การปฏิบัติการนเิทศ การประเมินผลการนิเทศ ซึ่งควรจะมาจากการรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ และสรุปผลอยางมีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อถือได้ 2) การปฏิบัติงานตามวิถีทาง

ประชาธิปไตย เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้เกียรตซิึ่งกันและกัน เปิดใจกว้าง 

ยอมรับผลการประเมินตนเอง ยอมรับในเหตุและผลและปฏิบัติตามข้อตกลง ตลอดจนใช้

ความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 3) การปฏิบัติงานเพื่อ
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พัฒนา สร้างสรรค์ โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษของครูผู้สอนแต่ละคน เปิดโอกาส

ให้ได้แสดงออกและสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถเหล่านัน้อย่างเต็มที่ 4) การปฏิบัติ 

ตามกระบวนการกลุ่มและการมสี่วนร่วม เน้นความร่วมมอืร่วมใจในการดําเนินงาน  

โดยยึดวัตถุประสงค์การทำงานร่วมกัน การช่วยเหลอื แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

ร่วมคิดรว่มพัฒนา ทั้งนีเ้พื่อความสำเร็จของงานโดยส่วนรวม 5) การปฏิบัติงาน 

เพื่อประสิทธิภาพเน้นการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่รับผิดชอบ มีการควบคุม ติดตาม

ผลการดำเนินงานและผลผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตามมาตรฐานการศกึษา 6) การปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค ์การดำเนินงานทุกครั้ง 

ต้องกำหนดวัตถุประสงค์การทำงานอย่างชัดเจน ออกแบบการดำเนินงานอย่างเหมาะสม 

ทั้งนีเ้พื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

    ปราณี ท้าวกลาง (2557, หน้า 35-36) ได้กล่าวว่า ขอบข่ายของการ

นิเทศการศกึษา มีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี ้1) ศกึษาระบบการนเิทศวิชาการ 

และการเรียนการสอนภายในสถานศกึษา 2) ดำเนินการนเิทศงานวิชาการและการเรียน 

การสอนตามที่ได้รับมอบหมาย 3) ประเมินผลระบบ และกระบวนการนเิทศภายใน

สถานศกึษา 4) ประสานงานกับเขตพื้นที่การศกึษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนเิทศ

งานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศกึษา 5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ 

การจัดระบบ การนเิทศภายในกับสถานศกึษาอื่นหรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพืน้ที่

การศกึษา  

    รัตนาพร คงกุลทอง (2557, หน้า 12) ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา 

หมายถึง การนเิทศการศกึษาหรอืการนิเทศการสอน คือกระบวนการปฏิสัมพันธ์ซึ่งผูน้ิเทศ

ทำงานร่วมกับครู เพือ่ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่คาดหวัง คอื  

การทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนดีขึน้ การทำให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของครู การปรับหลักสูตร 

หรอืโครงสร้างของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนเสียใหม่ 

    อภชิา พุ่มพวง (2559, หน้า 44) ได้กล่าวว่า การนเิทศการศึกษา 

หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ที่อาศัยการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง 

ผูน้ิเทศกับผูร้ับนิเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมอืที่ดใีนการพัฒนาการเรียนการสอน  

เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้น และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
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    การแนะแนวการศกึษา กําหนดนโยบายการจัดการศกึษาที่มกีาร 

แนะแนวเป็นองค์ประกอบสําคัญ โดยให้ทุกคนในสถานศกึษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กร 

แนะแนวและดูแล ช่วยเหลอืผเูรียนของสถานศกึษาให้ชัดเจน สร้างความตระหนักใหค้รู 

ทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับ

ความรูเ้พิ่มเติม ในเรื่องจติวิทยาและการแนะแนว และดูแลช่วยเหลอืผูเ้รียนเพื่อให้สามารถ

บูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การดํารงชีวติประจําวัน คัดเลือกบุคลากร 

ที่มคีวามรู ้ความสามารถและคลิกภาพที่เหมาะสม ทําหน้าที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา  

ครูประจําช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว ดูแล นิเทศ กํากับ ตดิตามและสนับสนุน 

การดําเนินงาน แนะแนวและดูแลช่วยเหลอืผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมความร่วมมอื 

และความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผูป้กครองและชุมชน ประสานงานด้านการแนะแนว

ระหว่างสถานศกึษา องค์กรภาครัฐ และเอกชน รวมถึงบ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะ

เครือขา่ยการแนะแนว เชื่อมโยงระบบแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน 

   จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรปุได้วา่ การนเิทศการศกึษา หมายถึง 

กระบวนการปรับปรุง พัฒนาและแก้ไขปัญหาวธิีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

ในสถานศกึษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมคีุณภาพ เกิดความเชื่อมั่น ถูกต้อง 

ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรยีน และครูสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

และเชื่อมโยงสู่การนำไปใช้ในชีวติประจำวัน โดยการสำรวจปัญหาและความตอ้งการนเิทศ 

การจัดทำแผนและปฏิทินการนเิทศ การจัดทำเครื่องมือการนเิทศ การตดิตาม ประเมินผล 

และสรุปผลการนเิทศ เพื่อให้คำปรึกษาช่วยเหลอืในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ของครู 

  7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

   การประกันคุณภาพในสถานศกึษาเป็นกระบวนพัฒนาคุณภาพการศกึษา

โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาหรอืหน่วยงานต้นสังกัด ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทำรายงานเสนอต้นสังกัด  

และเผยแพร่ ตอสาธารณะชนและรับรองการประเมินคุณภาพจากภายนอก การจัดการ

ศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจและสติปญญา 

มีความรูคู้่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถใช้ชีวติอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ

และมีความสุข โดยเน้นในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ปลูกฝงจิตสํานึก รักชาติ 
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ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เสียสละ ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ส่งเสริม ทํานุบํารุงศาสนาวัฒนธรรมไทย ศลิปะ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย รู้จัก

พึ่งพาตนเอง มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ สนใจใฝ่รู้ใฝเรียน และมีนักวิชาการ นักการศกึษา

ได้ให้แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 

    พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งไดกำหนดหลักการ 

ขอ้หนึ่งว่า ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศกึษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ทุกระดับ และ ประเภทการศกึษา โดยกำหนดให้มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศกึษาเปนภารกิจสำคัญ หมวดหนึ่งที่สถานศกึษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง

ดําเนนิการ อีกทั้งต้องเป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงศกึษาธิการ 

เป็นผู้กำหนดด้วย  

    การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา เป็นกลไกสำคัญที่สามารถ

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานได้อย่างเป็น

ระบบ มคีุณภาพตามมาตรฐาน ผูท้ี่จบการศกึษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผูป้กครอง ชุมชน

และสถานศกึษา องค์กร สถานประกอบการ ที่รับช่วงต่อผูที่จบการศกึษาเขาศกึษาต่อ 

หรอืรับเข้าทํางาน มีความมั่นใจวาการจัดการศกึษา ของสถานศึกษาแต่ละแห่งมคีุณภาพ 

ได้มาตรฐาน แม้ว่าจะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก นักเรียนที่จบการศกึษาจาก

สถาบันทุกแห่งมคีวามรูค้วามสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

สถานศกึษากำหนด ดังนัน้ผู้เรียนจงึเป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่สถานศึกษา ซึ่งหมายถึง 

ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรสนับสนุนทุกคนในสถานศกึษา ตอ้งคำนึงถึงตลอดเวลาไม่ว่า 

จะคิดทำกิจกรรมหรือโครงการใด ผูเ้รียนจะต้องได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึน้มากที่สุด 

นอกจากนีก้ารจัดการศกึษาจะต้องอาศัยการมสี่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้อยางมคีุณภาพตามที่คาดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพ

การศกึษาจึงเป็นเครื่องมอืที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปจจุบัน 

และจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  

    ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

มีประสิทธิภาพและดําเนินการอย่างยั่งยืน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศกึษาต้องมีการ

ทํางานที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผูเ้รียนเป็นสำคัญ โดยมีความตระหนัก รับรู้และเห็นคุณค่า
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ของการทํางานอย่างเป็นระบบ มคีุณภาพ ผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

มีการกำหนดเป้าหมายและดําเนนิงานกิจกรรม โครงการที่ใช้ผลประเมินตนเอง ผลการ

ประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก หรอืผลการวิจัยที่สถานศึกษาจัดทําขึน้เพื่อแก้ไข

ปัญหาผู้เรยีน ตลอดจนการใช้ผลวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฐานในการกำหนดเป้าหมาย 

คุณภาพผูเ้รียน การตดิตามตรวจสอบและปรับปรุงงานเป็นระยะ จะชว่ยให้งานบรรลุ 

ได้อย่างดแีละมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดกับผูเ้รียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับผูป้กครอง ชุมชน  

และองคก์รหรอืสถานประกอบการที่รับช่วงต่อจากสถานศกึษา การดําเนนิงานที่ทุกคน 

มีจิตสํานึกและความรับผดิชอบ ร่วมกันเช่นนี้ระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษา จะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศกึษาที่แท้จรงิ และมีการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตในการทำงานของทุกคน เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดคุณภาพ

ผูเ้รียน ฝังแน่นอยู่ในจติใจตลอดเวลา สะท้อนให้เห็นว่าการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศกึษามีแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของการป้องกัน ซึ่งได้ผนวกแนวคิดจากระบบ

ประกันคุณภาพ การศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการเข้ากับแนวคิดของระบบการ

ประเมินผลภายในที่ยึดติดกับการทํางานปกติ (Built-in Evaluation System) ที่อาศัยวงจร

การทำงานแบบ PDCA  

    กระทรวงศึกษาธิการ (2554, หน้า 7-8) ได้กล่าวว่า การประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา มีกระบวนการดําเนินการที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 3 ขั้น คือ  

     1. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมนิคุณภาพการจัด

การศกึษา การตดิตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา กระทำโดยบุคคลากรของสถานศกึษา หรือโดยสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

หรอืหนว่ยงานต้นสังกัด ที่มีหนาที่กำกับดูแลสถานศกึษา ทั้งนี้เพื่อนำผลจากการประเมินไป

ใชใ้นการวางแผนพัฒนากิจกรรม โครงการพัฒนาที่จัดทําขึน้ตั้งอยู่บนพืน้ฐานความเป็นจรงิ 

มีความเป็นไปได้และสำเร็จผลในเวลาอันเหมาะสม  

     2. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

เป็นกระบวนการตดิตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา และจัดทํารายงานการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศกึษา เมื่อจะตรวจสอบ

ความก้าวหน้า สถานศกึษาจะตองมขีอมูลสารสนเทศที่แสดงแนวโน้มผลการพัฒนา

คุณภาพผเูรียนและคุณภาพการบริหารจัดการศกึษา ดังนั้นจึงจำเป็นตองมกีารวางระบบ 
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การเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผูเ้รียนและการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี  

มีวธิีการเก็บข้อมูลที่ไม่ยุ่งยากและเกิดจากการปฏิบัติจริง ข้อมูลสารสนเทศที่จะแสดง

แนวโน้มผลการพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการศกึษาได้นั้น ไม่ควรจะ 

น้อยกว่า 3 ปีการศกึษา ดังนั้นครูทุกคนต้องสามารถแสดงผลการเรียนของผูเ้รียนได้เป็น

รายบุคคล รายห้องเรียน รายชัน้ รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ จนเป็นข้อมูลรวมระดับ

สถานศกึษาหรอืโครงการอื่น ๆ ที่สถานศึกษาดําเนนิการก็จะต้องสามารถตอบได้ว่า  

เหตุใดจึงเพิ่มกิจกรรมใหมขึ้นหรอืปรับลดกิจกรรมบางอย่างลง ข้อมูลสารสนเทศเหลานี้ 

จะถูกนําไปสรุปรายงาน ให้คณะกรรมการสถานศกึษาทราบเพื่อร่วมกันหาแนวทางการ

พัฒนาต่อไป  

     3. การพัฒนาคุณภาพภาพการศกึษา เป็นกระบวนการพัฒนาการ

จัดการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา โดยมีการกำหนดมาตรฐาน

การศกึษาการจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน และการดําเนินงานตามแผน รวมทั้ง

สรา้งจิตสํานึกใหเ้ห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศกึษาจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

และเป็นการรับผดิชอบร่วมกันของทุกคน 

    อมรรัตน โพธิ์เพชร (2557, หนา้ 65) ได้กล่าวว่า การประกันคุณภาพ

การศกึษา เป็นกระบวนการหรอืกลไกในการดําเนินการของสถานศกึษา เพื่อเป็น

หลักประกันว่าสถานศกึษาจะจัดการศกึษาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์

มาตรฐานการศกึษาที่กำหนด ผู้รับบริการและสังคมโดยรวม ยอมรับว่าการจัดการศึกษา

ของสถานศกึษามีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือและตรวจสอบได้ 

    อรวรรณ ศรยีาภัย (2558, หน้า 83) ได้กล่าวว่า การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของผูบริหารสถานศกึษา  

ในการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาร่วมกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ จัดตั้ง

คณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ จัดทำแผนพัฒนาการศกึษา จัดการศกึษา

ที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ใหห้น่วยงาน 

ต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เปนตน  

    อภชิา พุ่มพวง (2559, หน้า 64) ได้กล่าวว่า การประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดำเนินการเกี่ยวกับการ

กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศกึษา และกระบวนการตรวจสอบ หรอืประเมินว่าเป็นไป

ตามมาตรฐานการศกึษามากน้อยเพียงใด 
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    การวางแผนงานด้านวิชาการ การวางแผนงานด้านวิชา 

เป็นหลักประกันความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษานั้น ๆ ซึ่งมีขอบข่าย

งานและกระบวนการเป็นขั้นตอน ดังนี้  

     1. รวบรวมข้อมูล และกํากับดูแลนิเทศตดิตามเกี่ยวกับงาน

วิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

การวัดผลประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาการพัฒนา และใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา และสงเสริมใหชุมชนเข้มแข็ง 

ทางวิชาการ  

     2. ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ซึง่ผู้บริหารควรมีบทบาทในการวางแผนงาน 

ดา้นวิชาการเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผล ดังนี้  

      2.1 รวมกันวางแผนงานวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล กํากับ

ดูแลนิเทศติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ  

      2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อดําเนินการตาม  

การวางแผน งานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล และกํากับดูแล นิเทศติดตามเกี่ยวกับ

การบริหารงานวิชาการได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ้การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษาการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา และส่งเสริมให้ชุมชน

เข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อให้เป็นไปอยางมคีุณภาพ และร่วมกันบันทึกขอปรับปรุง 

การพัฒนางานวิชาการที่พบ และให้ผู้บริหารโรงเรียนอนุมัตโิดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    การส่งเสริมความรูดานวิชาการแก่ชุมชน บทบาทของผู้บริหาร

โรงเรียนที่มตี่อการส่งเสริมความรูท้างวิชาการแก่ชุมชนมขีั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้  

     1. การศกึษา การสํารวจความตอ้งการ สนับสนุนงานวิชาการ 

แก่ชุมชน  

     2. จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะทาง

วิชาการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชวีิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  
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     3. การส่งเสริมใหประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศกึษา และที่จัดทําโดยบุคคล องค์กร หน่วยงาน  

และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

     4. ส่งเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล 

ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น 

    การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศกึษา 

ศกึษา และวิเคราะห์ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา เพื่อให้ 

ผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันจัดทําร่างระเบียบ และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติ 

เป็นแนวเดียวกัน ตรวจสอบรางระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษาและแก้ไข ปรับปรุง นําระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบ แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา นําไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม 

   จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรปุได้วา่ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา หมายถึง การกำหนดมาตรฐานการศกึษาเพิ่มเติมของสถานศึกษา 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาระดับชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรองรับการประเมินภายนอกและการจัดทำรายงานคุณภาพ

การศกึษาประจำปีและสรุปรายงานประจำปี สถานศกึษาจะต้องมรีะบบโครงสรา้งองค์กร 

มีเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศกึษา 

และตัวชีว้ัดของกระทรวง เป้าหมายความสำเร็จของพื้นที่การศกึษา หลักเกณฑ์และวธิีการ

ประเมินของสำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา แผนการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาตามระบบการประกันคุณภาพใหบ้รรลุตามเป้าหมายความสำเร็จ 

ของสถานศกึษา ผลการดำเนินการพัฒนาตามแผนและติดตามตรวจสอบการนำผล 

การประเมนิคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรยีนรู้  

   การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู ้สถานศกึษามีหน้าที่จัดใหม้ี

แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศกึษา เพื่อให้ผูเ้รียนใช้เป็นแหล่งเรยีนรู ้ศึกษาหา

ความรูด้้วยตัวเอง และมีนักวิชาการ นักการศกึษาไดให้แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับ

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ไว้หลากหลายท่าน ผูว้ิจัยขอนำเสนอ ดังนี้ 
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    กระทรวงศกึษาธิการ (2542, หนา้ 48) ได้กล่าวว่า พระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 25 ได้กำหนดไว้วา่ รัฐต้องส่งเสรมิ

การดําเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชวีิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด

ประชาชน พิพธิภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการ

เรียนรูอ้ื่น ๆ อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรยีนทุกแห่งซึ่งมีหน้าที่ดําเนินงาน

ให้สนองนโยบายของพระราชบัญญัติการศกึษาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียน

รู้จักและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และดําเนินการเพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรูขึน้ใน

โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนสามารถจัดและดําเนินการได้หลายประเภท ทั้งนีข้ึน้ 

อยู่กับกําลังความสามารถ ของโรงเรียนแต่ละแห่ง เช่น โรงเรียนที่มบีริเวณพืน้ที่กว้างขวาง 

อาจจัดแหล่งการเรียนรู้ในลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์หรอือุทยานการศกึษา 

นอกเหนอืจากการจัดห้องสมุดโรงเรียน และจัดมุมต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรยีนใหเ้ป็นที่อ่าน

หนังสือ รวมทั้งการนำผูเ้รียนไปศกึษา ค้นคว้าจากแหลงขอมูลนอกโรงเรยีน เช่น 

พิพิธภัณฑ ์วัด หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประชาชนและภูมปิัญญาท้องถิ่นในชุมชน  

และได้ให้ความหมายว่า แหล่งเรียนรู ้หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ  

แหล่งความรู้ทางวิทยาการและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคลแห่งการ

เรียนรู ้แสวงหาความรู้ตามความต้องการ ความจำเป็นของแหล่งเรียนรู้ช่วยเสริมใหผู้เ้รียน 

เป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู้แหล่งเรียนรูม้ีความสําคัญต่อการเรียนรู ้คือ เป็นแหล่งศึกษา 

ตามอัธยาศัย เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชวีิต เป็นแหล่งปลูกฝังนสิัยรักการอ่าน การศึกษา 

ค้นควา้ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นแหลง่สร้างเสริมประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 

เป็นแหล่งสร้างเสริมความรู้ความคิดวทิยาการและประสบการณ์ แก่ผูเ้รียนประโยชน์ 

ของการเรยีนรู้จากแหล่งเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 44) 

    อิลฮาม อาเก็ม (2557, หน้า 9) ได้กล่าวว่า การพัฒนาและส่งเสริม 

ให้มแีหล่งเรียนรู ้หมายถึง การจัดให้มีแหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอก

สถานศกึษา เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง กับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

จัดระบบแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียนใหเ้อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของผูเ้รียน และการ

ส่งเสริมครูและผูเ้รียนได้ใชแ้หล่งเรยีนรู้ทั้งในและนอกสถานศกึษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

และนิเทศ กำกับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศกึษาอย่างแพร่หลายและเหมาะสม 
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    วิภาภรณ์ สรอ้ยคำ (2560, หนา้ 67) ได้กล่าวว่า การพัฒนา 

แหลง่เรียนรู้ หมายถึง การจัดแหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอก

สถานศกึษาให้พอเพียง เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองกับการจัด

กระบวนการเรียนรู้ ทั้งจัดระบบแหล่งการเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอือ้ตอการจัดการเรียนรู

ของผูเรียน นอกจากนี้จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ของผู้เรียนของสถานศกึษาของตนเอง และส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนได้ใชแ้หล่งเรยีนรู้ทั้งใน

และนอกสถานศกึษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นิเทศกํากับติดตาม ประเมนิและปรับปรุง 

อย่างต่อเนื่อง 

    พระจรัสชัย ปญฺวชิโร (ทองปิว) (2563, หน้า 16) ได้กล่าวว่า  

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การจัดให้มแีหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา ให้เพียงพอและสนับสนุนการแสวงหาความรู้ 

ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

    การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา ระดม

ทรัพยากรเพื่อการศกึษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมปิญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสร้าง

พัฒนาการของผูเ้รียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีต ประเพณี ศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

เสริมสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับ ชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรอื่น

ภาครัฐและเอกชน เพื่อใหส้ถานศกึษาเป็นแหลงวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการ

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ให้บริการดา้นวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรอืแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่น ๆ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม 

การสรา้งความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์เกา การประชุมผูป้กครองผู้เรยีน การปฏิบัติงาน

ร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เปนตน 

    การสง่เสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 

หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 

องคก์รวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับ

สิทธิในการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน การศกึษาที่เป็นจุดเน้นเฉพาะ จดัใหม้ีการสร้างความรู ้

ความเขา้ใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  

สถานประกอบการ และสถาบัน สังคมอื่นที่รว่มจัดการศกึษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว 
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ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศกึษา และใช้

ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชนสูงสุดแก่ผูเ้รียน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม

การเรียนรูร้่วมกันระหว่างสถานศกึษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนทองถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ  

สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ไดร้ับความช่วยเหลอืทางด้าน

วิชาการตามความเหมาะสมและความจําเป็น ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งดา้นคุณภาพ

และด้านปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

    จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาและส่งเสริมให้มี

แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง การจัดให้มีสถานที่ในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศกึษา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

และมีการจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง ผลสำเร็จในการปฏิบัติงานวิชาการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่เกิดจาก

ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนทำงาน

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพื่อให้งานด้านการจัด

การศกึษาประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา  

บริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเกิดจากการที่พระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดขึน้ตาม

บทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2542 และบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารกระทรวงศกึษาธิการ พุทธศักราช 2546 กำหนดให้การบริหารและการ

จัดการขัน้พืน้ฐานให้ยึดเขตพืน้ที่การศกึษาโดยคำนึงถึงปริมาณสถานศกึษา จำนวน
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ประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ และให้มสีำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ

ตามที่กำหนดไวในกฎหมายนีห้รอืกฎหมายอื่น โดยสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาเป็นหนว่ยงานที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน ที่เกิดขึ้นตามที่กระทรวงศกึษาธิการประกาศกำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษา  

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 และประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่องปรับปรุง แกไขการ

กำหนดเขตพืน้ที่การศกึษาและกำหนดเขตพื้นที่การศกึษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2550 และประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแกไขการกำหนดเขต

พืน้ที่การศกึษา และกำหนดเขตพื้นที่การศกึษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 

2551 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2553 ตลอดจนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแกไข

เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่ประถมศกึษา ทั้งนีส้ำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาหนองคาย เขต 3 ไดถูกประกาศ เปลี่ยนแปลงเป็นสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตัง้อยู่เลขที่ 

511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศษิฐ์ อำเภอเมอืงบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มเีขตพื้นที่การ

บริการ จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมอืงบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง 

อำเภอศรีวไิล อำเภอพรเจริญ อำเภอบุ่งคล้ำ อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอปากคาด 

(แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564. สพป.บึงกาฬ, หน้า 1) 

 ทศิทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบท

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศกึษา

ชาติ ปี 2560 – 2579 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศกึษา นโยบายและจุดเน้น

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาการจงัหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2562-

2565) ผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

มากำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ดังนี้ 
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   วิสัยทัศน ์ 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มุ่งบริหาร 

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของชาติบนพืน้ฐานความเป็นไทย  

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   พันธกิจ  

    1. จัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

    2. พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 

โดยพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้มคีวามรู้ ทักษะ วิชาการ ทักษะชีวติ ทักษะวิชาชีพ  

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

    3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมอือำชีพ  

    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผูเ้รียนทุกคน

ได้รับบริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

    5. ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (SDGs)  

    6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และขับเคลื่อนคุณภาพ

ด้วยนวัตกรรมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  

   เป้าประสงค์  

    1. ผูเ้รียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรนวัตกรรม 

มีความรู้ มทีักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 

มีความสามารถในการพึ่งพำตนเองและปรับตัวต่อเป็นพลเมอืงและพลโลกที่ดี  

    2. ผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการจำเป็นพิเศษ กลุ่มผูด้้อยโอกาสและกลุ่ม 

ที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ  

พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    3. ครู เป็นผู้เรยีนรู ้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มคีวามแม่นยำ 

ทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  

เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
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    4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา มคีวามเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์

และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มสีำนึกความรับผดิชอบ (Accountability)  

และการบริหารแบบร่วมมอื  

    5. สถานศกึษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ 

ร่วมมอืกับชุมชน ภาคเอกชน และผูเ้กี่ยวข้องในการจัดการศกึษาระดับพืน้ที่ 

จัดสภาพแวดล้อม ในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

    6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มกีารบริหารงานเชิงบูรณาการ  

เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ขอ้มูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการ

ขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ  

    7. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน 

โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและการจัดการศกึษาให้สถานศกึษา บริหารเชิงบูรณา

การ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม ประเมนิผลและการรายงาน

ผลอย่างเป็นระบบ ใชว้ิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  

   ค่านยิมองค์กร  

    “องค์กรคุณธรรม องค์กรแห่งความสุข”  

   อุดมการณ์การทำงาน  

    “ยึดหลักธรรมาภบิาล องค์การไฉไล ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

ให้บริการเต็มที่ สุจริตดีที่บึงกาฬ”  

   จุดเน้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

    1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ไฉไล มคีวามปลอดภัย  

    2. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  

    3. นักเรียนอ่านได้ เขียนได้ ลายมอืสวย คิดได้ คิดดี ทำดี  

    4. บุคลากรทำหนา้ที่ดทีี่สุด มีความสุขในการทำงาน สุจริตดีที่บึงกาฬ  

   กลยุทธ์  

    กลยุทธ์ที ่1 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ 

    กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ  

    กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

    กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษา 

ที่มคีุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา  
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    กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม  

    กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษา 

 โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาบึงกาฬ 

  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษา (สพป.) ที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

ได้มอบหมายให้ดําเนินการเปดสอนระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียนประถมศกึษา

ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2533 เปนตน้มา เปดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศกึษา 

ปที่ 6 เข้าเรียนต่อในช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 จนถึงช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 โดยไม่ตอ้ง

สอบแขง่ขันและไม่เสียคาใช้จ่ายใด ๆ ภายใต้หลักการมุ่งให้ผูเ้รียนได้พัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ให้ออกไปประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งการศกึษา

ต่อในระดับที่สูงขึน้โดยมีเป้าหมายของการจัดการศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนแสวงหาแนวทาง 

ที่เหมาะสมกับตนในการทําประโยชน์ให้สังคม จากการดําเนนิการตั้งแต่ปการศกึษา 2533 

จนถึงปจจุบันมโีรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา รวมทั้งสิน้ 7,157 โรงเรียน  

  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ มีโรงเรยีนซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศกึษาในพืน้ที่ 

ความรับผดิชอบทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 221 โรงเรียน และมีโรงเรยีนขยายโอกาสทั้งหมด  

50 โรงเรียน ในปีการศกึษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

มีจำนวนครูทั้งหมด 1,848 คน จำนวนครูในระดับโรงเรียนประถมศึกษา 1,211 คน  

และจำนวนครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 1,011 คน 
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ตาราง 3 ขอ้มูลจำนวนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา  

            ประถมศกึษาบึงกาฬ 
 

โรงเรียน 
จำนวน

นักเรียน (คน) 

จำนวนครู 

(คน) 
หมายเหตุ 

1. บ้านหนองโดดอนเสียด 

2. สังวาลย์วิทย์ 1 

3. บ้านโนนสวาง 

4. บ้านนาเหว่อโนนอุดม 

5. บ้านสามหนอง 

6. บ้านคำไผ่ 

7. บ้านนาขาม 

8. บ้านนากั้ง 

9. บ้านนาดง 

10.สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและ

ดารา 

11. บ้านบะยาวราฎร์นุเคราะห์ 

12. เลิดสนิ 

13. บ้านโคกก่องมติรภาพที่ 86 

14. บ้านนาคำ 

15. บ้านนาต้อง 

16. ประสานมติรวิทยา 

17. บ้านโป่งเปือย 

18. บ้านนาเจริญ 

19. หอคำพิทยาสรรค์ 

20. บ้านโคกสะอาด 

21. บ้านดอนหญ้านาง 

22. บ้านให้ม่ศรีชมภู 

23. ชุมชนบ้านโคกอุดม 

254 

293 

254 

332 

189 

293 

286 

312 

134 

256 

207 

206 

300 

148 

172 

477 

564 

247 

194 

255 

298 

148 

500 

573 

18 

20 

18 

22 

17 

21 

19 

22 

18 

18 

17 

18 

20 

16 

17 

31 

34 

18 

16 

20 

22 

18 

32 

32 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

โรงเรียน 
จำนวน

นักเรียน (คน) 

จำนวนครู 

(คน) 
หมายเหตุ 

24. อนุบาลพรเจรญิ 

25. บ้านวังยาว 

26. บ้านหนองผักแว่น 

27. บ้านนาซาว 

28. ชุมชนบ้านซาง 

29. บ้านนางัวสายปัญญา 

30. บ้านห้วยผักขะ 

31. บ้านหัวแฮต 

32. บ้านท่าเชยีงเครือ 

33. บ้านต้องโคกกะแซ 

34. บ้านหนองแก่งทราย 

35. บ้านคำบอน 

36. บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 

37. หนองทุ่มวิทยา 

38. บ้านดงบัง 

39. บ้านหนองฮูฝอยลม 

40. บ้านท่าไร่ไทยเจรญิ 

41. บ้านนาขาม 

42. บ้านบัวโคก 

43. บ้านนาอ่าง 

44. บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 

45. บ้านหว้ยลึก 

46. บ้านนาสะแบง 

47. บ้านนาทราย 

145 

277 

145 

344 

361 

152 

220 

190 

288 

338 

236 

331 

200 

194 

265 

223 

249 

223 

233 

169 

247 

348 

299 

281 

15 

18 

18 

25 

23 

16 

15 

17 

22 

24 

24 

23 

18 

16 

17 

18 

17 

19 

21 

16 

21 

23 

22 

20 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

โรงเรียน 
จำนวน

นักเรียน (คน) 

จำนวนครู 

(คน) 
หมายเหตุ 

48. บ้านนาแสง 

49. กัลยาณวิัฒนา 2 

50. ไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง) 

160 

284 

19 

20 

 

 จากที่กล่าวมาข้างตน้ สรุปได้ว่า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา หมายถึง 

โรงเรียนประถมศึกษาและได้มกีารปรับให้เปิดการเรยีนการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน้ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา โดยเปิดสอนตัง้แต่ช้ันอนุบาล 1  

หรอืช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ซึ่งมีทั้งหมด 50 โรงเรียน และมีข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 1,011 คน 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 1. งานวิจัยในประเทศ  

  1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยทางการบรหิาร มีงานวิจัยที่น่าสนใจ 

หลายเรื่อง ผูว้ิจัยขอเสนองานวิจัยของนักการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

   อคีราภร์ัตน์ วรรณรัตน์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลตอ่ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า 

1) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ใน

ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แรงจูงใจมคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยูในระดับ

มากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การมสี่วนรวมของผู้ปกครองและชุมชน 

2) ความมปีระสิทธิผลของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาโดยภาพรวม พบว่า ความมี

ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ

พัฒนาวิชาชีพและดานการพัฒนาบุคลากร มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนด้านมคี่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด

คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ความสัมพันธ์ความสัมพันธระหว่างปัจจัยทางการบริหาร

กับความมปีระสิทธิผลของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา พบว่าปัจจัยทางการบริหาร
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มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมปีระสิทธิผลของโรงเรียน ในภาพรวมมคี่าความสัมพันธ์

อยู่ในระดับมาก  

   แพว เฉลิมญาติวงศ์ (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องความสัมพันธ์ 

ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการครู สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 4 พบว่า ผูบ้ริหารและขา้ราชการครู เห็นว่าปัจจัย 

การบริหารทั้ง 3 ด้าน มกีารปฏิบัติอยู่ในสถานศกึษาในระดับมากเรียงตามลำดับ คือ  

ด้านพฤติกรรม การบริหาร ด้านองค์การ และด้านผลตอบแทนของครู ส่วนประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน คือ ด้าน จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู ด้านการมคีุณธรรมจริยธรรม และด้านความประพฤติในการรักษา วินัย  

ส่วนด้านความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการบริหารกับ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการครู มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับ 

ปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยการบริหารสามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขา้ราชครูได้ร้อยละ 47.1   

   เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง 

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

มัธยมศกึษา เขต 23 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนโดยรวม 

และรายด้านอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน โดยรวมมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรอืการดำรงตำแหน่ง 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน ปัจจัยทางการบริหารจำนวน 6 ปัจจัย ที่สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียน ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 คือ บรรยากาศ 

และวัฒนธรรมองค์การ งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการบริหารนโยบายสู่การปฏิบัติ 

บุคลากร กระบวนการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

   ประภาษ จติรักศิลป์ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยทางการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีนตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางการบริหารของ
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โรงเรียนโดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลโรงเรยีน โดยรวม

และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่งและขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 4) ประสิทธิผลโรงเรยีน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน แต่จำแนกตามขนาดโรงเรยีน ทั้งโดยรวม

และ รายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) ปัจจัยทางการ

บริหารของโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรยีน โดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก  

อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

   ประยงค์ ศรีโทมี (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องปัจจัยทางการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดโรงเรยีนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 4) ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน 

และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 5) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรยีนกับประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 6) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน จำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ 

ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียนได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 

3 ดา้น ได้แก่ ดา้นการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ด้านภาวะผูน้ำ  

และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   วาทิตยา ราชภักดี (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องปัจจัยทางการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ตามความ
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คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและครูผูส้อน จําแนกตาม 

สถานภาพการดํารงตําแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล 

ในโรงเรยีนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 

และครูผูส้อน จําแนกตามขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่จําแนกตามสถานภาพการดํารง

ตําแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 5) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนกับประสิทธิผล 

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง  

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 6) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน จํานวน 4 ด้าน

ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ได้ โดยมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน  

1 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร 

   ภานุพงษ์ คำภูษา (2562, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง รูปแบบ

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน

คณะกรรมการ การศกึษาขั้นพืน้ฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาภาคตะวันออก 

เฉียงเหนอื สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบด้วย 1.1) ตัวแปรแฝง

ภายนอก 2 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำทาง

วิชาการ และ 1.2) ตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวแปร ได้แก่ บรรยากาศของโรงเรียน การบริหาร

จัดการเรยีนรู้ และประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

2) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของตัวแบบปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานที่ผูว้ิจัยพัฒนา

ขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า การตรวจสอบความมีความสอดคล้อง กลมกลืนกับข้อมูล

เชงิประจักษ์ 

   งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร ส่วนใหญ่พบว่าปัจจัยทางการ

บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
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  1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ มีงานวิจัย 

ที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งผูว้ิจัยขอเสนองานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

   จติติพร จติตรี (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษา นครศรธีรรมราช เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2) ประสิทธิผลการบริหาร งานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการและวุฒิการศกึษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

   อิลฮาม อาเก็ม (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการโดย

ภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ 

ในภาพรวมและ รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 3) ตัวแปรที่ใชใ้นการทำนายประสิทธิผล 

การบริหาร งานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล ได้แก่  

ตัวแปรด้านบรรยากาศโรงเรียน มีค่าสัมประสิทธิการทำนายมากที่สุดเท่ากับ .496  

รองลงมาคือ ตัวแปรบรรยากาศในชัน้เรียน มคี่าสัมประสิทธิการทำนาย .274 ตัวแปรภาวะ

ความเป็นผู้นำของผู้บริหารมีค่าสัมประสิทธิการทำนาย .234 ตัวแปรคุณภาพการสอนของ

ครู มีค่าสัมประสิทธิการทำนาย .222 และตัวแปรประสบการณ์การสอน มคี่าสัมประสิทธิ์ 

การทำนาย -.095 ตามลำดับ 

   สมควร ชุมชอบ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผูน้ําทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ําการทางวิชาการของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน 

ระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการกําหนดภารกิจ 

ของสถานศกึษา ด้านการส่งเสริมบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริม 

การจัดการเรียนการสอน และดา้นการส่งเสริมการนิเทศ ตามลําดับ ประสิทธิผล 



105 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมและรายด้านอย่ในระดับมาก  

โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

ดา้นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา ดา้นการพัฒนาแหลงเรียนรู้ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

ดา้นการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา และด้านการนเิทศการศึกษาตามลําดับ และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยรวมมี

ความสัมพนัธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   สอนนารินทร์ ปัททุม (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยการ 

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารงานตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ ครูผูส้อนและประธานคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ ครูผูส้อนและประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการบริหารงาน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน 

พบว่า ผูท้ี่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย 

การบริหารงานแตกต่างกัน ผูท้ี่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียนที่มขีนาดแตกต่างกัน และผู้ที่ปฏิบัติ

หนา้ที่ในจังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียนแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารงาน

ไม่แตกต่างกัน ประสทิธิผลการบริหาร งานวิชาการ จำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน พบว่าผูท้ี่มสีถานภาพการดำรง

ตำแหน่งที่แตกต่างกัน ผูท้ี่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียน ที่มขีนาดแตกต่างกันและผูท้ี่ปฏิบัติ

หนา้ที่ในจังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียนแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน ปัจจัยการบริหารงานกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัย

การบริหาร งานด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้านผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านครูผู้สอน  

ด้านผู้ปกครองและชุมชน ด้านงบประมาณ มอีำนาจพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 - .01  
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   เกษแก้ว เจรญิเกตุ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร ด้านครูผูส้อน ดา้น

งบประมาณ และด้านผู้ปกครองและชุมชนของโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา มัธยมศกึษา เขต 5 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยด้าน

ผูบ้ริหาร ดา้นครูผู้สอน ด้านงบประมาณ ด้านผู้ปกครองและชุมชนของโรงเรียน กับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 มีความสัมพันธ์ทางบวกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร ดา้นครูผู้สอน  

ด้านงบประมาณ ดา้นผู้ปกครองและชุมชนของ โรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถ

ร่วมกันทํานายผลของตัวแปรประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัด

สิงห์บุรี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 พบว่า การจัดการด้านการ

เรียนการสอน การพัฒนาผูเ้รียน บทบาทของชุมชนในการมสี่วนร่วมจัดการศกึษา  

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ การจัดสรรงบประมาณ สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการได้ร้อยละ 38.40 สามารถร่วมกันทํานายได้อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   พิพัฒน์พงษ์ วิเศษ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ภาวะผูน้ำ 

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า 

1) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำแนกตามสถานภาพ  
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โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำแนกตามวุฒิการศกึษา 

โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน  

โดยรวมไม่แตกต่างกัน และจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 3) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน 

มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 3 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ภาวะผูน้ำ

ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 คือ ภาวะผูน้ำ

วิชาการด้านการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจการเรียนรู้ และภาวะผูน้ำวิชาการ 

ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหางงาน 

วิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และภาวะผูน้ำวิชาการด้านการพัฒนา

คุณภาพครู มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด

สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษา ประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05   

   วรพล เจริญวัย (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับประสิทธิผลของการ

บริหารงานวิชาการ โรงเรยีนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยทำนายที่มคีวามสัมพันธ์กับประสิทธิผล

ของการบริหารงานวิชาการ มคี่าอยู่ระหว่าง 0.55 ถึง 0.73 โดยปัจจัยด้านผู้บริหาร  

ปัจจัยด้านครูผูส้อน ปัจจัยด้านผู้เรยีน มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01   

   พระจรัสชัย ปญญาวชิโร (ทองปิว) (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า  
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1) ปัจจัยการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการ ครูพระและครูฆราวาส 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 ตามความคิดเห็นของผูอ้ำนวยการ 

ครูพระและครูฆราวาส โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) ปัจจัยการบริหารและ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกสามัญศึกษา  

กลุ่มที่ 10 ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการ ครูพระ และครูฆราวาส ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน

โรงเรียนมีขนาดแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้านมดี้านผู้บริหารมีความเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็น

มากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง 4) ปัจจัยการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 ตามความคิดเห็นของ

ผูอ้ำนวยการ ครูพระและครูฆราวาส ที่ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพืน้ที่จังหวัด 

ที่โรงเรียนตัง้อยู่แตกต่างกัน มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 สัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

   ชูชาติ หงษขาว, สมคิด สรอยนํ้า และภูมิ พระรักษา. (2563, บทคัดย่อ) 

ได้ทำการวิจยัเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอทิธิพลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการและปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอทิธิพลตอประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และทุกปัจจัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) โมเดล

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอทิธิพลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศกึษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 

เชงิประจักษ์ 3) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีดังนี ้1) อิทธิพลทางตรง 

มี 2 ปัจจัย คือภาวะผู้นําทางวิชาการการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2) อิทธิพลทางออ้ม 

มี 2 ปัจจัย คือภาวะผู้นําทางวิชาการชุมชนแหงการเรยีนรูว้ิชาชีพ และ 3) อิทธิพลรวม 
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มี 4 ปัจจัย คือภาวะผู้นําทางวิชาการชุมชนแหงการเรยีนรูว้ิชาชีพ การบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วมและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   งานวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ส่วนใหญ่พบว่า

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  สำหรับงานวิจัยต่างประเทศ มีงานวิจัยที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งผูว้ิจัย 

ขอเสนองานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

   Highett (1989, p.4) ได้ทำการศกึษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและศกึษาธิการจังหวัด ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 2 ประการ คอื ปัจจัย 

ภายในโรงเรียนและปัจจัยภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ความร่วมมือของ 

บุคลากรในโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การบริหาร 

จัดการและการอำนวยความสะดวกและงบประมาณ การเน้นที่เป้าหมายของโรงเรียน 

การ สนับสนุนของผูป้กครอง และการให้ความสำคัญกับโปรแกรมทางวชิาการ  

   Townsend (1997, p. 311) ได้ทำการศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อโรงเรียนที่มี 

ประสิทธิผลในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียและใน 7 รัฐของสหรัฐอเมริกา พบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้โรงเรียนมี

ประสิทธิผล คอื บุคลากรมีคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายของโรงเรยีนที่ชัดเจน มคีวามเชี่ยวชาญ

ทางวิชาการ และผู้บริหารโรงเรยีนมีความเป็นผู้นำ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

และมีบรรยากาศโรงเรียนที่ดีในการเรียน 

   Chester (1999) ไดศกึษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารการศกึษา

ทั่วประเทศสหรัฐอเมรกิา พบว่า พฤติกรรมที่ทำให้การบริหารงานวิชาการมรสมรรถภาพ

สูงเนื่องจากการส่งเสริมให้ครูผูส้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดการอบรม  

สาธิตการสอนเพื่อให้ครูผู้สอนคุ้นเคยกับวิธีสอนแบบต่าง ๆ จัดอภปิรายปัญหาการ

ปรับปรุงการสอน จัดโครงการให้ครูผูส้อนในสถานศกึษาสับเปลี่ยนเยี่ยมช้ันเรียน  

และสังเกตการสอน จัดวิทยากรมาช่วยในการประชุมปฏิบัติและการประชุมเกี่ยวกับปัญหา

การสอน ให้ครูผู้สอนมเีวลาสำหรับการสอนมากขึ้น ให้ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการเลือก 

โสตทัศนศึกษา วัสดุอุปกรณ์การสอน จัดให้มกีารอบรมความรูเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 

 



110 

เพิ่มเติมแกครูผูส้อน ส่งเสริมให้ครูผู้สอน อ่านหนังสอืหรอืบทความเกี่ยวกับวิชาครู 

เพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน  

   Glickman (2001, p. 49) ได้ทำการศกึษาและสรุปลักษณะของโรงเรียน 

ที่มปีระสิทธิผลหรือโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน มี 12 ประการ คอื 

1) ผูบ้ริหารมคีวามหลากหลายของภาวะผูน้ำซึ่งรวมไปถึงภาวะผู้นำของครูด้วย 

2) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน 3) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 4) การม ี

วิสัยทัศน์ร่วมกันและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง 5) มีการสนับสนุนเรื่องเวลาเรียน การจัด 

กิจกรรมด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมจากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

6) เน้นการเรยีนการสอน 7) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 8) มีแผนการสอนที่ดี 9) ครูมี

ความร่วมมอืกัน 10) มีการวิจัยเพื่อสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 11) มีความเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันในการพัฒนาโรงเรียน 12) ใช้วธิีการที่หลากหลายในการพัฒนาโรงเรียน  

   Adegbemile and Oluwadare (2011, Abstract) ไดท้ำการศกึษาเรื่อง 

สมรรถนะที่จำเป็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัด

การศกึษา ในประเทศไนจีเรีย ปัญหาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนกับทักษะการบริหาร

ของผู้บริหารโรงเรียนในประเทศไนจีเรยีมีความเกี่ยวข้องกัน การวิจัยได้ทำการตรวจสอบ 

สมรรถนะที่จำเป็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัด 

การศกึษาในโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษาในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไนจีเรยี พบว่า 

การบริหารงานบุคคลกับการบริหารงานงบประมาณเป็นทักษะที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพ 

ในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 

   Muhammad Azeem (2012, pp. 242-247) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนการศกึษาในรัฐปัญจาบ ประเทศปากีสถาน องค์ประกอบของ

ประสิทธิผลของโรงเรียน มีทั้งสิน้ 17 องค์ประกอบ ผลการศกึษาพบว่า ความเป็นผูน้ำของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นกุญแจสำคัญในประสิทธิผลโรงเรียน รวมถึงความสัมพันธ์กับชุมชน 

การพัฒนาครู และการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศ โดยออกแบบหลักสูตร 

ตามความตอ้งการของสังคมและการเรียนการสอนโดยคำนงึถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 

   Olubunmi (2012, Abstract) ได้ทำการศกึษาเรื่อง กลยุทธ์ที่ทำให้โรงเรยีน 

ประสบความสำเร็จของโรงเรียนในเท็กซัส ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหาร

สถานศกึษา ประเมินจากการสอบถามที่แบ่งเป็นข้อ ในด้านการบริหารมอือาชีพ การสอน 
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และการปรับปรุง แก้ไขการเรียนรูก้ารจัดสรรแหล่งเรยีนรู้ ความจงรักภักดีต่อชุมชน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียน และสถิติที่ใชไ้ด้นำสมการถดถอยมาวเิคราะห์ตัวแปร  

ซึ่งพบว่า กลยุทธ์การบริหารสถานศกึษาในปัจจุบันไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ 

ทางวิชาการของนักเรียน (ไม่มนีัยสำคัญทางสถิติ) ยกเว้นด้านความจงรักภักดีของชุมชน 

และข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

   Klein Joseph (2012, Abstract) ได้ศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรยีนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศกึษาในประเทศอังกฤษ การวิจัย

ครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน

ประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศกึษาในประเทศอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างคอื ครูผู้สอน 

จำนวน 200 คน ปี ค.ศ. 2012 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าสหสัมพันธ์แบบพหุคูณ ผลการวิจัย

พบว่า ปัญหาการที่พบย่อมส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ด้านความโปร่งใส 

ของผู้บริหารที่ไม่สามารถตรวจสอบจากบุคคลภายนอกได้ และความขัดแย้งของบุคลากร 

ในโรงเรยีนย่อมส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนทั้งสิ้น 

   Patrick, O.N., Samuel N. W., &Felicita W. N. (2013, pp. 174-184)  

ได้ศึกษาปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาโรงเรยีนมัธยมศึกษาของรัฐ 

ของโรงเรียนในเขตเคนยาตอนกลาง ผลการศกึษาพบว่า ปัจจัยด้านงบประมาณส่งผล 

การบรรลุประสิทธิผลของโรงเรยีน  

   จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ สรุปได้ว่า การบริหารงานในโรงเรยีนต้องอาศัยปัจจัยทางการบริหาร 

หลายปัจจัยที่จะก่อใหเ้กิดประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา ทำใหผู้ว้ิจัย

ทราบว่าระดับปัจจัยทางการบริหารและระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยทางการบริหารเป็นการบริหารที่ผูบ้ริหาร

ร่วมมอืกับบุคลากรในโรงเรียน ในการให้บริการทางการศกึษาแก่เยาวชนและผูส้นใจ  

โดยอาศัยหน้าที่การบริหารที่สำคัญ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและการ

ควบคุม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศกึษา และปัจจัยทางการบริหาร 

เป็นองค์ประกอบทางการบริหารที่ทำให้เกิดความมปีระสิทธิผลต่อการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีน  
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  ดังนัน้ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดกรอบของการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย

ทางการบริหาร 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร 2) ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 4) ด้านงบประมาณ 5) ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร 

6) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งปัจจัยทางการบริหารเหล่านีอ้าจส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา เพราะประสิทธิผลการ

บริหาร งานวิชาการในโรงเรียน เป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นของโรงเรียน ในการบริหารงาน

วิชาการที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรยีน เพื่อให้งานด้านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บรรลุตามวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายทีว่างไว้ และผูว้ิจัยได้กำหนด

กรอบเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผล ประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 6) ด้านการนิเทศการศกึษา 

7) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 8) ด้านการพัฒนา 

และส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู ้ดังนั้นผู้วจิัยมีความสนใจที่จะศกึษาปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ เพื่อเป็นแนวทางในการนำปัจจัยทางการ

บริหารมาใช้ในการบริหารงานโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ และจังหวัดอื่น ๆ 
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บทที่ 3 

 

วิธีการดำเนินการวจิยั 
 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ ซึ่งผูว้ิจัยได้ดำเนินการไปตามลำดับ

ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้ 

  ตอนที่ 1 เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย  

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

   2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย  

   3. การสร้างเครื่องมอืในการวิจัย  

   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

   5. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล  

   6. สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย  

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย 

   1. ผู้เช่ียวชาญ 

   2. เครื่องมอืที่ใช ้ 

   3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
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ตอนที่ 1 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ ประกอบด้วย  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  1.1 ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนีไ้ด้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ที่ปฏิบัติงานในปีการศกึษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 1,011 คน 

จำแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน 50 คน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 50 คน และครูผู้สอน     

911 คน จากทั้งหมด 50 โรงเรียน  

  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศกึษา 2564 การกำหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างใชต้ารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-

610, อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 278 คน  

แต่ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 คน จำแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 

50 คน ครูผู้รับผดิชอบ งานวิชาการ จำนวน 50 คน และครูผูส้อน จำนวน 200 คน  

จาก 50 โรงเรียน ดังนี้  

   1.2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูว้ิจัยเลือกแบบเจาะจง โรงเรียนละ 1 คน 

ได้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 50 คน  

   1.2.2 ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ ผูว้ิจัยเลือกแบบเจาะจง โรงเรียนละ 

1 คน ได้กลุ่มตัวอย่างครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ จำนวน 50 คน  

   1.2.3 ครูผูส้อน ผูว้ิจัยใช้การสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก โรงเรียนละ  

4 คน ได้กลุ่มตัวอย่างครูผูส้อน จำนวน 200 คน  

  ดังนัน้จะได้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 50 คน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ จำนวน 50 คน และครูผูส้อนจำนวน 200 คน ดังรายละเอียด

แสดงในตาราง 4  
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ตาราง 4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ลำ
ดับ

 

โรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูอ้
ำน

วย
กา

รโ
รง

เร
ียน

 

คร
ูผูร้

ับผ
ิดช

อบ
งา

นว
ิชา

กา
ร 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูอ้
ำน

วย
กา

รโ
รง

เร
ียน

 

คร
ูผูร้

ับผ
ิดช

อบ
งา

นว
ิชา

กา
ร 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1 บ้านหนองโดดอนเสียด 1 1 16 18 1 1 4 6 

2 สังวาลย์วิทย์ 1 1 1 18 20 1 1 4 6 

3 บ้านโนนสวาง 1 1 16 18 1 1 4 6 

4 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 1 20 22 1 1 4 6 

5 บ้านสามหนอง 1 1 15 17 1 1 4 6 

6 บ้านคำไผ่ 1 1 19 21 1 1 4 6 

7 บ้านนาขาม 1 1 17 19 1 1 4 6 

8 บ้านนากั้ง 1 1 20 22 1 1 4 6 

9 บ้านนาดง 1 1 16 18 1 1 4 6 

10 สมาคมสื่อมวลชนกีฬา

สมัครเล่นและดารา 

1 1 16 18 1 1 4 6 

11 บ้านบะยาวราษฎร์ 

นุเคราะห์ 

1 1 15 17 1 1 4 6 

12 เลิดสิน 1 1 16 18 1 1 4 6 

13 บ้านโคกก่องมติรภาพ 

ที่ 86 

1 1 19 21 1 1 4 6 

14 บ้านนาคำ 1 1 15 17 1 1 4 6 

15 บ้านนาต้อง 1 1 16 18 1 1 4 6 

16 ประสานมิตรวิทยา 1 1 30 32 1 1 4 6 

 

http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660115&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660120&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660135&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660144&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660143&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660126&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660123&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660363&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660359&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660368&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660368&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660374&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660374&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660213&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660220&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660220&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660222&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660228&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660225&Area_CODE=
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ตาราง 4 (ต่อ) 
ลำ

ดับ
 

โรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูอ้
ำน

วย
กา

รโ
รง

เร
ียน

 

คร
ูผูร้

ับผ
ิดช

อบ
งา

นว
ิชา

กา
ร 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูอ้
ำน

วย
กา

รโ
รง

เร
ียน

 

คร
ูผูร้

ับผ
ิดช

อบ
งา

นว
ิชา

กา
ร 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

17 บ้านโป่งเปือย 1 1 16 34 1 1 4 6 

18 บ้านนาเจริญ 1 1 17 19 1 1 4 6 

19 หอคำพิทยาสรรค์ 1 1 15 17 1 1 4 6 

20 บ้านโคกสะอาด 1 1 18 20 1 1 4 6 

21 บ้านดอนหญ้านาง 1 1 20 22 1 1 4 6 

22 บ้านใหม่ศรีชมภู 1 1 17 19 1 1 4 6 

23 ชุมชนบ้านโคกอุดม 1 1 30 32 1 1 4 6 

24 อนุบาลพรเจริญ 1 1 30 32 1 1 4 6 

25 บ้านวังยาว 1 1 14 16 1 1 4 6 

26 บ้านหนองผักแว่น 1 1 16 18 1 1 4 6 

27 บ้านนาซาว 1 1 16 18 1 1 4 6 

28 ชุมชนบ้านซาง 1 1 24 26 1 1 4 6 

29 บ้านหว้ยผักขะ 1 1 15 17 1 1 4 6 

30 บ้านนางัวสายปัญญา 1 1 21 23 1 1 4 6 

31 บ้านหัวแฮต 1 1 12 14 1 1 4 6 

32 บ้านคำบอน 1 1 19 21 1 1 4 6 

33 บ้านต้องโคกกะแซ 1 1 20 22 1 1 4 6 

34 บ้านท่าเชยีงเครือ 1 1 16 18 1 1 4 6 

35 บ้านหนองแก่งทราย 1 1 22 24 1 1 4 6 

36 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1 1 21 23 1 1 4 6 

 

http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660190&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660203&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660196&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660200&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660346&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660338&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660336&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660335&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660340&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660344&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660353&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660071&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660062&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660063&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660086&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660066&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660100&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660090&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660094&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660091&Area_CODE=
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ตาราง 4 (ต่อ) 
ลำ

ดับ
 

โรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูอ้
ำน

วย
กา

รโ
รง

เร
ียน

 

คร
ูผูร้

ับผ
ิดช

อบ
งา

นว
ิชา

กา
ร 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูอ้
ำน

วย
กา

รโ
รง

เร
ียน

 

คร
ูผูร้

ับผ
ิดช

อบ
งา

นว
ิชา

กา
ร 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

37 หนองทุ่มวิทยา 1 1 15 17 1 1 4 6 

38 บ้านดงบัง 1 1 14 16 1 1 4 6 

39 บ้านหนองฮูฝอยลม 1 1 16 18 1 1 4 6 

40 บ้านท่าไร่ไทยเจรญิ 1 1 16 18 1 1 4 6 

41 บ้านนาขาม 1 1 13 15 1 1 4 6 

42 บ้านบัวโคก 1 1 18 20 1 1 4 6 

43 บ้านนาอ่าง 1 1 18 20 1 1 4 6 

44 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1 1 15 17 1 1 4 6 

45 บ้านหว้ยลึก 1 1 20 22 1 1 4 6 

46 บ้านนาสะแบง 1 1 21 23 1 1 4 6 

47 บ้านนาทราย 1 1 18 20 1 1 4 6 

48 บ้านนาแสง 1 1 17 19 1 1 4 6 

49 กัลยาณวิัฒนา 2 1 1 17 19 1 1 4 6 

50 ไทยรัฐวิทยา 51 

(บ้านโคกกวา้ง) 

1 1 18 20 1 1 4 6 

รวม 50 50 911 
1,01

1 50 50 200 300 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

  2.1 ลักษณะของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaires) จำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  

 

http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660078&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660385&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660387&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660388&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660380&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660375&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660382&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660397&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660398&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660402&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660399&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660403&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660405&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660416&Area_CODE=
http://data.bopp-obec.info/bigdata6/schooldata-view.php?School_ID=1038660416&Area_CODE=
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   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย ตำแหน่งหนา้ที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

และระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) มีรายละเอียดดังนี้  

    1. ตำแหน่งหนา้ที่ในโรงเรียน 

     1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน  

     1.2 ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 

     1.3 ครูผูส้อน 

    2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     2.1 นอ้ยกว่า 10 ปี 

     2.2 10–20 ปี 

     2.3 มากกว่า 20 ปี 

    3. ระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

     3.1 นอ้ยกว่า 30 กิโลเมตร 

     3.2 30–60 กิโลเมตร 

     3.3 มากกว่า 60 กิโลเมตร 

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

จำนวน 6 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด ประกอบด้วย  

    1. ด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร  

    2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

    4. ด้านงบประมาณ 

    5. ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร 

    6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 
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บึงกาฬ จำนวน 8 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยที่สุด ประกอบด้วย  

    1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา     

    2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 

    3. ด้านการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

    4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

    5. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

    6. ด้านการนเิทศการศกึษา 

    7. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

    8. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้ 

   สำหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็น 

แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ 

เรนซิสไลเคอร์ท (Rensis Likert Method) มีความหมายและค่าน้ำหนัก ดังนี้  

    ระดับ 5 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อยู่ในระดับมากที่สุด ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ 

5 คะแนน  

    ระดับ 4 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา อยู่ในระดับมาก ให้มคี่าน้ำหนักเท่ากับ 

4 คะแนน  

    ระดับ 3 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 

3 คะแนน  

    ระดับ 2 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อยู่ในระดับน้อย ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 

2 คะแนน  

    ระดับ 1 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มคี่าน้ำหนักเท่ากับ 

1 คะแนน  
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  2.2 การแปลความหมายของคะแนน 

   การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยได้กำหนดการวัดระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร/ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยใช้

ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งกำหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 121)  

    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อยู่ในระดับมากที่สุด  

    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อยู่ในระดับมาก  

    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อยู่ในระดับปานกลาง  

    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อยู่ในระดับน้อย  

    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร/ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 3. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย  

  ผูว้ิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

ตามขั้นตอนต่อไปนี ้ 

   3.1 ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

   3.2 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูลจาก 

การศกึษา ตามข้อ 1 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมขอบข่ายการดำเนินงานเกี่ยวกับปัจจัยทางการ

บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  

แล้วกำหนดคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ 

เรนซิสไลเคอร์ท (Rensis Likert Method)  

   3.3 นำร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและใหค้ำแนะนำ ในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  

   3.4 ปรับปรุง แก้ไขร่างแบบสอบถามตามคำแนะนำของคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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   3.5 นำร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบ ความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงด้านโครงสร้าง (Construct Validity) และด้าน

เนือ้หา (Content Validity) ด้านรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ด้านการใช้ภาษา 

(Wording) และด้านอื่น ๆ ของขอ้คำถามแต่ละขอ้ที่เห็นสมควรใหป้รับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิด

ความสมบูรณ์ ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญประกอบด้วย 

    3.5.1 คณาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา สำเร็จการศกึษาระดับปริญญา

เอก สาขาการบริหารการศึกษา มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

มีตำแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผูช่้วยศาสตราจารย์ ได้แก่ 

     3.5.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะ 

ครุศาสตร์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     3.5.1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำ

หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา 

การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    3.5.2 ผูบ้ริหารการศกึษาในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางการบริหารมี

ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้แก่ ดร.อรรถกร ชัยมูล ตำแหน่งรองผูอ้ำนวยการ

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

    3.5.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับ

ปริญญาโททางการบริหาร มีประสบการณ์ทำงานไม่นอ้ยกว่า 10 ปี ได้แก่ นายสุรชาติ  

ใจสู้ศกึ ตำแหน่งผูอ้ำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนบ้านบัวโคก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

    3.5.4 ครูผูส้อน ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปี  

มีวทิยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ ได้แก่ นางสุชาดา ชานุชิต ตำแหน่ง ครู 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบัวโคก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ 
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    นำผลการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาคำนวณหาค่า IOC (Index of 

item objective congruence) พบว่า ทุกข้อมีค่าเท่ากับ 1.00 แสดงว่าแบบสอบถามทุกข้อ 

มีค่าดรรชนีความสอดคล้องระหว่างขอ้คำถามกับวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด 

และนิยามศัพท์เฉพาะ ผลปรากฏดังตาราง 50 

   3.6 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญไปนำเสนอ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพจิารณาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

   3.7 ทำหนังสือขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์  

ต่อสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ วันที่ 9 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเลขที่ใบรับรอง 129/2564 ออกโดย

คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงนามโดย 

นางสาวสุธาสินี คุปตะบุตร ประธานกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย

ราชภฏัสกลนคร 

   3.8 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับผูบ้ริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรยีน 10 คน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ  

10 คน และครูผู้สอน 30 คน รวมทั้งสิน้ 50 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าอำนาจ

จำแนก (discrimination) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

   3.9 นำแบบสอบถามที่ทดลองใชไ้ปหาคุณภาพของเครื่องมอื โดยนำ

ข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนก (discrimination) และค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ผูศ้ึกษาได้ดำเนินการ ดังนี้  

    3.9.1 วิเคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนกรายข้อโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson product -moment correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อกับ 

คะแนนรวม (item-total correlation) โดยคัดข้อที่มคี่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ขึน้ไป  

มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of alpha) ของ 

Cronbach ผลการวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากการ

ทดลองใช้เครื่องมือ ปรากฏดังนี้  
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     3.9.1.1 ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของปัจจัยทางการ

บริหาร มีดังนี้ 

      1) ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

0.453-0.728 มคี่าความเชื่อมั่น 0.826 

      2) เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

0.538-0.854 มีค่าความเชื่อมั่น 0.870 

      3) การพัฒนาบุคลากร มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.524-

0.724 มีค่าความเชื่อมั่น 0.829 

      4) งบประมาณ มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.609-0.801 

มีค่าความเชื่อมั่น 0.866 

      5) การจูงใจของผูบ้ริหาร มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

0.642-0.782 มีค่าความเชื่อมั่น 0.877 

      6) การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

0.629-0.840 มคี่าความเชื่อมั่น 8.896 

     3.9.1.2 ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการ มดีังนี้ 

      1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา มีค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง 0.577-0.795 มีค่าความเชื่อมั่น 0.866 

      2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้มคี่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง 0.644-0.804 มีค่าความเชื่อมั่น 0.887 

      3) การวัดผล ประเมนิผลและการดำเนินการเทียบโอนผล 

การเรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.687-0.763 มีค่าความเชื่อมั่น 0.887 

      4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา มีค่าอำนาจจำแนก

อยู่ระหว่าง 0.629-0.801 มีค่าความเชื่อมั่น 0.866 

      5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา  

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.642-0.782 มีค่าความเชื่อมั่น 0.877 

      6) การนเิทศการศกึษา มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.629-

0.840 มีค่าความเชื่อมั่น 0.896 
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      7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา มคี่า

อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.799-0.898 มีค่าความเชื่อมั่น 0.937 

      8) การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรยีนรู้ มีค่าอำนาจ

จำแนกอยู่ระหว่าง 0.611-0.872 มีค่าความเชื่อม่ัน 0.910 

    3.10 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับปจัจัยทางการ

บริหาร และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

และนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้ 

   4.1 ผูว้ิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ทำหนังสอืขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอความร่วมมอืในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ส่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียน 

   4.2 ผูว้ิจัยนำหนังสอืจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสานงาน 

กับทางโรงเรียน โดยมอบให้ผูอ้ำนวยการโรงเรียน จำนวน 50 โรงเรียน เพื่ออำนวยความ

สะดวกในการนำไปให้ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ และครูผูส้อนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 

300 คน ได้ตอบแบบสอบถาม 

   4.3 ผูว้ิจัยได้ส่งแบบแบบสอบถามไปถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อม

กับขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรยีนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามคนื โดยผู้วิจัยได้

แนบซองเปล่าพรอ้มติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผูว้ิจัย โดยแจ้งระยะเวลาส่งคนืภายใน 15 วัน 

กรณีที่ได้รับเอกสารไม่ครบถ้วนหรอืไม่สมบูรณ์ ผู้วจิัยจะดำเนินการตดิต่อประสานกับทาง

โรงเรียน เพื่อขอให้จัดส่งแบบสอบถามคนืกลับมาอีกครั้ง และได้แบบสอบถามกลับคืนมา

ทั้งสิน้ จำนวน 300 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

   4.4 เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาครบแล้ว จงึนำเข้าไปปรึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อนำไปจัดกระทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
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 5. การจัดกระทำข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล  

  การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ 

ดังนี้  

   5.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์  

   5.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อตาม 

เกณฑ์ที่กำหนด  

   5.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ตามสมมตฐิานการวิจัย  

   5.4 การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างองิ เพื่อวเิคราะห์หาความสัมพันธ์ของ 

ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยใช้วธิีการหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation 

Coefficient) และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis)  

    ในการแปลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและ 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้กำหนดการแปลความหมาย ดังนี้ 

(บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 121)  

     0.81 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารและ 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อยู่ในระดับสูง  

     0.61–0.80 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการ 

บริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  

     0.41–0.60 ขึ้นไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการ 

บริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

อยู่ในระดับปานกลาง  
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     0.21–0.40 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการ 

บริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ  

     ต่ำกว่า 0.21 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการ 

บริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

อยู่ในระดับต่ำ 

 6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

  เพื่อให้การวเิคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จงึได้วิเคราะห์ขอ้มูล 

ตามลำดับขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้  

   6.1 สถิตพิืน้ฐาน  

    6.1.1 ค่าความถี่ (Frequency) 

    6.1.2 ค่ารอ้ยละ (Percentage)  

    6.1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)  

    6.1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   6.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  

    6.2.1 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ของเพียร์สัน 

(Pearson)  

    6.2.2 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)  

   6.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐาน  

    6.3.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้านใช้ 

ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

    6.3.2 สมมตฐิานข้อ 3 และ 4 ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) แบบการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรอื LSD 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม  

    6.3.3 สมมติฐานข้อ 5 ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  
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    6.3.4 สมมตฐิานข้อ 6 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละ 

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis)  

ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

 เมื่อวเิคราะห์ขอ้มูล ถ้าผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางการบริหารในด้านที่สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ จะนำปัจจัยทางการบริหารด้านนั้น ๆ 

มาหาแนวทางการพัฒนา โดยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จำนวน 10 คน จำแนกเป็น

คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 คน ผูบ้ริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ 

ในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา จำนวน 2 คน ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 3 คน  

และครูผูส้อนในสถานศกึษา จำนวน 3 คน แล้วสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัย 

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา ดังนี ้ 

  1. ผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ประกอบด้วยผูเ้ชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี ้ 

   1.1 คณาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก 

สาขาการบริหารการศกึษา มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศกึษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

ได้แก่ 

    1.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา 

การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     

    1.1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   1.2 ผูบ้ริหารการศกึษาและศกึษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางการบริหาร  

มีประสบการณ์ทำงานไม่นอ้ยกว่า 10 ปี ได้แก่ 
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    1.2.1 ดร.อรรถกร ชัยมูล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา วทิยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาชำนาญการพิเศษ 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

    1.2.2 นายสุรชัย โพธิ์คำ ตำแหน่งศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

   1.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ

ปริญญาโททางการบริหาร มีประสบการณ์ทำงานไม่นอ้ยกว่า 10 ปี ได้แก่ 

    1.3.1 นายสุรชาติ  ใจสู้ศึก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ

ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบัวโคก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ 

    1.3.2 นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

  วิทยฐานะผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาอ่าง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

    1.3.3 นายอภชิาติ หัตถนิรันต์ ตำแหน่งผูอ้ำนวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาขาม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

   1.4 ครูผู้สอน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปี มีวทิยฐานะ 

ไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ ได้แก่ 

    1.4.1 นางสุชาดา ชานุชิต ตำแหน่ง ครู วทิยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านบัวโคก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

    1.4.2 นายจิระชัย หลวงราช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

พิเศษ โรงเรยีนบ้านนาอ่าง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

    1.4.3 นางพิณพนา อัฐนาค ตำแหน่ง ครู วทิยฐานะครูชำนาญการ

พิเศษ โรงเรยีนบ้านนาขาม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

  2. เคร่ืองมือที่ใช้  

   ผูว้ิจัยได้สร้างเครื่องมอืเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interview)  
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  3. การวเิคราะห์ข้อมูล  

   ผูว้ิจัยได้นำข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ครั้งนี้ ผูว้ิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  n  แทน จำนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

  x ̅  แทน ค่าเฉลี่ย 

  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  %  แทน ร้อยละ 

  F  แทน ค่าสถิตทิี่ใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบเอฟ (F-test) 

  *  แทน การมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน การมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  SS  แทน ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง 

  MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง 

  df  แทน ระดับช้ันแห่งความเป็นอิสระ 

  Xt  แทน ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

      โดยรวม 

  X1  แทน ปัจจัยทางการบริหาร ดา้นภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร 

  X2  แทน ปัจจัยทางการบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  X3  แทน ปัจจัยทางการบริหาร ด้านการพัฒนาบุคลากร 

  X4  แทน ปัจจัยทางการบริหาร ด้านงบประมาณ 

  X5  แทน ปัจจัยทางการบริหาร ด้านการจูงใจของผู้บริหาร 

  X6  แทน ปัจจัยทางการบริหาร ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

  Yt  แทน ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

      ทางการศึกษา โดยรวม 

  Y1  แทน ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

      ทางการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

  Y2  แทน ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

      ทางการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

  Y3  แทน ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

      ทางการศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผลและการดำเนินการ 

      เทียบโอนผลการเรียน 

  Y4  แทน ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

      ทางการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  Y5  แทน ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

      ทางการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

      ทางการศึกษา 

  Y6  แทน ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

      ทางการศึกษา ด้านการนเิทศการศึกษา 

  Y7  แทน ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

      ทางการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

      สถานศกึษา 

  Y8  แทน ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

      ทางการศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่ง 

      การเรียนรู้ 

  Xx  แทน ผลรวมปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

      ทางการศึกษา 
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  Yy  แทน ผลรวมประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยาย 

      โอกาสทางการศกึษา 

  R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

  R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพในอำนาจ 

      พยากรณ์ 

    แทน ค่าคงที่ของพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

  b  แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

    แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปแบบคะแนน 

      มาตรฐาน 

  S.E.b  แทน ค่าความคาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ 

      ตัวแปรพยากรณ์ 

  S.E.est  แทน ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

ลำดับขั้นในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด จำนวน 300 ฉบับ โดยเป็นผู้บริหาร

โรงเรียน จำนวน 50 คน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ จำนวน 50 คน และครูผูส้อน จำนวน 

200 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมาและมีความสมบูรณ์ จำนวน 300 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

100 ของแบบสอบถามทั้งหมด จากนั้นได้ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนตามที่

กำหนดไว้ แล้วดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอน 

ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย ตำแหน่งหนา้ที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจาก

โรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา โดยการหาค่าความถี่และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุตฐิานการวิจัย ดังนี้ 

   1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (x)̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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   2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถม 

ศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ 

และครูผูส้อนอยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (x)̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน จำแนก

ตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรยีน

ถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน” ใชท้ดสอบสถิตเิอฟ (F-test) 

แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรอื LSD 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

   4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถม 

ศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ 

และครูผูส้อน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

และระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน”  

ใช้ทดสอบสถิตเิอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe -Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

   5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก” โดยใช้วธิีการหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient) 

   6. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารอย่างนอ้ย 

1 ปัจจัย มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น
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ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม

ตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรียนถึง

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา นำมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อย ปรากฏผลดังตาราง  

5-7 ดังนี้ 

ตาราง 5 จำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน  

            ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่ 

            การศกึษา 
 

ตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 50 16.67 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 50 16.67 

ครูผูส้อน 200 66.67 

รวม 300 100.00 

 จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 300 คน 

จำแนกตามตำแหน่งหนา้ที่ในโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 50 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 16.67 ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ จำนวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.67 

และครูผูส้อน จำนวน 200 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.67 
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ตาราง 6 จำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณ์ 

            ในการปฏิบัติงาน  
 

ตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 10 ปี 131 43.67 

10–20 ปี 124 41.33 

มากกว่า 20 ปี 45 15.00 

รวม 300 100.00 

 จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 43.67 

รองลงมา มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี จำนวน 124 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

41.33 และน้อยที่สุด มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี จำนวน 45 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 15.00 

ตาราง 7 จำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จำแนกระยะทางจากโรงเรยีน 

            ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
 

ตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 30 กิโลเมตร 74 24.67 

30–60 กิโลเมตร 108 36.00 

มากกว่า 60 กิโลเมตร 118 39.33 

รวม 300 100.00 

 จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะทางจาก

โรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา มากกว่า 60 กิโลเมตร จำนวน 118 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 39.33 รองลงมามีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

30–60 กิโลเมตร จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และน้อยที่สุดมีระยะทางจาก

โรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาน้อยกว่า 30 กิโลเมตร จำนวน 74 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 24.67 
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  ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

   1. การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน อยู่ใน

ระดับมาก”  ทำการทดสอบโดยการหาค่าเฉลี่ย (x)̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายตามที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

    1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน  

ดังตาราง 8  

ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

            สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ 

            ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน โดยรวมและรายด้าน 
 

ข้อ ปัจจัยทางการบริหาร 
ค่าสถิต ิ(n = 300) การแปล

ความหมาย x ̅ S.D. 

1 ด้านภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร 4.410 .546 ระดับมาก 

2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.251 .600 ระดับมาก 

3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.367 .568 ระดับมาก 

4 ด้านงบประมาณ 4.427 .595 ระดับมาก 

5 ด้านการจูงใจของผู้บริหาร 4.341 .655 ระดับมาก 

6 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4.323 .731 ระดับมาก 

รวม 4.353 .529 ระดับมาก 

 จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

 ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 4.353 เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านงบประมาณ (x ̅= 4.427) รองลงมาคือ  
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ด้านภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร (x ̅= 4.410) ด้านการพัฒนาบุคลากร (x ̅= 4.367) ด้านการ 

จูงใจของผูบ้ริหาร (x ̅= 4.341) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (x ̅= 4.323) และด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (x=̅ 4.251) ตามลำดับ 

    1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน รายด้าน ดังตาราง 9 - 14 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส 

            ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

            ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน  

            ด้านภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร  
 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษา 

ด้านภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

1 ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์ในการบริหาร

จัดการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.403 .655 ระดับมาก 

2 ผูบ้ริหารเป็นผู้มคีวามรู้

ความสามารถทางวิชาการเป็นที่

ประจักษ์แก่ครูและบุคลากร 

4.343 .638 ระดับมาก 

3 ผู้บริหารใชห้ลักเหตุผล มีการ

สรา้งสรรค์และพัฒนาการทำงาน 

อยู่เสมอ 

4.397 .659 ระดับมาก 

4 ผู้บริหารมีความสามารถในการ

ประสานงานกับบุคคลหรอืหนว่ยงาน

อื่น ๆ 

4.457 .650 ระดับมาก 

5 ผูบ้ริหารมกีารนิเทศ ตดิตาม  

และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของครูอย่างสม่ำเสมอ 

4.450 .660 ระดับมาก 

รวม 4.410 .546 ระดับมาก 
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 จากตาราง 9 พบว่าปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 4.410 เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คอื ผูบ้ริหารมคีวามสามารถใน

การประสานงาน กับบุคคลหรอืหน่วยงานอื่น ๆ (x ̅= 4.457) ผูบ้ริหารมกีารนเิทศ ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างสม่ำเสมอ (x ̅= 4.450) และผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์

ในการบริหารจัดการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง (x ̅= 4.403) และข้อที่มคี่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด คือ ผูบ้ริหารเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์แก่ครู 

และบุคลากร (x ̅= 4.343) 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

              ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

              ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 

              และครูผูส้อน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษา 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

1 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บสารสนเทศ 

4.327 .689 ระดับมาก 

2 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

พร้อมใชง้านและสามารถสืบค้นได้ 

4.273 .721 ระดับมาก 

3 โรงเรยีนมีการจดัหาและใช้เทคโนโลยี

เพื่อการบริหารจัดการที่ด ี 

และสอดคลอ้งกับความตอ้งการ 

ของโรงเรยีน 

4.267 .700 ระดับมาก 

4 โรงเรียนมีการจัดหาและใช้

เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน 

ได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์

สูงสุด 

4.327 .684 ระดับมาก 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษา 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

5 โรงเรยีนมีเคร่ืองคอมพิวเตอรเ์พียงพอ 

เพื่อค้นหา เรียนรูแ้ละเผยแพร่ข้อมูล 
4.063 .731 ระดับมาก 

รวม 4.251 .600 ระดับมาก 

 จากตาราง 10 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 4.251 เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า  

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ โรงเรียนมกีารใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บสารสนเทศ และโรงเรียนมกีารจัดหาและใช้เทคโนโลยี

เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด (x ̅= 4.327) โรงเรียนมีสื่อ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม พร้อมใชง้านและสามารถสืบค้นได้ (x ̅= 4.273) และโรงเรียนมีการ

จัดหาและใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและสอดคล้องกับความตอ้งการของ

โรงเรียน (x ̅= 4.267) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื โรงเรยีนมีเครื่องคอมพิวเตอร์

เพียงพอ เพื่อคน้หาเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูล (x ̅= 4.063) 

ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส 

             ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

             ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน  

             ด้านการพัฒนาบุคลากร  
 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษา 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

1 โรงเรียนมีนโยบาย มาตรฐาน  

และจุดมุ่งหมาย ในการพัฒนาครู

และบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 

4.373 .639 ระดับมาก 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษา 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

1 โรงเรียนมีนโยบาย มาตรฐาน  

และจุดมุ่งหมาย ในการพัฒนาครู

และบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 

4.373 .639 ระดับมาก 

2 โรงเรยีนจัดอบรมให้ความรู ้ปลูกฝัง

คุณธรรม จรยิธรรมแก่ครูและ

บุคลากรตามความเหมาะสมก่อนการ

มอบหมายหน้าทีใ่นการปฏิบตังิาน 

4.310 .732 ระดับมาก 

3 โรงเรียนกำหนดหลักสูตรการพัฒนา

ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและ

ความตอ้งการในการพัฒนาตนเอง

ของครูและบุคลากรทางการศกึษา 

4.430 .622 ระดับมาก 

4 โรงเรียนมีการติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนาครู 

และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

4.417 .604 ระดับมาก 

5 โรงเรยีนมีการนำผลการประเมิน 

การพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร

ทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนา

โรงเรยีน 

4.303 .707 ระดับมาก 

รวม 4.367 .568 ระดับมาก 

 จากตาราง 11 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 4.367 เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ โรงเรียนกำหนด

หลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาตนเอง

ของครูและบุคลากรทางการศกึษา (x ̅= 4.430) โรงเรียนมกีารตดิตามและประเมินผล 
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การพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (x ̅= 4.417) และโรงเรียนมีนโยบาย มาตรฐาน

และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรไว้อย่างชัดเจน (x ̅= 4.373) และข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื โรงเรียนมีการนำผลการประเมินการพัฒนาตนเองของครู 

และบุคลากรทางการศกึษามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน (x ̅= 4.303) 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

             ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

             ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน  

             ด้านงบประมาณ  
 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษา 

ด้านงบประมาณ 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

1 โรงเรียนมีการวางแผนงบประมาณ

ประจำปี 

4.460 .630 ระดับมาก 

2 โรงเรียนควบคุมและตรวจสอบ 

การใชจ้่ายงบประมาณ 

4.400 .732 ระดับมาก 

3 โรงเรียนมีการประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณในการประเมินการ 

ตามแผนงานและโครงการ 

4.387 .687 ระดับมาก 

4 โรงเรียนมีการจัดวางระบบการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และมีคณะดำเนินการรับผิดชอบ 

4.453 .607 ระดับมาก 

5 โรงเรยีนสนับสนุนงบประมาณ 

เพื่อพัฒนาการปฏิบัตงิานให้เกดิ

ประสิทธิผล 

4.433 .703 ระดับมาก 

รวม 4.427 .595 ระดับมาก 

 จากตาราง 12 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน ด้านงบประมาณ โดยรวม



143 

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 4.427 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คอื โรงเรียนมีการวางแผน

งบประมาณประจำปี (x=̅ 4.460) โรงเรียนมีการจัดวางระบบการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานและมีคณะดำเนินการรับผดิชอบ (x ̅= 4.453) และ โรงเรียนสนับสนุน

งบประมาณเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน ใหเ้กิดประสิทธิผล (x ̅= 4.433) และข้อที่มคี่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในการประเมินการ 

ตามแผนงานและโครงการ (x ̅= 4.387) 

ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส 

             ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

             ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน  

             ด้านการจูงใจของผู้บริหาร  
 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษา 

ด้านการจูงใจของผู้บริหาร 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

1 ผูบ้ริหารสร้างขวัญและกำลังใจ

ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 

4.320 .825 ระดับมาก 

2 ผูบ้ริหารจัดระบบงานและมอบหมาย

งานตามความสามารถของครู 

และบุคลากรในโรงเรียน 

4.343 .693 ระดับมาก 

3 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและ

บุคลากร แสดงความคิดเห็น  

และรับฟังขอ้เสนอแนะ 

4.363 .800 ระดับมาก 

4 ผู้บริหารจัดสิง่อำนวยความสะดวก 

และสภาพแวดล้อมเพือ่การปฏิบัติงาน 

4.310 .699 ระดับมาก 

5 ผูบ้ริหารยกย่อง ชมเชย  

หรอืประกาศเกียรติคุณแก่ครู 

และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 

4.367 .758 ระดับมาก 

รวม 4.341 .655 ระดับมาก 
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 จากตาราง 13 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน ด้านการจูงใจของผู้บริหาร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 4.341 เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ผูบ้ริหารยกย่อง 

ชมเชย หรอืประกาศเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่มผีลงานดีเด่น (x=̅ 4.367) ผูบ้ริหาร

เปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรแสดงความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะ (x ̅= 4.363)  

และผูบ้ริหารจัดระบบงานและมอบหมายงานตามความสามารถของครูและบุคลากร 

ในโรงเรยีน (x=̅ 4.343) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ผู้บริหารจัดสิ่งอำนวย 

ความสะดวกและสภาพแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติงาน (x ̅= 4.310) 

ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

             ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

             ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน  

             ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษา 

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

1 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูได้แสดง

ความคิดเห็น มสี่วนร่วมและแสดง

ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน

อย่างเต็มที่ 

4.330 .881 ระดับมาก 

2 ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรยีน 

4.340 .770 ระดับมาก 

3 ผูบ้ริหารจัดสรรความชอบและ

ผลประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับกับ

บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

4.253 .799 ระดับมาก 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษา 

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

4 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากร 

มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของโรงเรียน 

4.323 .833 ระดับมาก 

5 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมี

ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียนให้ดขีึ้น 

4.370 .838 ระดับมาก 

รวม 4.323 .731 ระดับมาก 

 จากตาราง 14 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 4.323 เมือ่พิจารณารายข้อ พบว่า  

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ผูบ้ริหาร 

เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ดีขึน้ (x=̅ 4.370) ครูมีส่วนรว่มในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ

และเป้าหมายของโรงเรียน (x ̅= 4.34) และผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูได้แสดงความคิดเห็น 

มีส่วนร่วมและแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ (x=̅ 4.330) และข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ผูบ้ริหารจัดสรรความชอบและผลประโยชน์ที่โรงเรยีนได้รับกับ

บุคลากรได้อย่างเหมาะสม (x ̅= 4.253) 

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า ปัจจัยทางการบริหาร

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน  

อยู่ในระดับมาก 
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  2. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารวิชาการใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน  

อยู่ในระดับมาก” ทำการทดสอบโดยการหาค่าเฉลี่ย (x)̅ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายตามที่กำหนดไว้ 

   2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิผลการบริหารวิชาการในโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงาน 

วิชาการ และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวม  

ดังตาราง 15 

ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

             ขยายโอกาส ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

             บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ 

             และครูผูส้อน โดยรวมและรายด้าน 

 ด้านที่ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 
ค่าสถิต ิ(n = 300) 

การแปลผล 
x ̅ S.D. 

1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     4.344 .680 ระดับมาก 

2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.364 .578 ระดับมาก 

3 การวัดผล ประเมนิผล และ

ดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน 

4.462 .561 ระดับมาก 

4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.154 .693 ระดับมาก 

5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศกึษา 

4.215 .678 ระดับมาก 

6 การนเิทศการศกึษา 4.350 .590 ระดับมาก 

7 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา 

4.416 .570 ระดับมาก 

8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มี 

แหล่งการเรียนรู้ 

4.277 .649 ระดับมาก 

รวม 4.323 .556 ระดับมาก 
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 จากตาราง 15 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาส ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 4.323 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การวัดผล ประเมินผล  

และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (x=̅ 4.462) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศกึษา (x=̅ 4.416) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (x=̅ 4.364) การนเิทศ

การศกึษา (x=̅ 4.350) การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา (x=̅ 4.344) การพัฒนา 

และส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้ (x=̅ 4.277) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา (x=̅ 4.215) และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา (x=̅ 4.154) 

ตามลำดับ  

ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

             ขยายโอกาส ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

             บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ 

             และครูผูส้อน ดา้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  
 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษา 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

1 โรงเรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตร

การศกึษาขั้นพื้นฐานและ

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

4.383 .657 ระดับมาก 

2 โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ 

ภารกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

4.450 .665 ระดับมาก 

3 คณะกรรมการสถานศกึษาและผูท้ี่

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำ 

และพัฒนาหลักสูตร 

4.273 .841 ระดับมาก 

4 โรงเรียนมีการนิเทศการใช้หลักสูตร 

การตดิตาม การประเมินผล 

4.327 .822 ระดับมาก 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษา 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

4 โรงเรียนมีการนิเทศการใช้หลักสูตร 

การตดิตาม การประเมินผล 

4.327 .822 ระดับมาก 

5 โรงเรียนมีการนิเทศ ตดิตาม 

ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษาให้เหมาะสม

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

และเศรษฐกิจ 

4.287 .825 ระดับมาก 

รวม 4.344 .680 ระดับมาก 

 จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ด้านการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 4.344  

เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย  

3 ลำดับ คอื โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ (x=̅ 4.450) โรงเรยีนมีการวเิคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา (x ̅= 4.383) และโรงเรียนมีการนิเทศการใชห้ลักสูตร  

การตดิตาม การประเมินผล (x ̅= 4.327) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื คณะกรรมการ

สถานศกึษาและผูท้ี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร (x=̅ 4.273)  
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

             ขยายโอกาส ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

             บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ 

             และครูผูส้อน ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษา 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

1 โรงเรียนมีการจัดเนือ้หา 

และกิจกรรมสอดคล้องกับ 

ความตอ้งการของผู้เรยีน 

4.380 .619 ระดับมาก 

2 โรงเรียนมีการส่งเสริม ชีแ้นวทาง

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  

และสร้างสรรค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4.383 .701 ระดับมาก 

3 โรงเรยีนมีการจดัเตรียมสื่อเทคโนโลยี 

ประสบการณ์ แหล่งเรียนรูแ้ละวิธีการ

ใหม ่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน 

4.267 .710 ระดับมาก 

4 โรงเรียนมีการประเมินผลครอบคลุม

ด้านความรู ้ทักษะและคุณธรรม 

4.403 .639 ระดับมาก 

5 โรงเรยีนมีการนำผลประเมินมาพัฒนา

และปรับปรุงการเรยีนการสอน 

4.387 .682 ระดับมาก 

รวม 4.364 .578 ระดับมาก 

 จากตาราง 17 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ด้านการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 4.364  

เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย  

3 ลำดับ คอืโรงเรียนมกีารประเมินผลครอบคลุมด้านความรู ้ทักษะและคุณธรรม  

(x=̅ 4.403) โรงเรียนมกีารนำผลประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน  

(x ̅= 4.387) และโรงเรยีนมกีารส่งเสริม ช้ีแนวทางการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  
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และสร้างสรรค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (x ̅= 4.383) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื 

โรงเรียนมีการจัดเตรียมสื่อเทคโนโลยี ประสบการณ์ แหล่งเรยีนรู้และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้

ในการเรียนการสอน (x=̅ 4.267) 

ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

             ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

             บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและ 

             ครูผู้สอน ดา้นการวัดผล ประเมินผลและการดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน  
 

ด้านที่ 

ประเด็นการศกึษา 

ด้านการวัดผล ประเมินผลและการ

ดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 

การแปลผล 
x ̅ S.D. 

1 โรงเรียนได้มกีารกำหนดระเบียบ 

การวัดผลและประเมินผลของ

สถานศกึษาตามหลักสูตรการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 

4.530 .614 ระดับ 

มากที่สุด 

2 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดทำ

แผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละ

รายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษาและหน่วยการเรียนรู้ 

4.460 .602 ระดับมาก 

3 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูเน้นการ

ประเมินผลตามสภาพจรงิ  

จากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน 

4.453 .718 ระดับมาก 

4 โรงเรียนมีกระบวนการวัดผล 

ประเมินผลและการเทียบโอนผล

ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์แ 

ละผลการเรียนจากสถาบันอื่น  

และการอนุมัติผลการเรียน 

4.427 .637 ระดับมาก 
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ตาราง 18 (ต่อ)  
 

ด้านที่ 

ประเด็นการศกึษาด้านการวัดผล 

ประเมินผลและการดำเนินการเทียบ

โอนผลการเรียน 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 

การแปลผล 
x ̅ S.D. 

5 โรงเรียนมีการจัดระบบและพัฒนา

สารสนเทศด้านการวัดผล 

ประเมินผลและเทียบโอนผล 

การเรียน เพื่อใช้ในการอ้างอิง  

ตรวจสอบ 

4.440 .639 ระดับมาก 

รวม 4.462 .561 ระดับมาก 

 จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาส ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ด้านการ

วัดผล ประเมินผลและการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 4.462 เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ขอ้ คอื 

โรงเรียนได้มกีารกำหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศกึษาตามหลักสูตร

การศกึษาขั้นพื้นฐาน (x=̅ 4.530) และอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมาก 

ไปหาน้อย คอื โรงเรียนมกีารส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละ 

รายวิชา ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการศึกษาและหน่วยการเรียนรู้ (x ̅= 4.460) โรงเรียน 

มีการส่งเสริมให้ครูเน้นการประเมินผลตามสภาพจรงิ จากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน  

(x ̅= 4.453) โรงเรียนมีการจัดระบบและพัฒนาสารสนเทศ ด้านการวัดผล ประเมินผล 

และเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใชใ้นการอ้างองิ  ตรวจสอบ (x ̅= 4.440) และโรงเรียน 

มีกระบวนการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

และผลการเรียนจากสถาบันอื่น และการอนุมัติผลการเรียน (x=̅ 4.427) 
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

             ขยายโอกาส ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

             บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ 

             และครูผูส้อน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษาด้านการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

1 โรงเรียนมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน 

4.040 .792 ระดับมาก 

2 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ วิจัยการ

บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ

งานวิชาการ 

4.163 .778 ระดับมาก 

3 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมอื

กับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

4.363 .730 ระดับมาก 

4 โรงเรียนมีการส่งเสริม พัฒนา

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

4.170 .789 ระดับมาก 

5 โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอน 

4.033 .833 ระดับมาก 

รวม 4.154 .693 ระดับมาก 

 จากตาราง 19 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ด้านการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 

4.154 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมาก 

ไปหาน้อย 3 ลำดับ คอื โรงเรียนมีการประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนา 
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คุณภาพการศกึษา (x ̅= 4.363) โรงเรียนมีการส่งเสริม พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา (x ̅= 4.170) และโรงเรียนมีการวิเคราะห์ วิจัยการบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพงานวิชาการ (x ̅= 4.163) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื โรงเรียนมีการเผยแพร่

ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (x ̅= 4.033) ตามลำดับ 

ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

              ขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

              บึงกาฬ ตามความคิดเห็นผู้ของบริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ 

              และครูผูส้อน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา  
 

ด้านที่ 

ประเด็นการศกึษาด้านการพัฒนา

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 

การแปลผล 
x ̅ S.D. 

1 โรงเรียนมีผลการศกึษา มีการ

วิเคราะห์ความจำเป็นในการใชส้ื่อ

และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน

การสอน 

4.227 .733 ระดับมาก 

2 โรงเรียนมีการพัฒนางานด้านสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผล

ต่อการบริหารวิชาการอย่างเพียงพอ 

4.247 .740 ระดับมาก 

3 โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้

ในการจัดการเรียนการสอน 

4.260 .735 ระดับมาก 

4 โรงเรียนมีผลงานในการประสาน

ความร่วมมอืในการผลติ จัดหา 

พัฒนาและการใชส้ื่อนวัตกรรม  

และเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียน 

การสอนและพัฒนางานวิชาการ 

กับสถานศกึษา บุคคลครอบครัว 

องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น 

4.190 .704 ระดับมาก 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ด้านที่ 

ประเด็นการศกึษาด้านการพัฒนา

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 

การแปลผล 
x ̅ S.D. 

5 โรงเรียนมีผลการประเมินผล 

การพัฒนาการใชส้ื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

4.150 .810 ระดับมาก 

รวม 4.215 .678 ระดับมาก 

 จากตาราง 20 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ด้านการ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

(x)̅ เท่ากับ 4.215 เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจาก

มากไปหาน้อย 3 ลำดับ คอื โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

(x ̅= 4.260) โรงเรียนมี การพัฒนางานด้านสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อการ

บริหารวิชาการอย่างเพียงพอ (x ̅= 4.247) และโรงเรียนมีผลการศกึษา มีการวิเคราะห์

ความจำเป็นในการใชส้ื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน (x ̅= 4.227)  

และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื โรงเรียนมีผลการประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (x ̅= 4.150) 
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

             ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

             บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ 

             และครูผูส้อน ดา้นการนเิทศการศกึษา  
 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษาด้านการ 

นิเทศการศกึษา 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

1 โรงเรียนมีระบบการนิเทศงาน

วิชาการ และการเรียนการสอน 

ในสถานศกึษา 

4.340 .687 ระดับมาก 

2 โรงเรียนมีการดำเนินงานนิเทศ 

การเรียนการสอนในสถานศกึษา 

อย่างเป็นระบบ 

4.373 .727 ระดับมาก 

3 โรงเรียนมีผลการประเมิน 

การจัดระบบกระบวนการนิเทศ

การศกึษาในสถานศกึษา 

4.370 .639 ระดับมาก 

4 โรงเรียนมีผลติดตาม ประสานงาน

กับเขตพื้นที่การศกึษาเพื่อพัฒนา

ระบบกระบวนการนเิทศงานวิชาการ 

4.410 .591 ระดับมาก 

5 โรงเรียนมีผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู

และประสบการณการจัดระบบ

นิเทศการศกึษาภายในสถานศกึษา

กับสถานศกึษาอื่น 

4.257 .721 ระดับมาก 

รวม 4.350 .590 ระดับมาก 

 จากตาราง 21 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

ด้านการนิเทศการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 4.350  

เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย  
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3 ลำดับ คอื โรงเรียนมีผลติดตาม ประสานงานกับเขตพืน้ที่การศกึษาเพื่อพัฒนาระบบ

กระบวนการนเิทศงานวิชาการ (x ̅= 4.410) โรงเรียนมกีารดำเนินงานนิเทศการเรียน 

การสอนในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ (x ̅= 4.373) และโรงเรียนมีผลการประเมิน 

การจัดระบบกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศกึษา (x ̅= 4.370) และข้อที่มคี่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ การจัดระบบนิเทศ

การศกึษาภายในสถานศกึษากับสถานศกึษาอื่น (x ̅= 4.257) 

ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

              ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

              บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ 

              และครูผูส้อน ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  
 

ด้านที่ 

ประเด็นการศกึษาด้านการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 

การแปลผล 
x ̅ S.D. 

1 โรงเรียนมีระบบโครงสร้างองค์กร 

ให้รองรับการจัดระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา 

4.463 .591 ระดับมาก 

2 โรงเรียนมีแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาตามระบบการประกัน

คุณภาพใหบ้รรลุตามเป้าหมาย

ความสำเร็จของสถานศกึษา 

4.433 .617 ระดับมาก 

3 โรงเรียนมีผลการดำเนินการพัฒนา

ตามแผน และติดตามตรวจสอบ 

4.393 .653 ระดับมาก 

4 โรงเรียนมีการนำผลการประเมิน

คุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

4.447 .650 ระดับมาก 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ด้านที่ 

ประเด็นการศกึษาด้านการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 

การแปลผล 
x ̅ S.D. 

5 โรงเรียนมีผลการประสานร่วมมอื 

กับสถานศกึษาและหน่วยงานอื่น  

ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

การประเมนิคุณภาพภายใน 

4.343 .678 ระดับมาก 

รวม 4.416 .570 ระดับมาก 

 จากตาราง 22 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ด้านการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ 

เท่ากับ 4.416 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจาก

มากไปหาน้อย 3 ลำดับ คอื โรงเรียนมีระบบโครงสรา้งองค์กรใหร้องรับการจัดระบบ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา (x ̅= 4.463) โรงเรียนมีการนำผลการประเมิน 

คุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (x ̅= 4.447) และโรงเรียนมีแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษา ตามระบบการประกันคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมาย

ความสำเร็จของสถานศกึษา (x ̅= 4.433) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื โรงเรียนมีผล

การประสานร่วมมอืกับสถานศกึษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

การประเมนิคุณภาพภายใน (x ̅= 4.343)  
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

              ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

              บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ 

              และครูผูส้อน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรยีนรู้  
 

ด้านที่ 
ประเด็นการศกึษาด้านการพัฒนา

และส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้ 

ค่าสถิต ิ(n = 300) 
การแปลผล 

x ̅ S.D. 

1 โรงเรียนมุ่งให้ผูเ้รียนพัฒนาตนเอง

ตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ  

มีความรูค้วามสามารถและนำ

ความรูไ้ปใช้ในชีวติประจำวัน 

4.417 .631 ระดับมาก 

2 โรงเรียนมีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.300 .720 ระดับมาก 

3 โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่

แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคคล ท้องถิ่น

และองค์กรอื่น 

4.187 .775 ระดับมาก 

4 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้

ครูใช้แหล่งเรียนรูท้ั้งใน 

และนอกโรงเรยีน 

4.297 .786 ระดับมาก 

5 โรงเรียนมีการติดตามและ

ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

ทั้งในและนอกห้องเรียน 

4.183 .791 ระดับมาก 

รวม 4.277 .649 ระดับมาก 

 จากตาราง 23 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ด้านการ

พัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรยีนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ 

เท่ากับ 4.277 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจาก
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มากไปหาน้อย 3 ลำดับ คอื โรงเรียนมุ่งให้ผูเ้รียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

มีความรูค้วามสามารถและนำความรูไ้ปใช้ในชีวติประจำวัน (x ̅= 4.417) โรงเรียนมกีาร

สำรวจแหล่งเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษาทั้งในและนอกโรงเรียนและ

โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใชแ้หล่งเรยีนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน (x ̅= 4.300) 

และโรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรูท้ั้งในและนอกโรงเรยีน  

(x ̅= 4.297) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื โรงเรียนมีการตดิตามและประเมินผลการใช้ 

แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน (x ̅= 4.183) 

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า ประสิทธิผลการ

บริหารวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ

และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน จำแนก

ตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรยีน

ถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน” ใชท้ดสอบสถิตเิอฟ (F-test) 

แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรอื LSD 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม  

   3.1 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงาน

วิชาการและครูผูส้อน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ดังตาราง 24 - 25 
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ตาราง 24 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

              ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

              ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 

              และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

              จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 
 

ปัจจัยทางการ

บริหาร 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ด้านภาวะผูน้ำ

ของผู้บริหาร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.644 

84.486 

89.130 

2 

297 

299 

2.322 

.284 

8.162* .000 

2. ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.159 

106.330 

107.489 

2 

297 

299 

.580 

.358 

1.619 .200 

3. ด้านการพัฒนา

บุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.622 

94.005 

96.627 

2 

297 

299 

1.311 

.317 

4.142* .017 

4. ด้าน

งบประมาณ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.386 

101.481 

105.867 

2 

297 

299 

2.193 

.342 

6.418* .002 

5. ด้านการจูงใจ

ของผู้บริหาร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.222 

121.881 

128.104 

2 

297 

299 

3.111 

.410 

7.581* .001 

6. ด้านการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

7.131 

152.666 

159.797 

2 

297 

299 

3.566 

.514 

6.936* .001 

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.633 

79.957 

83.589 

2 

297 

299 

1.816 

.269 

6.747* .001 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 24 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 

และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ จำแนกตาม

ตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ดา้นภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร ด้านการพัฒนาบุคลากร  

ด้านงบประมาณ ดา้นการจูงใจของผูบ้ริหารและด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูว้ิจัยจึงทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 

รายคู่ ด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - 

Method) หรอื LSD ผลปรากฏตามตาราง 25 

ตาราง 25 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

              ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

              ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 

              และครูผูส้อน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 

ปัจจัยทางการ

บรหิาร 

ตำแหนง่หนา้ที ่

ในโรงเรยีน 

ตำแหนง่หนา้ที่ในโรงเรยีน 

 
ผู้บริหาร

โรงเรยีน 

ครูผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ 
ครูผู้สอน 

1. ด้านภาวะผูน้ำ

ของผู้บริหาร 

 x ̅ 4.684 4.308 4.367 

ผู้บริหารโรงเรยีน 4.684 - 0.376* 0.317* 

ครูผู้รับผิดชอบ 

งานวิชาการ 

4.308 - - -0.059 

ครูผู้สอน 4.367 - - - 

2. ด้านการพัฒนา

บุคลากร 

 x ̅ 4.572 4.364 4.316 

ผู้บริหารโรงเรยีน 4.572 - 0.208 0.256* 

ครูผู้รับผิดชอบ 

งานวิชาการ 

4.364 - - 0.48 

ครูผู้สอน 4.316 - - - 
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ตาราง 25 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทางการ

บรหิาร 

ตำแหนง่หนา้ที ่

ในโรงเรยีน 

ตำแหนง่หนา้ที่ในโรงเรยีน 

 
ผู้บริหาร

โรงเรยีน 

ครูผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ 
ครูผู้สอน 

3. ด้าน

งบประมาณ 

 x ̅ 4.696 4.396 4.367 

ผู้บริหารโรงเรยีน 4.696 - 0.300* 0.329* 

ครูผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ 

4.396 - - 0.290 

ครูผู้สอน 4.367 - - - 

4. ด้านการจูงใจ

ของผู้บริหาร 

 x ̅ 4.660 4.236 4.287 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 4.660 - 0.424* 0.373* 

ครูผูร้ับผิดชอบ

งานวิชาการ 

4.236 - - -0.510 

ครูผูส้อน 4.287 - - - 

5. ด้านการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วม 

 x ̅ 4.648 4.372 4.230 

ผู้บริหารโรงเรยีน 4.648 - 0.276 0.418* 

ครูผู้รับผิดชอบ 

งานวิชาการ 

4.372 - - 0.142 

ครูผู้สอน 4.230 - - - 

 

 

โดยรวม 

 x ̅ 4.597 4.339 4.296 

ผู้บริหารโรงเรยีน 4.597 - 0.258* 0.301* 

ครูผู้รับผิดชอบ 

งานวิชาการ 

4.339 - - 0.043 

ครูผู้สอน 4.296 - - - 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 25 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปัจจัยทางการบริหาร 

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า โดยรวมผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็น

มากกว่าครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผูส้อน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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  ด้านภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่า

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ด้านการพัฒนาบุคลากร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่า

ครูผูส้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ด้านงบประมาณ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงาน

วิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผู้รับผดิชอบงาน

วิชาการและครูผูส้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ด้านการจูงใจของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่า 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่า

ครูผูส้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  โดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ

และครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

และครูผูส้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   3.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 26  
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ตาราง 26 การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

              ของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน จำแนกตาม 

              ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

ปัจจัยทางการ

บริหาร 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ด้านภาวะผูน้ำ

ของผู้บริหาร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.799 

88.331 

89.130 

2 

297 

299 

.400 

.297 

1.344 .262 

2. ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.766 

106.723 

107.489 

2 

297 

299 

.383 

.359 

1.066 .346 

3. ด้านการพัฒนา

บุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.530 

96.096 

96.627 

2 

297 

299 

.265 

.324 

.820 .442 

4. ด้าน

งบประมาณ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.340 

105.527 

105.867 

2 

297 

299 

.170 

.355 

.478 .620 

5. ด้านการจูงใจ

ของผู้บริหาร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.257 

127.847 

128.104 

2 

297 

299 

.128 

.430 

.298 .743 

6. ด้านการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.416 

159.380.

159.797 

2 

297 

299 

.208 

.537 

.388 .679 

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.005 

83.584 

83.589 

2 

297 

299 

.002 

.281 

.009 .991 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 



165 

 จากตาราง 26 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานต่างกัน พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน 

ไม่แตกต่างกัน  

   3.3 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน จำแนกระยะทางจาก

โรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ดังตาราง 27-28 

ตาราง 27 การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

              ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน จำแนกระยะทาง 

              จากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
 

ปัจจัยทางการ

บริหาร 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ด้านภาวะผูน้ำ

ของผู้บริหาร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.567 

88.563.

89.130 

2 

297 

299 

.283 

.298 

.951 .388 

2. ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.570 

106.920 

107.489 

2 

297 

299 

.285 

.360 

.791 .454 

3. ด้านการพัฒนา

บุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.169 

94.457 

96.627 

2 

297 

299 

1.085 

.318 

3.411* .034 

4. ด้าน

งบประมาณ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.001 

103.866 

105.867 

2 

297 

299 

1.001 

.350 

2.861 .059 
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ตาราง 27 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทางการ

บริหาร 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ดา้นภาวะผูน้ำ

ของผู้บริหาร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.567 

88.563.

89.130 

2 

297 

299 

.283 

.298 

.951 .388 

2. ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.570 

106.920 

107.489 

2 

297 

299 

.285 

.360 

.791 .454 

3. ดา้นการพัฒนา

บุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.169 

94.457 

96.627 

2 

297 

299 

1.085 

.318 

3.411* .034 

4. ด้าน

งบประมาณ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.001 

103.866 

105.867 

2 

297 

299 

1.001 

.350 

2.861 .059 

5. ด้านการจูงใจ

ของผู้บริหาร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.127 

122.977 

128.104 

2 

297 

299 

2.564 

.414 

6.191* .002 

6. ด้านการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

15.086 

144.710 

159.797 

2 

297 

299 

7.543 

.487 

15.481* .000 

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.808 

80.781 

83.589 

2 

297 

299 

1.404 

.272 

5.162* .006 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 27 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน จำแนกตามระยะทาง 
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จากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจูงใจของ

ผูบ้ริหาร และ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05 ผูว้ิจัย  จงึทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) ผลปรากฏตามตาราง 28 

ตาราง 28 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

              ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

              ตามความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

              จำแนกตามระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
 

ปัจจัยทางการ

บรหิาร 

ระยะทางจาก

โรงเรยีนถงึ

สำนักงานเขต

พืน้ที่การศึกษา 

ตำแหนง่หนา้ที่ในโรงเรยีน 

 

น้อยกว่า 30 

กโิลเมตร 
30-60 

กโิลเมตร 

มากกว่า  

60 กโิลเมตร 

1. ด้านการพัฒนา

บุคลากร 

 x ̅ 4.411 4.450 4.263 

น้อยกว่า 30 

กโิลเมตร 

4.411 - -0.039 0.148 

30-60 กโิลเมตร 4.450 - - 0.187* 

มากกว่า 60 

กโิลเมตร 

4.263 - - - 

2. ด้านการจูงใจ

ของผู้บริหาร 

 x ̅ 4.341 4.498 4.197 

น้อยกว่า 30 

กโิลเมตร 

4.341 - -0.158 0.144 

30-60 กโิลเมตร 4.498 - - 0.302* 

มากกว่า 60 

กโิลเมตร 

4.197 - - - 
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ตาราง 28  (ต่อ) 
 

ปัจจัยทางการ

บรหิาร 

ระยะทางจาก

โรงเรยีนถงึ

สำนักงานเขต

พืน้ที่การศึกษา 

ตำแหนง่หนา้ที่ในโรงเรยีน 

 

น้อยกว่า  

30 กโิลเมตร 
30-60 

กโิลเมตร 

มากกว่า 60 

กโิลเมตร 

3.ด้านการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วม 

 x ̅ 4.384 4.570 4.059 

น้อยกว่า 30 

กโิลเมตร 

4.384 - -0.187 0.324* 

30-60 กโิลเมตร 4.570 - - 0.511* 

มากกว่า 60 

กโิลเมตร 

4.059 - - - 

 

 

โดยรวม 

 x ̅ 4.380 4.459 4.239 

น้อยกว่า 30 

กโิลเมตร 

4.380 - 0.079 0.141 

30-60 กโิลเมตร 4.459 - - 0.220* 

มากกว่า 60 

กโิลเมตร 

4.239 - - - 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 28 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปัจจัยทางการบริหาร 

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและ

ครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 30 - 60 กิโลเมตร 

มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน 

ที่มรีะยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา นอ้ยกว่า 30 กิโลเมตร 

และมากกว่า 60 กิโลเมตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  ด้านการพัฒนาบุคลากร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงาน

วิชาการและครูผูส้อนที่มรีะยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา  
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30 - 60 กิโลเมตรมคีวามคิดเห็น มากกว่าผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

และครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีน ถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มากกว่า  

60 กิโลเมตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ด้านการจูงใจของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงาน

วิชาการและครูผูส้อนที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา น้อยกว่า 

30 กิโลเมตร และ 30 - 60 กิโลเมตรมคีวามคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารโรงเรยีน  

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา มากกว่า 60 กิโลเมตร อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาน้อยกว่า 30 กิโลเมตร และ 30-60 กิโลเมตรมคีวามคิดเห็นมากกว่าผู้บริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา มากกว่า 60 กิโลเมตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  โดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ

และครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามากกว่า  

60 กิโลเมตรมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารโรงเรยีน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 

และครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 30-60 กิโลเมตร 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่ว่า “ปัจจัยทางการ

บริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ

และครูผูส้อน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

และระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน”  

แต่เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

  4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน  
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จำแนกตามตำแหน่งหนา้ที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจาก

โรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน” ใชท้ดสอบสถิตเิอฟ 

(F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe -Method) หรอื 

LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

   4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

จำแนกตามตำแหน่งหนา้ที่ในโรงเรียน ดังตาราง 29 - 30 

ตาราง 29 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

              ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

              ตามความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

              จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 
 

ประสิทธิผลการ

บรหิารงานวิชาการใน

โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.169 

136.170 

138.339 

2 

297 

299 

1.085 

.458 

2.365 .096 

2. ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.235 

95.697 

99.931 

2 

297 

299 

2.117 

.322 

6.571* .002 

3. ด้านการวดัผล 

ประเมินผล และ

ดำเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.831 

90.256 

94.087 

2 

297 

299 

1.916 

.304 

6.303* .002 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการ

บรหิารงานวิชาการใน

โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

4. ด้านการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.997 

141.728 

143.725 

2 

297 

299 

.999 

.477 

2.093 .125 

5. ด้านการพัฒนาสือ่ 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.791 

133.504 

137.295 

2 

297 

299 

1.896 

.450 

4.217* .016 

6. ด้านการนเิทศ

การศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.857 

101.233 

104.090 

2 

297 

299 

1.428 

.341 

4.190* .016 

7. ด้านการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.633 

93.490 

97.123 

2 

297 

299 

1.817 

.315 

5.771* .003 

8. ดา้นการพัฒนา 

และส่งเสริมให้มี 

 แหล่งเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.838 

123.198 

126.037 

2 

297 

299 

1.419 

.415 

3.421* .034 

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.789 

89.753 

92.542 

2 

297 

299 

1.395 

.302 

4.615* .011 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 29 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 
ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  
จำแนกตามตำแหน่งหนา้ที่ในโรงเรียน พบว่าโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการ 
วัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 



172 

และเทคโนโลยีทางการศกึษา ด้านการนเิทศการศกึษา ด้านการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา และด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านที่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 

ผลปรากฏตามตาราง 30 

ตาราง 30 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

              ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

              บึงกาฬ ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 

              และครูผูส้อน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 
 

ประสิทธิผลการ

บรหิารงานวิชาการ

ในโรงเรยีน 

ขยายโอกาส 

ทางการศึกษา 

ตำแหนง่หนา้ที ่

ในโรงเรยีน 

ตำแหนง่หนา้ที่ในโรงเรยีน 

 

ผู้บริหาร

โรงเรยีน ครูผู้รับผิดชอบ 

งานวิชาการ 
ครูผู้สอน 

1. ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 

 x ̅ 4.161 4.396 4.293 

ผู้บริหารโรงเรยีน 4.161 - .220 .323* 

ครูผู้รับผิดชอบ 

งานวิชาการ 

4.396 - - .103 

ครูผู้สอน 4.293 - - - 

2. ด้านการวัดผล 

ประเมินผลและ

ดำเนินการเทียบ

โอนผลการเรียน 

 x ̅ 4.712 4.448 4.403 

ผู้บริหารโรงเรยีน 4.712 - .264* .309* 

ครูผู้รับผิดชอบ 

งานวิชาการ 

4.448 - - .045 

ครูผู้สอน 4.403 - - - 

3. ด้านการพัฒนา

สื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

 x ̅ 4.400 4.344 4.136 

ผู้บริหารโรงเรยีน 4.400 - .056 .264* 

ครูผู้รับผิดชอบ 

งานวิชาการ 

4.344 - - .208 

ครูผู้สอน 4.136 - - - 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการ

บรหิารงานวิชาการ

ในโรงเรยีน 

ขยายโอกาส 

ทางการศึกษา 

ตำแหนง่หนา้ที่ใน

โรงเรยีน 

ตำแหนง่หนา้ที่ในโรงเรยีน 

 

ผู้บริหาร

โรงเรยีน ครูผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ 
ครูผู้สอน 

4. ด้านการนิเทศ

การศึกษา 

 x ̅ 4.488 4.488 4.281 

ผู้บริหารโรงเรยีน 4.488 - .000 .207* 

ครูผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ 

4.488 - - .207* 

ครูผู้สอน 4.281 - - - 

5. ด้านการพัฒนา

ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

 x ̅ 4.628 4.496 4.343 

ผู้บริหารโรงเรยีน 4.628 - .132 .285* 

ครูผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ 

4.496 - - .153 

ครูผู้สอน 4.343 - - - 

6. ด้านการพัฒนา

และสง่เสรมิให้มี

แหล่งเรียนรู้ 

 x ̅ 4.488 4.184 4.247 

ผู้บริหารโรงเรยีน 4.488 - .304* .129 

ครูผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ 

4.184 - - -.063 

ครูผู้สอน 4.247 - - - 

 

 

โดยรวม 

 x ̅ 4.520 4.370 4.262 

ผู้บริหารโรงเรยีน 4.520 - 0.150 0.258* 

ครูผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ 

4.370 - - 0.108 

ครูผู้สอน 4.262 - - - 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 30 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ประสิทธิผลการ

บริหารงาน วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า โดยรวมผูบ้ริหารโรงเรียนมคีวาม 
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คิดเห็นมากกว่าครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่า

ครูครูผูส้อน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหาร

โรงเรียน มีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

  ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ด้านการนิเทศการศกึษา ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผู้สอน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูร้ับผิดชอบงาน

วิชาการมีความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผู้บริหาร

โรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู ้ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็น

มากกว่าครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  โดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ

และครูผูส้อน พบว่า ครูผูส้อนมคีวามเห็นมากกว่าผู้บริหารโรงเรียน อย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

   4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 31 - 32 
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ตาราง 31 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

             ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

             ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน  

             จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

ประสิทธิผลการ

บรหิารงานวิชาการใน

โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ดา้นการพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.579 

135.760 

138.339 

2 

297 

299 

1.289 

.457 

2.821 .061 

2. ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.213 

98.719 

99.931 

2 

297 

299 

.606 

.332 

1.824 .163 

3. ด้านการวดัผล 

ประเมินผลและ

ดำเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.962 

93.124 

94.087 

2 

297 

299 

.481 

.314 

1.535 .217 

4. ด้านการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.083 

139.642 

143.725 

2 

297 

299 

2.042 

.470 

4.342* .014 

5. ดา้นการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการ

ศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.673 

136.662 

137.295 

2 

297 

299 

.337 

.460 

.732 .482 

6. ด้านการนเิทศ

การศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.321 

102.769 

104.090 

2 

297 

299 

.661 

.346 

1.909 .150 

 



176 

ตาราง 31 (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลการ

บรหิารงานวิชาการใน

โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

7. ด้านการพัฒนา

ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน

สถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.157 

96.966 

97.123 

2 

297 

299 

.078 

.326 

.240 .787 

8. ดา้นการพัฒนา

และส่งเสริมให้มี 

แหล่งเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.361 

125.676 

126.037 

2 

297 

299 

.180 

.423 

.426 .653 

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.948 

91.594 

92.542 

2 

297 

299 

.474 

.308 

1.537 .217 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 31 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาส ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน จำแนก

ตามประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านที่มีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) ผลปรากฏ 

ตามตาราง 32 
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ตาราง 32 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

              ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

              บึงกาฬ ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 

              และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

ประสิทธิผลการ

บรหิารงานวิชาการ

ในโรงเรยีน 

ขยายโอกาส 

ทางการศึกษา 

ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน 

ตำแหนง่หนา้ที่ในโรงเรยีน 

 
น้อยกว่า  

10 ป ี
10-20 ป ี

มากกว่า  

20 ป ี

1. ด้านการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 x ̅ 4.276 4.095 3.960 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.276 - .181* .316* 

10-20 ป ี 4.095 - - .135 

มากกว่า 20 ป ี 3.960 - - - 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 32 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงาน

วิชาการและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี มีความ

คิดเห็นมากกว่าประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

   4.3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

จำแนกตามระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ดังตาราง 33 – 34 
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ตาราง 33 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

              ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

              ตามความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

              จำแนกตามระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
 

ประสิทธิผลการ

บรหิารงานวิชาการใน

โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.301 

132.038 

138.339 

2 

297 

299 

3.151 

.445 

7.087* .001 

2. ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.524 

94.407 

99.931 

2 

297 

299 

2.762 

.318 

8.689* .000 

3. ด้านการวดัผล 

ประเมินผล และ

ดำเนินการเทียบโอนผล

การเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.594 

90.493 

94.087 

2 

297 

299 

1.797 

.305 

5.897* .003 

4. ด้านการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

7.401 

136.325 

143.725 

2 

297 

299 

3.700 

.459 

8.061* .000 

5. ด้านการพัฒนาสือ่ 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.547 

130.749 

137.295 

2 

297 

299 

3.273 

.440 

7.435* .001 

6. ด้านการนเิทศ

การศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.180 

94.910 

104.090 

2 

297 

299 

4.590 

.320 

14.364* .000 
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ตาราง 33 (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลการ

บรหิารงานวิชาการใน

โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

7. ด้านการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.970 

90.154 

97.123 

2 

297 

299 

3.485 

.304 

11.480* .000 

8. ดา้นการพัฒนา 

และส่งเสริมให้มี 

แหล่งเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

11.311 

114.725 

126.037 

2 

297 

299 

5.656 

.386 

 

14.642* .000 

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.873 

85.669 

92.542 

2 

297 

299 

3.436 

.288 

11.914* .000 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 33 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

จำแนกตามระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา พบว่า โดยรวม 

แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงทำการเปรียบเทียบ 

ค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ โดยวิธีของ Least 

Significant Difference (LSD) ผลปรากฏตามตาราง 34 
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ตาราง 34 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

              ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

              บึงกาฬ ตามความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 

              และครูผูส้อน จำแนกตามตามระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษา 
 

ประสิทธิผลการ

บรหิารงานวิชาการ

ในโรงเรยีน 

ขยายโอกาส 

ทางการศึกษา 

ระยะทางจาก

โรงเรยีนถงึ

สำนักงานเขต

พืน้ที่การศึกษา 

ตำแหนง่หนา้ที่ในโรงเรยีน 

 

น้อยกว่า 

30 

กโิลเมตร 

30-60  

กโิลเมตร 

มากกว่า  

60 กโิลเมตร 

1. ด้านการพัฒนา

หลักสูตร

สถานศึกษา 

 x ̅ 4.365 4.511 4.178 

น้อยกว่า 30 

กโิลเมตร 

4.365 - -.146 .186 

30-60 กโิลเมตร 4.511 - - .333* 

มากกว่า 60 

กโิลเมตร 

4.178 - - - 

2. ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 

 x ̅ 4.384 4.520 4.208 

น้อยกว่า 30 

กโิลเมตร 

4.384 - -.137 .175* 

30-60 กโิลเมตร 4.520 - - .312* 

มากกว่า 60 

กโิลเมตร 

4.208 - - - 

3. ด้านการวดัผล 

ประเมินผลและ

ดำเนินการเทียบ

โอนผลการเรียน 

 x ̅ 4.441 4.600 4.349 

น้อยกว่า 30 

กโิลเมตร 

4.441 - -.159 .091 

30-60 กโิลเมตร 4.600 - - .251* 

มากกว่า 60 

กโิลเมตร 

4.349 - - - 
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ตาราง 34 (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลการ

บรหิารงานวิชาการ

ในโรงเรยีน 

ขยายโอกาส 

ทางการศึกษา 

ระยะทางจาก

โรงเรยีนถงึ

สำนักงานเขต

พืน้ที่การศึกษา 

ตำแหนง่หนา้ที่ในโรงเรยีน 

 

น้อยกว่า 

30 

กโิลเมตร 

30-60  

กโิลเมตร 

มากกว่า  

60 กโิลเมตร 

4. ด้านการวจิัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 x ̅ 4.195 4.328 3.969 

น้อยกว่า 30 

กโิลเมตร 

4.195 - -.133 .225* 

30-60 กโิลเมตร 4.328 - - .358* 

มากกว่า  

60 กโิลเมตร 

3.969 - - - 

5. ด้านการพัฒนา

สื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลย ี

ทางการศึกษา 

 x ̅ 4.203 4.396 4.056 

น้อยกว่า 30 

กโิลเมตร 

4.203 - -.194 .147 

30-60 กโิลเมตร 4.396 - - .340* 

มากกว่า  

60 กโิลเมตร 

4.056 - - - 

     

     

6. ด้านการนิเทศ

การศึกษา 

 x ̅ 4.365 4.556 4.153 

น้อยกว่า 30 

กโิลเมตร 

4.365 - -.191* .212* 

30-60 กโิลเมตร 4.556 - - .403* 

มากกว่า 60 

กโิลเมตร 

4.153 - - - 
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ตาราง 34 (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลการ

บรหิารงานวิชาการ

ในโรงเรยีน 

ขยายโอกาส 

ทางการศึกษา 

ระยะทางจาก

โรงเรยีนถงึ

สำนักงานเขต

พืน้ที่การศึกษา 

ตำแหนง่หนา้ที่ในโรงเรยีน 

 

น้อยกว่า 

30 

กโิลเมตร 

30-60  

กโิลเมตร 

มากกว่า  

60 กโิลเมตร 

7. ด้านการพัฒนา

ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

 x ̅ 4.389 4.607 4.258 

น้อยกว่า  

30 กโิลเมตร 

4.389 - -.218* -.403* 

30-60 กโิลเมตร 4.607 - - .350* 

มากกว่า  

60 กโิลเมตร 

4.258 - - - 

8. ด้านการพัฒนา

และสง่เสรมิให้มี

แหล่งเรียนรู้ 

 x ̅ 4.324 4.493 4.049 

น้อยกว่า  

30 กโิลเมตร 

4.324 - -.168 .275* 

30-60 กโิลเมตร 4.493 - - .443* 

มากกว่า  

60 กโิลเมตร 

4.049 - - - 

 

 

โดยรวม 

 x ̅ 4.333 4.501 4.153 

น้อยกว่า  

30 กโิลเมตร 

4.333 - .168 -.181 

30-60 กโิลเมตร 4.501 - - -.349* 

มากกว่า  

60 กโิลเมตร 

4.153 - - - 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 34 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ

และครูผูส้อน จำแนกตามตามระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
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พบว่า โดยรวมผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มรีะยะทาง

จากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา น้อยกว่า 30 กิโลเมตรมีความคิดเห็น

มากกว่าผูบ้ริหารโรงเรยีน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจาก

โรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 30-60 กิโลเมตรและมากกว่า 30 กิโลเมตร 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบ

งานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

30-60 กิโลเมตรมคีวามคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและ

ครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มากกว่า 60 กิโลเมตร 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงาน

วิชาการและครูผูส้อน ที่มรีะยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา น้อยกว่า 

30 กิโลเมตรและ 30-60 กิโลเมตรมคีวามคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน ครู

ผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผู้สอน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา มากกว่า 60 กิโลเมตร อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผู้บริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา 30-60 กิโลเมตรมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารโรงเรยีน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา มากกว่า 60 กิโลเมตร อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบ 

งานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

น้อยกว่า 30 กิโลเมตรและ 30-60 กิโลเมตรมคีวามคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษา มากกว่า 60 กิโลเมตร อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผู้บริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา 30-60 กิโลเมตรมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารโรงเรยีน  

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา มากกว่า 60 กิโลเมตร อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ด้านการนิเทศการศกึษา ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงาน

วิชาการและครูผูส้อน  ที่มีระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา น้อยกว่า 

30 กิโลเมตรและ 30-60 กิโลเมตรมคีวามคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา มากกว่า 60 กิโลเมตร และผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ 

และครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 30-60 กิโลเมตร 

มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน  

ที่มรีะยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา นอ้ยกว่า 30 กิโลเมตร  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผู้บริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา น้อยกว่า 30 กิโลเมตรและ 30-60 กิโลเมตรมคีวามคิดเห็นมากกว่า

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน ที่มรีะยะทางจากโรงเรียนถึง

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มากกว่า 60 กิโลเมตร และผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบ

งานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 30-

60 กิโลเมตรมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารโรงเรยีน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและ

ครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา นอ้ยกว่า 30 กิโลเมตร 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู ้ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบ

งานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  



185 

น้อยกว่า 30 กิโลเมตรและ 30-60 กิโลเมตรมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา มากกว่า 60 กิโลเมตร อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  โดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ

และครูผูส้อน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

ที่มรีะยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 30- 60 กิโลเมตร มีความ

คิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มรีะยะทาง

จากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มากกว่า 60 กิโลเมตร อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน และระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่แตกต่างกัน 

แตกต่างกัน  

  5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารและ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรยีน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก” โดยใช้วธิีการหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient) ดังตาราง 35 
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ตาราง 35 ค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปัจจัยทางการบรหิารกับประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนกังานเขต 

              พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ และครูผูส้อน 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 Xt Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Yt 

X1 1.00                

X2 .678** 1.00               

X3 .727** .671** 1.00              

X4 .660** .603** .840** 1.00             

X5 .658** .599** .757** .740** 1.00            

X6 .524** .532** .697** .716** .856** 1.00           

Xt .811** .785** .905** .884** .905** .857** 1.00          

Y1 .576** .605** .734** .767** .726** .736** .808** 1.00         

Y2 .609** .586** .804** .756** .804** .794** .850** .848** 1.00        

Y3 .604** .530** .766** .713** .638** .595** .744** .723** .782** 1.00       

Y4 .534** .566** .738** .651** .702** .666** .752** .747** .777** .666** 1.00      

Y5 .546** .596** .771** .680** .726** .748** .794** .799** .816** .671** .842** 1.00     

Y6 .499** .551** .712** .665** .649** .676** .732** .786** .752** .595** .770** .819** 1.00    

Y7 .585** .503** .752** .684** .667** .622** .740** .768** .800** .727** .656** .708** .783** 1.00   

Y8 .502** .502** .703** .695** .757** .772** .771** .833** .809** .620** .754** .806** .828** .803** 1.00  

Yt .624** .625** .839** .787** .798** .790** .870** .916** .924** .807** .879** .913** .891** .872** .909** 1.00 

 **มนีัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01
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 จากตาราง 35 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร (Xt)  

และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา (Yt) โดยรวม 

พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .870 (rxy = .870) ส่วนปัจจัยทางการบริหาร 

ทั้ง 6 ดา้น และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 

ทั้ง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิาน ขอ้ที่ 5 ที่ว่า ปัจจัยทางการ

บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันทางบวก โดยมีรายละเอียด 

ดังตาราง 36 - 43 

ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผล 

              การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน 

              เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา (Y1) 
 

ปัจจัยทางการบริหาร (X) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา (Y1) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ดา้นภาวะผูน้ำของผู้บริหาร (X1) .576** ปานกลาง 

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) .605** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) .734** สูง 

4. ด้านงบประมาณ (X4) .767** สูง 

5. ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) .726** สูง 

6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) .736** สูง 

รวม (Xt) .808** สูง 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 36 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
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ประถมศึกษาบึงกาฬ ดา้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธ์กัน

ในระดับสูง (rxty1 = .808) โดยด้านงบประมาณ (X4) มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด (rx4y1 = 

.767) และด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร (X1) มคี่าความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (rx1y1 = .576) 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผล 

              การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน 

              เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y2) 
 

ปัจจัยทางการบริหาร (X) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y2) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ดา้นภาวะผูน้ำของผู้บริหาร (X1) .609** ปานกลาง 

2. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) .586** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) .804** สูง 

4. ด้านงบประมาณ (X4) .756** สูง 

5. ดา้นการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) .804** สูง 

6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) .797** สูง 

รวม (Xt) .850** สูง 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 37 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธ์กัน 

ในระดับสูง (rxty2 = .850) โดยด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) และด้านการจูงใจของ

ผูบ้ริหาร (X5) มคีวามสัมพันธ์กันสูงที่สุด (rx3y1, rx5y1= .804) และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X2) มีค่าความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (rx2y1 = .586) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 
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ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผล 

              การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน 

              เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการวัดผล ประเมินผล 

              และดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน (Y3) 
 

ปัจจัยทางการบริหาร (X) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

ด้านการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน (Y3) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ดา้นภาวะผูน้ำของผู้บริหาร (X1) .604** สูง 

2. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) .530** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) .766** สูง 

4. ด้านงบประมาณ (X4) .713** สูง 

5. ดา้นการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) .638** ปานกลาง 

6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) .595** ปานกลาง 

รวม (Xt) .744** สูง 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 38 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ดา้นการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

โดยรวมมคีวามสัมพันธ์กันในระดับสูง (rxty3 = .744) โดยด้านการพัฒนาบุคลากร (X3)  

มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด (rx3y3= .766) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2)  

มีค่าความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (rx2y3 = .530) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผล 

              การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน 

              เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

              การศกึษา (Y4) 
 

ปัจจัยทางการบริหาร (X) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา (Y4) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ดา้นภาวะผูน้ำของผู้บริหาร (X1) .534** ปานกลาง 

2. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) .566** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) .738** สูง 

4. ด้านงบประมาณ (X4) .651** ปานกลาง 

5. ดา้นการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) .702** สูง 

6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) .666** ปานกลาง 

รวม (Xt) .752** สูง 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 39 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rxty4 = .752) โดยด้านการพัฒนาบุคลากร (X3)  

มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด (rx3y4= .738) และด้านภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร (X1)  

มีค่าความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (rx1y4 = .534) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผล 

             การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน 

             เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

             และเทคโนโลยีทางการศกึษา (Y5) 
 

ปัจจัยทางการบริหาร (X) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา (Y5) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ดา้นภาวะผูน้ำของผู้บริหาร (X1) .546** ปานกลาง 

2. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) .596** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) .771** สูง 

4. ด้านงบประมาณ (X4) .680** ปานกลาง 

5. ดา้นการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) .726** สูง 

6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) .748** สูง 

รวม (Xt) .794** สูง 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 40 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ดา้นการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา  

โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rxty5 = .794) โดยด้านการพัฒนาบุคลากร 

(X3) มคีวามสัมพันธ์กันสูงที่สุด (rx3y5 = .771) และด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร (X1)  

มีค่าความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (rx1y5 = .546) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผล 

             การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน 

             เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการนเิทศการศกึษา (Y6) 
 

ปัจจัยทางการบริหาร (X) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

ด้านการนิเทศการศกึษา (Y6) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ดา้นภาวะผูน้ำของผู้บริหาร (X1) .499** ต่ำ 

2. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) .551** ปานกลาง 

3. ดา้นการพัฒนาบุคลากร (X3) .712** สูง 

4. ด้านงบประมาณ (X4) .665** ปานกลาง 

5. ดา้นการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) .649** ปานกลาง 

6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) .676** ปานกลาง 

รวม (Xt) .732** สูง 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 41 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ดา้นการนเิทศการศกึษา โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธ์กันในระดับสูง 

(rxty6 = .732) โดยด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) มคีวามสัมพันธ์กันสูงที่สุด (rx3y6 = 

.712) และด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร (X1) มคี่าความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (rx1y6 = .499) 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผล 

              การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน 

              เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

              ภายในสถานศกึษา (Y7) 
 

ปัจจัยทางการบริหาร (X) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา (Y7) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ดา้นภาวะผูน้ำของผู้บริหาร (X1) .585** ปานกลาง 

2. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) .503** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) .752** สูง 

4. ด้านงบประมาณ (X4) .684** ปานกลาง 

5. ดา้นการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) .667** ปานกลาง 

6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) .622** ปานกลาง 

รวม (Xt) .740** สูง 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 42 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ดา้นการนเิทศการศกึษา โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธ์กันในระดับสูง 

(rxty7 = .740) โดยด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) มคีวามสัมพันธ์กันสูงที่สุด (rx3y7 = 

.752) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) มีค่าความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (rx2y7 = .503) 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผล 

             การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน 

             เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มี 

             แหล่งเรียนรู ้(Y8) 
 

ปัจจัยทางการบริหาร (X) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู ้

(Y8) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ดา้นภาวะผูน้ำของผู้บริหาร (X1) .502** ปานกลาง 

2. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) .502** ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) .703** สูง 

4. ด้านงบประมาณ (X4) .695** ปานกลาง 

5. ดา้นการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) .757** สูง 

6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) .772** สูง 

รวม (Xt) .771** สูง 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 43 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ดา้นการนเิทศการศกึษา โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธ์กันในระดับสูง 

(rxty8 = .771) โดยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด  

(rx6y8 = .772) และด้านภาวะผู้นำของผูบ้ริหาร (X1), ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) มคี่า

ความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (rx1y8, rx2y8 = .502) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  6. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารอย่างนอ้ย  

1 ปัจจัย มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) ดังตาราง  

44-52   
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ตาราง 44 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ 

              ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

              ของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน โดยรวม (Yt)
  

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

1. ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X3) 

.839 .703 .702 .439 .051 .448 8.535** .000 

2. ด้านการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วม (X6) 

.887 .786 .784 .219 .040 .288 5.466** .000 

3. ด้านการจงูใจ

ของผู้บริหาร (X5) 

.889 .790 .788 .114 .048 .134 2.354* .019 

4. ด้านงบประมาณ

(X4) 

.891 .793 .791 .098 .049 .105 2.018* .044 

 a = .530  S.E.est = ± .25462 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 44 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่นำมาวิเคราะห์ 

จำนวน 6 ด้าน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

มีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ดา้นการพัฒนาบุคลากร 

(X3) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 

2 ดา้น คอืด้านการจูงใจของผู้บริหาร (X5) และด้านงบประมาณ (X4) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการพัฒนาบุคลากร (X3) โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .448 รองลงมา คอื ดา้นการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม (X6) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .288 รองลงมา คอื 
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ด้านการจูงใจของผู้บริหาร (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .134

รองลงมา คอื ด้านงบประมาณ (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

.105 ซึง่ตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ได้ร้อยละ 79.10 และมีความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ  

± .25462 

  สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

   Y’ = .530 + .439 (X3) + .219 (X6) + .114 (X5) + .098 (X4) 

  และเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหคุูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ดังนี้ 

   Z’ = .448 (ZX3) + .288 (ZX6) + .134 (ZX5) + .105 (ZX4) 

ตาราง 45 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ 

              ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ 

              ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ด้านการพัฒนา 

              หลักสูตรสถานศึกษา (Y1) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

1. ด้านงบประมาณ  

(X4) 

.767 .589 .587 .475 .058 .416 8.151** .000 

2. ด้านการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วม 

(X6) 

.812 .660 .658 .324 .045 .348 7.247** .000 

3. ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X2) 

.823 .678 .675 .192 .048 .170 4.036** .000 

 a = .022  S.E.est = ± .38802  

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 45 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่นำมาวิเคราะห์ 

จำนวน 6 ด้าน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ (X4)  

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านงบประมาณ (X4) โดยมีค่า

สัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .416 รองลงมา คือ ด้านการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม (X6) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .348 และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .170 ซึง่ตัวแปรทั้ง  

3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้ร้อยละ 

67.50 และมีความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .38802 

  สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

   Y’ = .022 + .457 (X4) + .324 (X6) + .192 (X2)  

  และเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ดังนี้ 

   Z’ = .416 (ZX4) + .348 (ZX6) + .170 (ZX2)  

ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ 

              ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

              ของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ดา้นการพัฒนา 

              กระบวนการเรียนรู้ (Y2) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

1. ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X3) 

.804 .647 .646 .429 .044 .422 9.645** .000 
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ตาราง 46 (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

2. ด้านการ

บรหิารแบบมี 

ส่วนร่วม (X6) 

.86

8 

.753 .752 .252 .044 .319 5.763** .000 

3. ด้านการจงูใจ

ของผู้บริหาร (X5) 

.874 .763 .761 .188 .054 .213 3.503** .001 

 a = .587   S.E.est = ± .28276  

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 46 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่นำมาวิเคราะห์ 

จำนวน 6 ด้าน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

มีจำนวน 3 ด้านที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร 

(X3) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) และด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการพัฒนาบุคลากร (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .422 รองลงมา คือ ด้านการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม (X6) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .319 และด้านการจูงใจ

ของผู้บริหาร (X5) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .213 ซึง่ตัวแปรทั้ง 

3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ได้รอ้ยละ 76.10 และมีความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .28276 

  สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

  Y’ = .587 + .429 (X3) + .252 (X6) + .188 (X5)  

  และเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

   Z’ = .422 (ZX3) + .319 (ZX6) + .213 (ZX5)  
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ตาราง 47 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ 

              ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ 

              ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ด้านการวัดผล  

              ประเมินผลและการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y3) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

1. ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X3) 

.766 .586 .585 .559 .067 .566 8.400** .000 

2. ด้านงบประมาณ 

(X4) 

.777 .603 .600 .224 .064 .237 3.514** .001 

 a = 1.031  S.E.est = ± .35462  

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 47 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่นำมาวิเคราะห์ 

จำนวน 6 ด้าน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

มีจำนวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร 

(X3) และด้านงบประมาณ (X4)  

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการพัฒนาบุคลากร (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .566 และด้านงบประมาณ (X4) มีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .237 ซึง่ตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ได้ร้อยละ 60.00 และมีความ 

คาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .35462 
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  สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

   Y’ = 1.031 + .559 (X3) + .224 (X4) 

  และเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ดังนี้ 

   Z’ = .566 (ZX3) + .237 (ZX4) 

ตาราง 48 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ 

              ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

              ของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ดา้นการวิจัย 

              เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา (Y4) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

1. ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X3) 

.738 .545 .543 .567 .069 .456 8.188** .000 

2. ด้านการจูงใจ

ของผู้บริหาร (X5) 

.770 .593 .590 .227 .084 .215 2.723** .007 

3. ด้านการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วม (X6) 

.744 .600 .596 .150 .068 .158 2.204* .028 

 a = .039  S.E.est = ± .44082 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 48 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่นำมาวิเคราะห์ 

จำนวน 6 ด้าน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร  
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(X3) และ ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน  

1 ด้าน คือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการพัฒนาบุคลากร (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .456 รองลงมา คือ คือ ด้านการจูงใจของ

ผูบ้ริหาร (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .215 และด้านการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม (X6) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .158 ซึ่งตัวแปรทั้ง 

3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้ร้อยละ 

59.60 และมีความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .44082 

  สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

   Y’ = .039 + .567 (X3) + .227 (X5) + .150 (X6)  

  และเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

   Z’ = .456 (ZX3) + .215 (ZX5) + .158 (ZX6) 

ตาราง 49 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ 

              ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ 

              ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ด้านการพัฒนาสื่อ  

              นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา (Y5) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

1. ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X3) 

.771 .594 .593 .511 .062 .429 8.208** .000 

2. ด้านการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วม (X6) 

.825 .681 .679 .369 .042 .398 8.710** .000 

3. ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X2) 

.828 .68

6 

.683 .108 .050 .096 2.163* .031 

 a = - .075  S.E.est = ± .38173 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 49 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่นำมาวิเคราะห์ 

จำนวน 6 ด้าน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร 

(X3) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 

1 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการพัฒนาบุคลากร (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .429 รองลงมา คือ ด้านการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม (X6) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .398 และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .096 ซึง่ตัวแปรทั้ง  

3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 68.30 

และมีความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .38173 

  สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

   Y’ = - .075 + .511 (X3) + .369 (X6) + .108 (X2)  

  และเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ดังนี้ 

   Z’ = .429 (ZX3) + .398 (ZX6) + .096 (ZX2)  
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ตาราง 50 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ 

              ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

              ของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ดา้นการนเิทศ 

              การศกึษา (Y6) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

1. ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X3) 

.712 .507 .505 .485 .055 .468 8.816** .000 

2. ด้านการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วม (X6) 

.755 .570 .567 .283 .043 .350 6.608** .000 

 a = 1.008  S.E.est = ± .38828 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 50 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่นำมาวิเคราะห์ 

จำนวน 6 ด้าน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

มีจำนวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร 

(X3) และ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการพัฒนาบุคลากร (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .468 รองลงมา คือ ด้านการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม (X6) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .350 ซึง่ตัวแปรทั้ง  

2 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้ร้อยละ 

56.70 และมีความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .38828 
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  สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

   Y’ = 1.008 + .485 (X3) + .283 (X6)  

  และเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ดังนี้ 

   Z’ = .468 (ZX3) + .350 (ZX6)  

ตาราง 51 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ 

             ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

             สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

             ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ดา้นการพัฒนา 

             ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา (Y7) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

1. ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X3) 

.752 .566 .565 .581 .057 .579 10.173** .000 

2. ด้านการจูงใจ

ของผู้บริหาร (X5) 

.767 .588 .586 .199 .050 .229 4.022** .000 

 a = 1.015  S.E.est = ± .36688 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 51 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่นำมาวิเคราะห์ 

จำนวน 6 ด้าน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

มีจำนวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร  

(X3) และดา้นการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการพัฒนาบุคลากร (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .579 และด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) 
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มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .229 ซึง่ตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ได้ร้อยละ 58.60 และมีความ 

คาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .36688 

  สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

   Y’ = 1.015 + .581 (X3) + .199 (X5)  

  และเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ดังนี้ 

   Z’ = .579 (ZX3) + .229 (ZX5)  

ตาราง 52 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ 

              ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

              ของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ดา้นการพัฒนา 

              และส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรียนรู้ (Y8) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b  t Sig. 

1. ด้านการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วม (X6) 

.722 .596 .595 .372 .059 .419 3.604** .000 

2. ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X3) 

.806 .649 .647 .292 .060 .256 4.874** .000 

3. ด้านการจงูใจ

ของผู้บริหาร (X5) 

.811 .658 .655 .203 .072 .205 2.807** .005 

 a = .511  S.E.est = ± .38151 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 52 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่นำมาวิเคราะห์ 

จำนวน 6 ด้าน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  
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มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) 

ด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) และดา้นการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) 

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .419 รองลงมา คอื ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .256 และ ด้านการ

จูงใจของผูบ้ริหาร (X5) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .205 ซึง่ตัวแปร

ทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ได้รอ้ยละ 65.50 และมีความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .38151 

  สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

   Y’ = .511 + .372 (X6) + .292 (X3) + .203 (X5)  

  และเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ดังนี้ 

   Z’ = .419 (ZX6) + .256 (ZX3) + .205 (ZX5)  

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิาน ขอ้ที่ 6 ที่ว่า ปัจจัยทางการ

บริหารอย่างนอ้ย 1 ปัจจัย มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนขยายโอกาส ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน 

  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบรหิาร

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

   ผูว้ิจัยดำเนินการหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร โดยผูว้ิจัย

ได้นำเอาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ในด้านที่มีอำนาจพยากรณ์ 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษามาเป็นแนวทาง 

แล้วนำแนวทางดังกล่าวไปสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ทั้ง 10 ท่าน ดังนี้ 
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ตาราง 53 ปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

              ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาบึงกาฬ  
 

ปัจจัยทางการบรหิาร 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการใน

โรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศึกษา 
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1. ด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร           

2. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ✓    ✓      

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. ด้านงบประมาณ ✓  ✓      ✓ ✓ 

5. ด้านการจงูใจของผู้บริหาร  ✓  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. ด้านการบรหิารแบบมีส่วนร่วม ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

 จากตาราง 53 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 4 ด้าน  

มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้แก่ ดา้นการ 
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พัฒนาบุคลากร ดา้นการจูงใจของผู้บริหาร ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและด้าน

งบประมาณ 

ตาราง 54 สรุปแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร  

              งานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  
 

ปัจจัยทางการบรหิาร 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการ 

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Yt 

สรุปความ

จำเป็นในการ

พัฒนา 

1. ด้านภาวะผูน้ำของ

ผู้บริหาร 

         ไม่จำเป็น 

ต้องพัฒนา 

2. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ✓    ✓     ไม่จำเป็น 

ต้องพัฒนา 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ จำเป็นต้อง

พัฒนา 

4. ด้านงบประมาณ ✓  ✓      ✓ จำเป็นต้อง

พัฒนา 

5. ด้านการจงูใจ 

ของผู้บริหาร 

 ✓  ✓   ✓ ✓ ✓ จำเป็นต้อง

พัฒนา 

6. ด้านการบรหิารแบบมี

ส่วนร่วม 

✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ จำเป็นต้อง

พัฒนา 

 จากตาราง 54 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา บึงกาฬ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนา มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

และด้านงบประมาณ 
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 ผูว้ิจัยจงึได้หาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร ทั้ง 4 ด้าน มาสร้างเป็น

แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน เพื่อให้ผูเ้ชี่ยวชาญนำเสนอวิธีการหรอืแนวทาง 

การพัฒนาปัจจัยทางการบริหารให้ดียิ่ง ๆ ขึน้ ดังนี้ 

  1. ปัจจัยทางการบริหาร ด้านการพัฒนาบุคลากร ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า 

“ท่านมีแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร ด้านการพัฒนาบุคลากร อย่างไร” 

ปรากฏว่าผูเ้ชี่ยวชาญ ทั้ง 10 ท่าน ได้ให้คำสัมภาษณ์ ดังนี้ 

   “...ผูบ้ริหารต้องส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับประชุม อบรม สัมมนา วิจัย 

เพื่อจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ ผลการวิจัย มาพัฒนางานที่รับผดิชอบ พัฒนานักเรียน 

เพราะผลจากการพัฒนาบุคลากรจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลของงานวิชาการ  

เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของผู้เรียน จะทำให้ได้สิ่งแปลกใหม่

เกิดขึน้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พัฒนาตนเองด้วยการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้...” 

       (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 

   “...ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสำคัญ

ของการพัฒนาบุคลากร ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ 

เพือ่เพิ่มศักยภาพและทักษะการทำงานและส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้...” 

       (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2564) 

   “...ผูบ้ริหารควรส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู ้สื่ออินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ 

ต่าง ๆ การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สื่อ DLTV, DLIT มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร...” 

       (อรรถกร ชัยมูล, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2564) 

   “...ผูบ้ริหารต้องสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

และพัฒนาทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อน

ภารกิจ วสิัยทัศน์ของโรงเรียน พร้องทั้งปรับกรอบความคิดในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

เพื่อการพัฒนาตนเองและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ...” 

       (สุรชัย โพธิ์คำ, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2564) 
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   “...ผูบ้ริหารควรส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาตน พัฒนา

งานตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาบุคลากร

ในโรงเรยีน...” 

       (สุรชาติ ใจสู้ศึก, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2564) 

   “...ผูบ้ริหารต้องวางแผนบุคลากรในสถานศกึษา และส่งเสริมให้บุคลากร

เข้ารับการอบรม ศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ เพื่อพัฒนางานตามภาระงานที่รับผดิชอบ...” 

       (สมพระเนตร ฝ่ายพงษา, สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2564) 

   “...ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม  

เพื่อพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้ศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้...” 

       (อภชิาติ  หัตถนิรันต์, สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2564) 

   “...ผูบ้ริหารควรส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม  

เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานตามภาระงานที่รับผดิชอบและที่ได้รับมอบหมาย...” 

       (สุชาดา ชานุชิต, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2564) 

   “...ผูบ้ริหารต้องส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง  

และสนับสนุนใหศ้กึษาต่อในระดับที่สูงขึน้...” 

       (จริะชัย หลวงราช, สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2564) 

   “...ผู้อำนวยการโรงเรียนควรสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนได้เข้ารับ

การอบรม ประชุมหรอืสัมมนา และใช้แหล่งเรียนรูจ้ากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในการพัฒนา

ตนเอง...” 

       (พินพนา อัฐนาค, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2564) 
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ตาราง 55 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

              ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

              ด้านการพัฒนาบุคลากร ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  
 

        รายชื่อผู้เช่ียวชาญ 
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1. ผู้บริหารส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้บุคลากรเขา้รับ

การอบรม ประชุม สัมมนา 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

2. ผู้บริหารสนับสนนุใหศ้ึกษา

ต่อในระดับทีสู่งขึน้ 

✓ ✓    ✓ ✓  ✓  5 

3. ส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้

จากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  

นการพัฒนาตนเอง 

  ✓ ✓      ✓ 3 

4. ผู้บริหารใชก้ระบวนการ 

PLC ในการพัฒนาบุคลากร 

ในโรงเรยีน 

    ✓      1 

5. ผู้บริหารต้องวางแผน

บุคลากรในสถานศึกษา 

     ✓     1 

6. ผู้บริหารต้องสรา้ง

บรรยากาศและสภาพ 

แวดล้อมในการทำงาน  

และพัฒนาทักษะการทำงาน 

ในยุคดิจิทลั 

   ✓       1 

 จากตาราง 55 พบว่า การสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหาร ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการพัฒนาบุคลากร ตามความคิดเห็นของ
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ผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน โดยพิจารณาจากข้อที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด 

(ความถี่ตัง้แต่ 5 ขึน้ไป) สามารถสรุปแนวทางพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร ด้านการพัฒนา

บุคลากร ปรากฏผลดังนี้  

  1. ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา 

  2. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

  2. ปัจจัยทางการบริหาร ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถาม

ที่ว่า “ท่านมแีนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร 

อย่างไร” ปรากฏว่าผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 10 ท่าน ได้ให้คำสัมภาษณ์ ดังนี้ 

   “...การจูงใจของผู้บริหาร เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารต้องใหค้วามสำคัญ 

ต้องสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรอยากเข้ารับการอบรม อยากพัฒนาตนเอง ผูบ้ริหารต้อง

สร้างแรงบันดาลใจ เช่น การกำหนดผลการปฏิบัติงานตามแนว PA ซึ่งต้องมีหลักการจูงใจ 

เพื่อจะได้นำมาพัฒนางานวิชาการ...” 

       (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 

   “...กระตุ้นใหผู้บ้ริหารใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจและการจูงใจ 

ให้บุคลากรมขีวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้มสี่วนร่วม รับผิดชอบงาน  

โดยการมอบหมายงานใหต้รงตามความรู้ ความสามารถและทักษะ ความตอ้งการ 

ของบุคลากร พร้อมให้รางวัลเพื่อเสรมิขวัญกำลังใจ...” 

       (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2564) 

   “...ผูบ้ริหารใช้การจูงใจใหบุ้คลากรได้มโีอกาสมีส่วนร่วมในการคิด  

ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบ เพื่อพัฒนางานวิชาการให้มีคุณภาพสูงสุด  

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลได้มสี่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่ว่า 

จะเป็นทางตรงหรอืทางอ้อมในลักษณะของการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจตลอดจน

การประเมนิผลใหทุ้กฝ่ายได้สำนึกในหน้าที่และความรับผดิชอบร่วมกัน อันจะนำไปสู่

เป้าหมายของงานวิชาการ...” 

       (อรรถกร ชัยมูล, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2564) 
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   “...ผูบ้ริหารต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดขีองบุคลากรในโรงเรยีน ไม่ว่าจะ

เป็นด้านเงินเดือน สวัสดิการหรอืการให้รางวัล เมื่อบุคลากรในโรงเรยีนประสบความสำเร็จ

ในการทำงานและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน...” 

       (สุรชัย โพธิ์คำ, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2564) 

   “...ผูบ้ริหารมีการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการ

ทำงานแกบุคลากร มีความเป็นมติรกับบุคลากรในโรงเรียน มกีารให้คำแนะนำ การยกย่อง

ชมเชย เพื่อใหบุ้คลากรในโรงเรียนประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่ยอมรับ

จากสังคม...” 

       (สุรชาติ ใจสู้ศึก, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2564) 

   “...ผูบ้ริหารโรงเรียนจะต้องทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึก ต้องการที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ และอุทิศตนเพื่อผลสำเร็จของงานอย่างแท้จรงิ ถึงแมว้่าองค์กรจะได้บุคคล 

ที่มคีวามรูค้วามสามารถเข้ามาปฏิบัติงานและสามารถใช้บุคคลเหล่านัน้ให้ตรงกับความรู้ 

ความสามารถก็ตาม แต่หากขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานย่อมจะคาดหวังให้บุคคล

เหล่านัน้ทำงานเต็มความรูค้วามสามารถและได้งานที่ออกมาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลคงไม่ได้...” 

       (สมพระเนตร ฝ่ายพงษา, สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2564) 

   “...ผูบ้ริหารควรยกย่องชมเชยครู เมื่อปฏิบัติงานได้สำเร็จ รับฟัง 

ความคิดเห็นของครู ใหค้รูมีอำนาจในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย 

กฎระเบียบของโรงเรียน และผูบ้ริหารควรวางตัวเป็นกันเอง ส่งเสริมใหค้รูทำกิจกรรม 

นันทนาการร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างกัน...” 

       (อภชิาติ  หัตถนิรันต์, สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2564) 

   “...ผูบ้ริหารควรมกีารสร้างแรงจูงใจทั้งทางบวกและทางลบ มีการสร้าง

ขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างยุตธิรรม กระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรยีนมีความ

กระตอืรอืร้นในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายหน้าที่ 

ความรับผดิชอบให้บุคลากรตามถนัดและความสามารถ พรอ้มทั้งจัดกิจกรรมประกาศ

เกียรตคิุณใหบุ้คลากรที่มผีลงานดีเด่น เพื่อเป็นแรงผลักดันและมีกำลังในการปฏิบัติงาน...” 

       (สุชาดา ชานุชิต, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2564) 
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   “...ผูบ้ังคับบัญชาควรใหค้วามเห็นใจ เข้าใจครูผูป้ฏิบัติงานสอน 

ให้ความเป็นกันเองกับครูอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ควรมอบหมายงานใหต้รงกับ 

ความรู ้ความสามารถของครู ควรจัดกองทุนกู้ยืมเพื่อการดูงานหรือศึกษาต่อ...” 

       (จริะชัย หลวงราช, สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2564) 

   “...ผูบ้ริหารจะต้องรูว้่าบุคลากร มีความตอ้งการหรอืมีความคาดหวัง 

อย่างไร มีประสบการณ์ ความรู ้และทัศนคติในเรื่องนั้น ๆ อย่างไรแล้วพยายามดึงเอา 

สิ่งเหล่านั้นมาเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน...” 

       (พินพนา อัฐนาค, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2564) 

ตาราง 56 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

              ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

              ด้านการจูงใจของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
 

        รายชื่อผู้เช่ียวชาญ 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

ไช
ยา

 ภ
าว

ะบ
ตุร

 

 ธว
ัชชั

ย 
ไพ

ให
ล 

อร
รถ

กร
 ชั

ยม
ูล 

สุร
ชัย

 โพ
ธิ์ค

ำ 

สุร
ชา

ติ 
ใจ

สู้ศ
ึก 

สม
พร

ะเ
นต

ร 
ฝ่า

ยพ
งษ

า 

อภ
ิชา

ติ 
 ห

ตัถ
นิรั

นต
์ 

สุช
าด

า 
ชา

นุชิ
ต 

จิร
ะช

ัย 
หล

วง
รา

ช 

พิน
พน

า 
อัฐ

นา
ค 

คว
าม

ถี่ 
1. ผู้บริหารต้องสรา้งแรง

บันดาลใจ แรงจูงใจ 

ในการปฏิบัตงิาน 

✓ ✓    ✓  ✓  ✓ 5 

2. ผู้บริหารมอบหมายงานให้

ตรงตามความรู ้ความสามารถ

และทักษะ ความต้องการ 

ของบุคลากร 

 ✓    ✓  ✓ ✓ ✓ 5 

3. ยกย่อง ชมเชยและให้

รางวัลเพื่อเสรมิขวัญกำลงัใจ 

 ✓  ✓ ✓  ✓ ✓   5 

4. ให้บุคลากรไดม้ีโอกาส  

มีส่วนร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ 

ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผดิชอบ  

  ✓    ✓    2 



215 

ตาราง 56 (ต่อ) 

        รายชื่อผู้เช่ียวชาญ 
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5. ผู้บริหารมีการสรา้ง

บรรยากาศเพื่อให้เกดิความ 

พึงพอใจในการทำงาน 

แก่บุคลากร 

    ✓      1 

 จากตาราง 56 พบว่า การสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหาร ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการสร้างแรงจูงใจของผู้บริหาร ตามความ

คิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน โดยพิจารณาจากข้อที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนา

ตรงกันมากที่สุด (ความถี่ตัง้แต่ 5 ขึ้นไป) สามารถสรุปแนวทางพัฒนาปัจจัยทางการ

บริหาร ด้านการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร ปรากฏผลดังนี้  

  1. ผูบ้ริหารตอ้งสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  2. ผูบ้ริหารมอบหมายงานใหต้รงตามความรู ้ความสามารถและทักษะ 

ความตอ้งการของบุคลากร 

  3. ยกย่อง ชมเชยและให้รางวัลเพื่อเสริมขวัญกำลังใจ 

  3. ปัจจัยทางการบริหาร ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้วจิัยได้นำข้อ

คำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร ด้านการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วม อย่างไร” ปรากฏว่าผูเ้ชี่ยวชาญ ทั้ง 10 ท่าน ได้ให้คำสัมภาษณ์ ดังนี้ 

   “...ผูบ้ริหารต้องเปิดโอกาสหรอืสร้างกิจกรรมใหค้รูมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้แบบ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อน ๆ พัฒนาตนเองร่วมกับเพื่อน

ร่วมงาน รวมกระทั่งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ร่วมบริหาร ร่วมตัดสินใจ จะทำให้ครูรูส้ึก

เป็นเจ้าของความคิด เกิดความรักความผูกพันในองค์กร จะทำให้มีแรงใจในการทำงาน

อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลดีกับนักเรียนและงานวิชาการของโรงเรียน...” 

       (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 
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   “... เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการทำงาน ร่วมรับผดิชอบงาน

ตามบทบาท หน้าที่ มอบหมายงานใหชั้ดเจนและทั่วถึง มีการร่วมกันประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ...” 

       (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2564) 

   “... การดำเนินงานในองค์การนัน้ไม่ไดเ้น้นที่ผูบ้ริหารโรงเรียนให้เป็นผู้นำ

ในการปฏิบัติงานในโรงเรยีนเพียงผูเ้ดียว แต่เน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานโดยที่ไม่ต้องให้ผู้บริหารเป็นผู้นำในการดำเนินการนัน้ ๆ เสมอไป กล่าวคือ

บุคลากรในโรงเรียนก็สามารถตัดสินใจและดำเนนิการในเรื่องต่าง ๆ ได้ ...” 

       (อรรถกร ชัยมูล, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2564) 

   “... ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีความร่วมมอืร่วมใจ 

ในการทำงาน มีความมุ่งม่ันและความสามัคคีในการปฏิบัติงาน การที่ผูบ้ริหารและครู 

ให้ความไว้วางใจกัน ยอมรับฟังความคดิเห็นซึ่งกันและกัน และการมปีฏิสัมพันธ์กัน 

อย่างจริงใจ มีความสามัคคี มคีวามพร้อมเพรียงและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ 

ปฏิบัติงาน ก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานในโรงเรียนเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล ...” 

       (สุรชัย โพธิ์คำ, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2564) 

   “... ผูบ้ริหารตอ้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 

มีส่วนร่วมในการกำหนดภารกิจ การแก้ปัญหา การสร้างความสำเร็จ และได้แสดง

ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและความเต็มใจตามภาระงาน 

ที่ได้รับมอบหมายและมีร่องรอยที่ชัดเจน ...” 

       (สุรชาติ ใจสู้ศึก, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2564) 

   “... ควรเปิดโอกาสใหค้รูได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนงานต่าง ๆ 

และสามารถแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้ และมีการ

กระจายงานให้บุคลากรอย่างทั่วถึง มคีำสั่งที่ชัดเจน ...” 

       (สมพระเนตร ฝ่ายพงษา, สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2564) 

   “... การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยใหก้ารทำงานในโรงเรียนง่ายขึ้น 

เพราะเป็นการกระจายอำนาจทางการบริหารไปสู้ส่วนต่าง ๆ กลุ่มคนต่าง ๆ ในโรงเรียน  

ดังนัน้การพัฒนางานในด้านนีค้วรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนใหต้ระหนักถึงการมีส่วนร่วมใน 
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กานบริหารและการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มสี่วนร่วมในการ 

ประเมินผล มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หรอืแมก้ระทั่งมสี่วนร่วมในด้านอื่น ๆ ที่มคีวาม 

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบุคคล ผูบ้ริหารคือตัวแปรสำคัญที่จะทำใหเ้กิดผลสำเร็จในการ 

บริหารงาน ...” 

       (อภชิาติ  หัตถนิรันต์, สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2564) 

   “... ผูบ้ริหารตอ้งเปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการเสนอแนวทาง 

ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหด้ีขึ้น และเปิดโอกาสใหบุ้คลากร 

มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ...” 

       (สุชาดา ชานุชิต, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2564) 

   “... การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีหลายมุมมอง อีกมุมมองหนึ่งคือการมี

ส่วนร่วมในผลประโยชน์ ครูควรได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสม โดยการจัดสรรความดี 

ความชอบ หรอืรางวัลให้ครูและบุคลากรอย่างเหมาะสม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ผูบ้ริหารควร 

เป็นนักจัดการที่ดี และให้ครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

ด้วย ...” 

       (จริะชัย หลวงราช, สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2564) 

   “... ผูบ้ริหารควรส่งเสริมและพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ในทุก ๆ ด้าน การที่เรารูส้ึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรได้รับการ

พัฒนา เพราะหากเรารู้สกึว่าเราเป็นส่วนหนึ่งหรอืเป็นเจ้าของโรงเรียนแลว้นั้น เราก็จะ

ทุ่มเทการทำงาน เข้าไปช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึน้เท่านั้น ดังนั้น

ผูบ้ริหารควรสร้างความตระหนักใหค้รูและบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียน รู้สกึเป็น

เจ้าของโรงเรยีนนี้ดว้ย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน และมีการมอบหมายงาน

ที่ชัดเจนและทั่วถึง ...” 

       (พินพนา อฐันาค, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2564) 
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ตาราง 57 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

              ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

              ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

        รายชื่อผู้เช่ียวชาญ 
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1. ผู้บริหารต้องเปิดโอกาส

หรอืสรา้งกจิกรรมให้ครู 

มีส่วนร่วมในการบรหิารงาน 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

2. ผู้บริหารต้องความรัก 

ความผูกพันให้เกดิขึน้ 

ในองค์กร 

✓   ✓      ✓ 3 

3. มีการมอบหมายงาน 

ที่ชัดเจนและทั่วถึง 

 ✓ ✓  ✓ ✓    ✓ 5 

4. ส่งเสรมิให้บุคลากรใน

โรงเรยีนมีความร่วมมอืร่วมใจ

ในการทำงาน มีความมุ่งมัน่

และความสามัคคีในการ

ปฏิบัติงาน 

   ✓   ✓    2 

 จากตาราง 57 พบว่า การสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหาร ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญ 10 คน โดยพิจารณาจากข้อที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกัน 

มากที่สุด (ความถี่ตั้งแต่ 5 ขึน้ไป) สามารถสรุปแนวทางพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร  

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ปรากฏผลดังนี้  

  1. ผูบ้ริหารตอ้งเปิดโอกาสหรอืสร้างกิจกรรมให้ครูมีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน 

  2. มีการมอบหมายงานที่ชัดเจนและทั่วถึง 



219 

  4. ปัจจัยทางการบริหาร ดา้นงบประมาณ ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า  

“ท่านมีแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร ด้านการงบประมาณ อย่างไร”  

ปรากฏว่าผูเ้ชี่ยวชาญ ทั้ง 10 ท่าน ได้ให้คำสัมภาษณ์ ดังนี้ 

   “...โรงเรียนควรจัดโครงสร้างการมอบงานในระบบบริหารการเงิน  

และควบคุมให้มคีวามชัดเจน ใชว้ิธีการระดมทรัพยากรทีหลากหลาย ให้บุคลากรและชุมชน 

มีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ และแสดงความเป็นไปได้ในการใชจ้่ายเงนิ จัดหา

เจ้าหน้าทีท่ีม่ีความชำนาญแยกจากความรับผดิชอบด้านการเรียนการสอน ให้ความรู้ 

กับบุคลากรในสถานศกึษาในเรืองกฎหมายและระเบียบการเงนิทีเกี่ยวข้อง ...” 

       (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) 

   “...หลักการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานเชิงยุทธศาสตร์ว่า 

เป็นการใชว้ิธีการและกระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมอืในการจัดสรรทรัพยากร 

ให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบายเป็นการมุ่งหวังให้จ่ายงบประมาณที่คำนึงถึงความโปร่งใส  

มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผูเ้รียน...” 

       (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2564) 

   “...สถานศกึษาโดยผู้บริหารต้องมีระบบการบริหาร ควบคุม กำกับ

งบประมาณที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรและชุมชนมสี่วนร่วมในการบริหาร

งบประมาณและมีระบบการตรวจสอบและรายงานผลการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน

ตรวจสอบได้...” 

       (อรรถกร ชัยมูล, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2564) 

   “...งบประมาณมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน

วิชาการเป็นเครื่องมอืในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มปีระสิทธิภาพ  

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานเชิงยุทธศาสตร์ ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

วางแผนและใช้จ่ายงบประมาณ...” 

       (สุรชัย โพธิ์คำ, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2564) 

   “...การบริหารงานงบประมาณของสถานศกึษาต้องมุ่งเน้นความเป็น

อิสระในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการ 
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จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศกึษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้

บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพที่ดขีึน้ต่อผู้เรยีน ...” 

       (สุรชาติ ใจสู้ศึก, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2564) 

   “... ควรเปิดโอกาสใหค้รูได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้

งบประมาณต่าง ๆ และสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการใช้งบประมาณ 

ของโรงเรียนและมีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและชัดเจน พร้อมทั้งมอบหมายบุคล

ที่มคีวามรูส้ามารถมาทำงานในส่วนของงบประมาณ...” 

       (สมพระเนตร ฝ่ายพงษา, สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2564) 

   “...เนื่องจากทรัพยากรหรอืงบประมาณของหน่วยงานหรอืสถานศกึษา 

มีอย่างจำกัด ดังนัน้จึงจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมอืในการจัดการจัดสรร

ทรัพยากรหรอืใช้จ่ายเงนิให้มีประสิทธิภาพ ...” 

       (อภชิาติ  หัตถนิรันต์, สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2564) 

   “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการจัดทำแผนงาน นโยบาย และการวางแผน

บริหารงบประมาณทีแน่นอน ชัดเจน เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมในการแสดง 

ความคิดเห็นและแนวทางการใชจ้่ายงบประมาณ พร้อมทั้งมกีารรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณที่จัดเจน เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ ...” 

       (สุชาดา ชานุชิต, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2564) 

   “...การบริหารงบประมาณควรเน้นแบบมีส่วนร่วมทุก ๆ ฝ่าย ผูบ้ริหาร

ควรเป็นนักจัดการที่ดี ใช้หลักการบริหารที่โปร่งใส และใหค้รูเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ประเมินแผนปฏิบัติการใช้งบประมาณของโรงเรียนด้วย ...” 

       (จริะชัย หลวงราช, สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2564) 

   “...ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการกำหนดนโยบาย วางแผนและจัดทำปฏิทิน

การใชจ้่ายงบประมาณที่ชัดเจน เป็นระบบ และใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน 

และใช้จ่ายงบประมาณ...” 

       (พินพนา อัฐนาค, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2564) 
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ตาราง 58 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

              ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

              ด้านงบประมาณ ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

        รายชื่อผู้เช่ียวชาญ 
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1. โรงเรยีนควรจัดโครงสรา้ง

การมอบงานในระบบบริหาร

การเงิน และควบคุมให้ม ี

ความชัดเจน 

✓ ✓ ✓    ✓ ✓   5 

2. ให้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการบรหิาร

งบประมาณ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 9 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ

คำนึงถงึความโปร่งใส  

มีประสิทธภิาพ และเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดกับผูเ้รียน 

 ✓   ✓  ✓ ✓ ✓  5 

4. มีการกำหนดนโยบาย 

วางแผนและจัดทำปฏิทนิ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ที่ชัดเจน เป็นระบบ 

     ✓  ✓  ✓ 3 

 จากตาราง 58 พบว่า การสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหาร ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านงบประมาณ ตามความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน โดยพิจารณาจากข้อที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด 

(ความถี่ตัง้แต่ 5 ขึน้ไป) สามารถสรุปแนวทางพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร  

ด้านงบประมาณ ปรากฏผลดังนี้  

  1. ให้บุคลากร ผูเ้กี่ยวข้องและชุมชนมสี่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ 
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  2. การใชจ้่ายงบประมาณคำนึงถึงความโปร่งใส มปีระสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดกับผูเ้รียน 

  3. โรงเรียนควรจัดโครงสร้างการมอบงานในระบบบริหารการเงิน  

และควบคุมให้มคีวามชัดเจน 
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บทที่ 5 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ผูว้ิจัยได้เสนอผลการวิจัยตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานการวิจัย 

  3. วิธีดำเนนิการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภิปรายผล 

  6. ขอ้เสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน 

  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ 

ในโรงเรยีน ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน 
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  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

จำแนกตามตำแหน่งหนา้ที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทาง 

จากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงาน

วิชาการและครูผูส้อน 

  6. เพื่อศึกษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มผีลต่อ

ประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผูส้อน  

  7. เพื่อศกึษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหาร โรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  3. ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 
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ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน  

มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  6. ปัจจัยทางการบริหารอย่างนอ้ย 1 ปัจจัยมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงาน

วิชาการและครูผูส้อน 
 

วธิีดำเนินการวจิัย 
 

 1. ประชากร 

  ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อนในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศกึษา 2564 จำนวน 1,011 คน 
 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อนในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ปีการศกึษา 2564 จำนวน  

300 คน จากโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 50 โรงเรียน 
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 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย จำนวน 6 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา 

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย จำนวน 8 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 

 4. การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

   4.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

   4.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อ  

ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

   4.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิตติ่าง ๆ โดยใช้เครื่อง 

ไมโครคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัย 

   4.4 การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างองิ เพื่อวเิคราะห์หาความสัมพันธ์ของ 

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยใช้

วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) ซึ่งมีค่าระหว่าง -1 ถึง +1 โดยทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณา

จากเครื่องหมาย ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คำนวณได้ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เป็น 0 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวก แสดงว่ามี

ความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นลบ แสดงว่ามี
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ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามหรือผกผันกัน โดยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะ

พิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 

ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีความสัมพันธ์กัน 

หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ไม่มีความสัมพันธ์กัน หลังจากนั้นจงึทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่าง

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 5. สถติิท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  เพื่อให้การวเิคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจงึได้วิเคราะห์

ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิต ิดังนี้ 

   5.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage)  

   5.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)  

   5.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   5.4 สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว (One way ANOVA) 

   5.5 วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 

Product-Moment Correlation Coefficient) 

   5.6 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละ ขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression analysis) 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ สรุปผลได้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยทางการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.353) เมื่อพจิารณา

รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
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  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=̅ 4.323) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน  

  3. การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและ

ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามตำแหน่ง

หนา้ที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงาน 

วิชาการและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ แตกต่างกัน 

แต่เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าไม่แตกต่างกัน 

  4. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงาน 

วิชาการและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตาม

ตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรียนถึง

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน พบว่า ประสทิธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา แตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกตาม

ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

  5. ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหาร (X) และประสิทธิผลการ

บริหารงาน วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา (Y) ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ พบว่า โดยรวมมคีวามสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .870 (rxy = 

.870) ส่วนปัจจัยทางการบริหาร ทั้ง 6 ด้าน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ทั้ง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณา ความสัมพันธ์เรียงลำดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไป 

หาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) กับด้านการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ (Y2) และด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร (X3) กับด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้(Y2)  
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มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .804 รองลงมาคือ  

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) กับด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y2)  

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .794 รองลงมาคือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6)  

กับด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ (Y8) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

เท่ากับ .772 

  6. ผลการศกึษาอำนาจพยากรณ์ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ที่นำมาวิเคราะห์ มีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X3) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จำนวน 2 ด้าน คอืด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) และด้านงบประมาณ (X4) 

   ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการพัฒนาบุคลากร (X3)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .448 รองลงมา คือ ดา้นการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม (X6) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .288 รองลงมา  

คือ ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .134

รองลงมา คอื ดา้นงบประมาณ (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

.105 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ได้ร้อยละ 79.10 และมีความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ  

± .25462 

   สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

    Y’ = .530 + .439 (X3) + .219 (X6) + .114 (X5) + .098 (X4) 

   และเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ดังนี้ 

    Z’ = .448 (ZX3) + .288 (ZX6) + .134 (ZX5) + .105 (ZX4) 

  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ในด้านที่ต้องนำไป

ศกึษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร จำนวน 4 ด้าน คอื ดา้นการพัฒนา



230 

บุคลากร ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและด้านงบประมาณ 

โดยจัดทำแบบสัมภาษณ์ เพื่อไปหาแนวทางในการพัฒนาโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ

จำนวน 10 คน จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์เนื้อหา นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   7.1 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

    7.1.1 ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 

ประชุม สัมมนา 

    7.1.2 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

   7.2 ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร 

    7.2.1 ผูบ้ริหารต้องสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

    7.2.2 ผูบ้ริหารมอบหมายงานให้ตรงตามความรู้ ความสามารถ 

และทักษะ ความตอ้งการของบุคลากร 

    7.2.3 ยกย่อง ชมเชยและให้รางวัลเพื่อเสริมขวัญกำลังใจ 

   7.3 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

    7.3.1 ผูบ้ริหารตอ้งเปิดโอกาสหรอืสร้างกิจกรรมให้ครูมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงาน 

    7.3.2 มีการมอบหมายงานที่ชัดเจนและทั่วถึง 

   7.4 ด้านงบประมาณ 

    7.4.1 ให้บุคลากร ผูเ้กี่ยวข้องและชุมชนมสี่วนร่วมในการบริหาร

งบประมาณ 

    7.4.2 การใช้จ่ายงบประมาณคำนงึถึงความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสทิธิผลสูงสุดกับผูเ้รียน 

    7.4.3 โรงเรียนควรจัดโครงสร้างการมอบงานในระบบบริหารการเงิน 

และควบคุมให้มคีวามชัดเจน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศกึษาปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ผูว้ิจัยนำมาอภปิรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจัยและผลการวิจัย ดังนี ้  
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  1. ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย

ที่ตัง้ไว้ เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย คอื ด้านงบประมาณ ดา้นภาวะผูน้ำของผู้บริหาร ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ด้านการจูงใจของผู้บริหาร ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างทั่วถึงในการจัด

การศกึษา มีการส่งเสริมให้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ำ ใชค้วามรูค้วามสามารถ ทักษะใน

การบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว

และถูกต้อง มคีวามสามารถในการกำหนดการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา มกีารมอง

การณ์ไกลด้วยวิสัยทัศน์ มีแนวคิดริเริ่มในการพัฒนางาน ดำเนนิการ นิเทศ กำกับดูแล 

ติดตาม ประเมนิผล การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ครู 

และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และนำเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารงาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง เช่น ส่งครูและบุคลากรไป ฝกึอบรม สัมมนา 

ศกึษาดูงาน เป็นผูเ้อือ้อำนวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอน  

ได้อย่างมคีุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑารัตน์ ขาวกริบและอดุล นาคะโร 

(2562, หนา้ 170) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากระบี่ 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศกึษาสังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากระบี่  

ด้านการจัดการงบประมาณ อยู่ในระดับมาก คือ สถานศกึษามีระบบการบริหารควบคุม

กำกับงบประมาณที่ชัดเจน เปิดโอกาสใหค้รู บุคลากรและชุมชนมสี่วนร่วมในการบริหาร

งบประมาณและมีระบบการตรวจสอบและรายงานผลการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน

ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิภาสินี หัศกรรจ์ (2561, หนา้ 163) ได้ทำการ

วิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีนดีประจำตำบล สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย

ทางการบริหารด้านการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับมาก เนื่องจากครูผู้สอนมคีวามมุ่งมั่น 

ศรัทธา และประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการทำความดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
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ทำงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประภาษ จิตรักศิลป์ (2561, หนา้ 173) ได้ทำการ

วิจัยเรื่องปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนตามทัศนะของบุคลากรใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย

ทางการบริหารของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านการจูงใจ 

ผูบ้ริหารจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม เพื่อการปฏิบัติงาน และด้านภาวะ

ผูน้ำ ผู้บริหารมวีิสัยทัศน์ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องต่อการ

เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการนเิทศ

การศกึษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการ

เรียนรู ้ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา และด้านการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศกึษา ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีการออกแบบและรูปแบบการวัดผล

และประเมินผลที่หลากหลาย และการเทียบโอนผลการเรียนที่เป็นระบบ มรีะบบการ

ประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูก้ารศึกษา  

มีการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาและการส่งเสริมชุมชนใหม้ีความ

เข้มแข็งทางวิชาการ ส่งผลใหโ้รงเรียนมีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพ  

ซึง่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมควร ชุมชอบ (2560, หน้า 120). ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ี

เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุราษฎรธานี เขต 1 ด้านการวัดผล 

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่าการวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรูเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของผูเ้รียน  
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ว่าผูเ้รียนมีความก้าวหน้า ทั้งดา้นความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและค่านยิมที่พึง

ประสงค์ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรอืไม่เพียงใด ผลการประเมิน

จะช่วยใหค้รูผู้สอนรูข้้อบกพรองหรือความก้าวหน้าของผูเ้รียน ทำให้สามารถจัดกิจกรรม

การเรียนรวูิธี การแกปัญหาหรอืพัฒนาให้เหมาะสมได้ สอดคล้องกับผลการศกึษาของ 

เกษแก้ว เจรญิเกตุ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่าประสทิธิผลการบริหาร งานวิชาการของโรงเรียน 

จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศกึษาของ วรพล เจรญิวัย (2561, บทคัดย่อ)  

ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

ขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัย

พบว่า ระดับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  3. ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ที่แตกต่างกัน 

แตกต่างกัน พบว่า 

   3.1 ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 

พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมตฐิาน

การวิจัยที่ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร ดา้นการพัฒนา

บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการจูงใจ ของผูบ้ริหารและด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพจิารณาเป็นรายคู่ พบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ทั้งนี้อาจ

เนื่องจากว่า ผูบ้ริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นผู้ที่มคีวามสามารถในการ

บริหารจัดการ สามารถโน้มน้าวหรอืจูงใจใหทุ้กฝ่ายในโรงเรียนปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม

ความรับผดิชอบของตนอย่างเต็มที่ เป็นผูท้ี่มอีำนาจในการตัดสินใจ ในการใช้งบประมาณ 
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การกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หนา้ 191) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยทางการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน  

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการศกึษาของ นีรนุช ชัยบิน (2561,  

หนา้ 138) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยทางการบริหารการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและ

สนับสนุนประชาธิปไตยในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารการดำเนนิงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน

ประชาธิปไตยในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพ โดยรวม

แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารสถานศกึษา มีระดับความ

คิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน สอดคล้องกับผลการศกึษาของ สอนนารินทร์ ปัททุม (2559, 

หนา้ 212) ศกึษาปัจจัยการบริหารงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มี

สถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารงาน 

โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

   3.2 ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน พบว่า

โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน  

ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมี

ความสามารถในการเป็นผู้นำ สร้างความศรัทธา ทำให้ผูร้่วมปฏิบัติงานเกิดความรักและ

นับถือ ครูผูส้อนมีความมุ่งม่ันศรัทธาและประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่

และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรูค้วามสามารถ

เต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดวงเดือน แก้วฝ่าย (2558, หน้า 223) 

ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศกึษาพบว่าการ
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เปรียบเทียบปัจจัยการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูหัวหน้าฝ่าย

วิชาการและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวม 

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิภาสิน ีหัศกรรจ์ (2561,  

หนา้ 168) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีนดีประจำตำบล 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร ผลการศกึษาพบว่า 

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูส้อน และประธานคณะกรรมการสถานศกึษา ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

แตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก 

ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถสร้างศรัทธา ทำให้ผูร้่วมปฏิบัติงานเกิดความรักและนับถือ

ครูผูส้อนมีความมุ่งม่ัน ศรัทธาและประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการทำความดี 

และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน 

   3.3 ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามระยะทางจากโรงเรียนถึง

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนา

บุคลากร ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ที่มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา 30 - 60 กิโลเมตรมคีวามคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงาน

วิชาการและครูผูส้อน ที่มรีะยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา น้อยกว่า 

30 กิโลเมตรและมากกว่า 60 กิโลเมตร ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่า โรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีบริบทและพืน้

ที่ตัง้แตกต่างกัน มีระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่ห่างกันมาก ทำให้บุคลากร 

ที่อยู่ในโรงเรยีนใกล้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ได้รับการตดิตาม นิเทศอย่างต่อเนื่อง  

ทำให้บุคลากรต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ร่วมทั้งผูบ้ริหารต้องสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอย่าง
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ต่อเนื่องและเป็นระบบ ดังคำสัมภาษณ์ของนักวิชาการ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการและครูผูส้อน ประกอบด้วย ธวัชชัย ไพใหล (สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2564)  

ได้เสนอว่า สวนใหญ่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษายังมีความเหลื่อมล้ำและ 

แตกต่างกัน อย่างมากกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพบุคลากร  

คุณภาพนักเรียน รวมทั้งปัจจัยเอื้ออื่น ๆ เช่น ความร่วมมอืของกรรมการสถานศกึษา  

การสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศกึษา และการติดตาม

ช่วยเหลอือย่าง ใกล้ชิดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาหรอืหน่วยงานต้นสังกัด ปัจจัย

เหล่านี้ลว้นส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา สุรชาติ ใจสู้ศกึ (สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2564) ได้เสนอว่า การบริหารโรงเรียน 

ที่มทีี่ตัง้ห่างไกลจากหน่วยงาน ต้นสังกัด ผูบ้ริหารจะต้องสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติหนา้ 

ให้เกิดกับบุคลากรในโรงเรียน พร้อมทั้งให้ส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่าง ๆ  

เพราะผูบ้ริหารตอ้งใช้เวลาค่อนข้างมากในการเดินทางเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  

หรอืเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ดังนั้นในช่วงนัน้ ผู้บริหารต้องให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถ

บริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ที่แตกต่างกัน พบว่า 

   4.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและ

ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามตำแหน่ง

หนา้ที่ในโรงเรียน พบว่าโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ดา้นการนเิทศการศกึษา  

ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา และด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรยีนรู้ แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ 
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และครูผูส้อน ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึง

รายละเอียดของงานวิชาการ ทั้ง 17 งาน สามารถมองเห็นจุดอ่อน จุดแข็งและจุดที่ต้อง

พัฒนาของงานวิชาการมากกว่าครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการและครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์ (2560, หน้า 214) ได้ศกึษา ประสิทธิภาพของ

กระบวนการนเิทศภายในและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผลการศกึษาพบว่า ผูท้ี่มสีถานภาพการ

ดำรงตำแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เป็นเพราะว่าผูบ้ริหารมองเห็นรายละเอียดของงาน

ของงานวิชาการทั้ง 17 งานมากกว่าครูผูร้ับการนเิทศ จึงมองเห็นจุดอ่อนของงานต่าง ๆ 

มากกว่าครูผูร้ับการนเิทศ 

   4.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 

และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ จำแนกตาม

ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิาน

การวิจัยที่ตัง้ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ 

และครูผูส้อนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีวธิีการออกแบบการจัดการ

เรียนรู ้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการได้ด ีไม่ว่าจะเป็นมเีทคนิควิธีการ 

ที่ทันสมัย สามารถออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน ออกแบบการบริหารงานวิชาการ 

ที่เป็นระบบส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มนัส ทวีกัน 

(2561, หนา้ 150) ได้ศกึษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน ในโรงเรียน

มัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผลการศกึษาพบว่า 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริหารโรงเรยีนมีความตระหนักในบทบาท 

หนา้ที่ เห็นความสำคัญ ของการบริหารงานในโรงเรยีนตามหน้าที่ของตนเองและสนับสนุน 

ส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงาน 

ที่หลากหลาย 

   4.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและ 
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ครูผูส้อน สังกัดสำนักงาน เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามระยะทาง

จากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 

ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่า โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษาที่อยู่ห่างไกลจากสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจะเสียเวลาและ

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางมาก ทั้งการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาหรือการจัดส่งเอกสาร

ฉบับจรงิในการขอสนับสนุนงบประมาณ ดังคำสัมภาษณ์ของนักวิชาการ ผู้บริหารโรงเรยีน 

ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน ประกอบด้วย ธวัชชัย ไพใหล (สัมภาษณ์,  

6 ตุลาคม 2564) ได้เสนอว่า ดว้ยสถานการณ์ปัจจุบันการรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

ต้องใช้ระบบออนไลน์ และมีระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งการจะติดต่อ สอบถาม ประสานงาน 

หรอืขอข้อมูลกับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากสำนักงานเขตพืน้ที่ต้องใช้เวลามาก ดังนั้น

ผูร้ับผิดชอบจะประสานงานกับโรงเรียนที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและ

ทันตามเวลาที่กำหนด สุรชาติ ใจสู้ศกึ (สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2564) ได้เสนอว่า โรงเรยีน 

ที่มทีี่ตัง้ใกล้กับหน่วยงาน ต้นสังกัด จะได้รับการตดิต่อประสานงาน การกำกับติดตาม  

การนเิทศการศกึษา รวมถึงมีการตรวจเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอจากผูบ้ังคับบัญชา ทำให้

ผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนมีความกระตอืรอืร้นและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้า  

ซึ่งต่างจากผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มโีรงเรียนตัง้อยู่ไกลจากหน่วยงานต้นสังกัด พินพนา  

อัฐนาค (สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2564) ได้เสนอว่า บุคลากรทุกคนต้องการพัฒนาตนเอง 

แต่ก็มีขอ้จำกัดหลายอย่างที่ทำให้ไม่สามารถ เข้าร่วมการประชุม การอบรมในการพัฒนา

ตนเองหรอืงานที่ได้รับผดิชอบได้ เช่น ระยะทางและเวลาในการเดินทางของคุลากร 

ที่อยู่ห่างไกล  

  5. ปัจจัยทางการบริหาร (X) และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา (Y) ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูผูร้ับผิดชอบ งานวิชาการและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

บึงกาฬ พบว่า โดยรวมมคีวามสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทาง 

สถิตทิี่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เท่ากับ .870 (rxy = .870) ส่วนปัจจัยทางการบริหาร ทั้ง 6 ดา้นและประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการ ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ทั้ง 8 ดา้น มีความสัมพันธ์ 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน  
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ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการและครูผูส้อน มีความคิดเห็น ความเข้าใจและเห็นว่าปัจจัย 

ทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนัน้มีความสัมพันธ์กัน

และส่งผลต่อกัน เพราะปัจจัยทางการบริหารไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐาน ด้านคุณลักษณะ

ของผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูผู้สอน การบริหารจัดการที่มคีุณภาพและปัจจัยอื่น ๆ  

ล้วนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีนและส่งผลถึงประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการด้วย สอดคล้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มัธยมศกึษา เขต 23 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหาร

ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยรวมมคีวามแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ปัจจัยการบริหาร ของโรงเรียนตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานหรอืการดำรงตำแหน่ง โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยทางการบริหารจำนวน 6 ปัจจัย ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ

โรงเรียน ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ บรรยากาศ และวัฒนธรรมองค์การ 

งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการบริหารนโยบายสู่การปฏิบัติ บุคลากร กระบวนการ

บริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัทร  

ทรัพย์ชม (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาที่มตี่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยภาพรวม พบว่า  

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (rxy = 0.721) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ แพว เฉลิมญาติวงศ์ (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 4 พบว่า ผูบ้ริหารและข้าราชการครู 

เห็นว่าปัจจัยการบริหารทั้ง 3 ด้าน มกีารปฏิบัติอยู่ในสถานศกึษาในระดับมาก เรียง

ตามลำดับ คอื ด้านพฤติกรรมการบริหาร ด้านองค์การ และด้านผลตอบแทนของครู  

ส่วนประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน คอื  
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ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดา้นการมคีุณธรรมจริยธรรม และด้านความประพฤติในการ 

รักษาวินัย ส่วนด้านความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการบริหาร

กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูมคีวามสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับ

ปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยการบริหารสามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขา้ราชครูได้ร้อยละ 47.1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัตน์ 

พงษ์มิตร (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 พบว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหาร

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 พบว่า ปัจจัยด้าน

บรรยากาศ ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้าน

นักเรียน และปัจจัยด้านหลักสูตร มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับมาก กับประสิทธิผล 

การบริหารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

  6. ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 6 ดา้น พบว่า 

ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มจีำนวน 4 ด้าน ที่สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

(X6) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน คือดา้นการจูงใจของผูบ้ริหาร 

(X5) และดา้นงบประมาณ (X4) ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .448 รองลงมา คอื 

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

.288 รองลงมา คอื ด้านการจูงใจของผู้บริหาร (X5) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ .134 รองลงมา คือ ด้านงบประมาณ (X4) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของ

การพยากรณ์ เท่ากับ .105 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ได้ร้อยละ 79.10 และมีความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์เท่ากับ ± .25462 ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญ 
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ต่อการปฏิบัติงาน ถ้าบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน พัฒนากรอบทักษะการทำงานในยุคดิจทิัลและสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการ

ขับเคลื่อนภารกิจตามวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ก็จะสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหาร ตัดสินใจและ

กำหนดภารกิจของสถานศกึษาผูบ้ริหารตอ้งมหีลักในการจูงใจ ทั้งทางด้านความสัมพันธ์ใน

โรงเรียน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ การให้รางวัลหรอืสวัสดิการตามสมควร เมื่อปฏิบัติงาน

ได้สำเร็จหรอืก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นภัทร ทรัพย์ชม 

(2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย เรื่อง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา

ที่มตี่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ตัวพยากรณ์ที่ดใีนการพยากรณ์ ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา (X1) ด้านการ

สร้างแรงบันดาลใจ (X2) ด้านการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (X3) ด้านการให้

การสนับสนุน (X5) และด้านการจูงใจ (X6) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา เหล่าลาด 

(2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า ปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 คือ ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1) 

ปัจจัยด้านงบประมาณ (X5) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (X6) ปัจจัยด้านผู้ปกครอง

และชุมชน (X3) และปัจจัยด้านครูผู้สอน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

เท่ากับ .741 หรอืปัจจัยดังกล่าวมคีวามสามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีนได้รอ้ยละ 73.70  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวจิัยไปใช้ 

  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยทางการบริหาร จำนวน 3 ด้าน ทีม่ี

ค่าเฉลี่ย ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม คอื ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจูงใจของผูบ้ริหารและ

ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัด เช่น สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ควรจัดอบรม ประชุม สัมมนาหรือสอดแทรกเนือ้หาการพัฒนาปัจจัย
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ทางการบริหารด้านดังกล่าวในการประชุมประจำเดือนของผูบ้ริหารโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

  1.2 จากผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ จำนวน  

3 ด้าน ทีม่คี่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม คอื ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาและด้านการพัฒนาและส่งเสริม

ให้มแีหล่งการเรียนรู้ ดังนัน้หน่วยงานที่รับผดิชอบ เช่น สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถม ศกึษาบึงกาฬ ควรจัดประชุมเชงิปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้โรงเรียนมศีักยภาพในด้านดังกล่าว 

ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรยีน  

  1.3 จากผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัยทางการบริหารที่มอีำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา จำนวน 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม

และด้านงบประมาณ ดังนัน้ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมปัจจัยทางการบริหารด้าน

ดังกล่าว และนำมาใช้วางแผน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของงานวิชาการ เพื่อให้โรงเรียน 

มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนาประสิทธิผลของงานวิชาการให้มคีุณภาพมากยิ่งขึน้ 

ส่งผลให้ผูเ้รียนทุกคนมคีุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

  2.1 ควรศกึษาปัจจัยทางการบริหารด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ เช่น ภาวะผูน้ำครู ภาวะผูน้ำครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ 

บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ การตดิต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม เป็นต้น  

เพื่อพัฒนาปัจจัยทางการบริหารและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภายในโรงเรียนต่อไป 

  2.2 ควรศกึษาและพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ดว้ยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

หรอืวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชงิลกึ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัจจัยทางการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ และเขตพืน้ที่การศกึษา

อื่น ๆ ต่อไป  
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

 รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย  

จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร  คณบดีคณะครุศาสตร์  

        ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

        และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  

        สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 

        ครุศาสตรมหาบัณฑติ  

        สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3. ดร.อรรถกร ชัยมูล    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่ 

        การศกึษา อำเภอเมอืงบึงกาฬ 

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

        บึงกาฬ 

4. นายสุรชาติ ใจสู้ศกึ   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

        โรงเรียนบ้านบัวโคก อำเภอบึงโขงหลง  

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

        บึงกาฬ 

5. นางสุชาดา ชานุชิต   ครูชำนาญการพิเศษ 

        โรงเรียนบ้านบัวโคก อำเภอบึงโขงหลง 

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

        บึงกาฬ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

 รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน  10 ท่าน ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร  คณบดีคณะครุศาสตร์  

        ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

        และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  

        สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 

        ครุศาสตรมหาบัณฑติ  

        สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3. ดร.อรรถกร ชัยมูล    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่ 

        การศกึษา อำเภอเมอืงบึงกาฬ 

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

        บึงกาฬ 

4. นายสุรชัย โพธิ์คำ    ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

        อำเภอเมืองบึงกาฬ สำนักงานเขตพืน้ที่ 

        การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

5. นายสุรชาติ ใจสู้ศกึ   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

        โรงเรียนบ้านบัวโคก อำเภอบึงโขงหลง  

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

        บึงกาฬ 

6. นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

        โรงเรียนบ้านนาอ่าง อำเภอบึงโขงหลง  

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

        บึงกาฬ 



265 

7. นายอภิชาติ หัตถนิรันดร์  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

        โรงเรียนบ้านนาขาม อำเภอบึงโขงหลง  

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

        บึงกาฬ 

8. นางสุชาดา ชานุชิต   ครูชำนาญการพิเศษ 

        โรงเรียนบ้านบัวโคก อำเภอบึงโขงหลง 

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

        บึงกาฬ 

9. นายจิระชัย หลวงราช   ครูชำนาญการพิเศษ 

        โรงเรียนบ้านนาอ่าง อำเภอบึงโขงหลง 

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

        บึงกาฬ 

10. นางพิณพนา กิณรีโดน  ครูชำนาญการพิเศษ 

        โรงเรียนบ้านนาขาม อำเภอบึงโขงหลง 

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

        บึงกาฬ 
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หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือรับรองจรยิธรรมการวจิัยในมนษุย์ 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารวิชาการในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

************************************** 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี ้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ดังนั้น ขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริงมากที่สุด 

และกรุณาตอบทุกข้อ 

 2. คำตอบของท่านมคีุณค่ายิ่งต่อการวิจัย ผู้วิจัยจะเก็บคำตอบของท่าน 

เป็นความลับ และจะใช้สำหรับการวิจัยในครั้งนีเ้ท่านั้น โดยเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม 

ไม่เจาะจงไปกลุ่มหรอืบุคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่มผีลเสียหายต่อตัวท่าน 

หรอืหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

 3. แบบสอบถามฉบับนี ้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ปัจจัยทางการบริหาร 

  ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา 

 4. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามครบทุกข้อแล้ว ขอความกรุณาท่านส่งคนืผู้วิจัย 

โดยผู้วจิัยได้จัดซองพร้อมติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย  

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี  

จงึขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี ้ 

 

 

             นายพรสวรรค์  เหลาเวียง 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงใน ( ) หนา้ข้อความตามความเป็นจริงเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปของท่าน 

 

  1. ตำแหน่งหนา้ที่ในโรงเรียน 

   (  ) ผูบ้ริหารโรงเรียน 

   (  ) ครูผูร้ับผดิชอบงานวิชาการ 

   (  ) ครูผูส้อน 

 

  2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

         (  ) น้อยกว่า 10 ปี 

         (  ) 10-20 ปี 

         (  ) มากกว่า 20 ปี 

 

  3. ระยะทางจากโรงเรยีนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

   (  ) น้อยกว่า 30 กิโลเมตร 

   (  ) 30-60 กิโลเมตร 

   (  ) มากกว่า 60 กิโลเมตร 
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ตอนที่ 2 

ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 

คำชี้แจง  1.ปัจจัยทางการบริหาร แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 

  1.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร  

  1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.3 การพัฒนาบุคลากร 

  1.4 งบประมาณ 

  1.5 การจูงใจของผูบ้ริหาร 

  1.6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 2. เมื่อท่านอ่านข้อความแล้ว ท่านคิดว่า ปัจจัยทางการบริหารแต่ละข้อ  

อยู่ในระดับใด โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 3. ระดับความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าน้ำหนัก

เท่ากับ 5 คะแนน  

  ระดับ 4 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร อยู่ในระดับมาก มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 

4 คะแนน  

  ระดับ 3 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ำหนัก

เท่ากับ 3 คะแนน  

  ระดับ 2 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ำหนัก

เท่ากับ 2 คะแนน  

  ระดับ 1 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ำหนัก

เท่ากับ 1 คะแนน  
 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อที ่ ปัจจัยทางการบริหาร 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

0 ผูบ้ริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ✓     
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คำอธิบายคำตอบ 
 

ตัวอย่างขอ้ 0 ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง มากที่สุด แสดงว่าท่านคิดว่า ผูบ้ริหาร

สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อที ่ ปัจจัยทางการบริหาร 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 ภาวะผู้นำของผู้บรหิาร      

1 ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการก้าวทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

     

2 ผูบ้ริหารเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถทางวิชาการ 

เป็นที่ประจักษ์แก่ครูและบุคลากร 

     

3 ผูบ้ริหารใช้หลักเหตุผล มีการสร้างสรรค์และพัฒนา 

การทำงานอยู่เสมอ 

     

4 ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการประสานงานกับบุคคล

หรอืหน่วยงานอื่น ๆ 

     

5 ผูบ้ริหารมกีารนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติงานของครูอย่างสม่ำเสมอ 

     

ด้านที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 โรงเรยีนมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บ

สารสนเทศ 

     

7 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม พรอ้มใชง้าน 

และสามารถสืบค้นได้ 

     

8 โรงเรียนมีการจัดหาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร 

จัดการที่ดี และสอดคล้องกับความตอ้งการ 

ของโรงเรียน 

     

9 โรงเรียนมีการจัดหาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ข้อที ่ ปัจจัยทางการบริหาร 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

10 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ เพื่อค้นหา 

เรียนรู้และเผยแพร่ขอ้มูล 

     

ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 

11 โรงเรียนมีนโยบาย มาตรฐาน และจุดมุ่งหมาย 

ในการพัฒนาครูและบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 

     

12 โรงเรียนจัดอบรมให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม  

จรยิธรรมแก่ครูและบุคลากรตามความเหมาะสม 

ก่อนการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

     

13 โรงเรียนกำหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

ความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาตนเอง 

ของครูและบุคลากรทางการศกึษา 

     

14 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาครู 

และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

     

15 โรงเรียนมีการนำผลการประเมินการพัฒนาตนเองของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 

     

ด้านที่ 4 งบประมาณ 

16 โรงเรียนมีการวางแผนงบประมาณประจำปี      

17 โรงเรียนควบคุมและตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ      

18 โรงเรียนมีการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ในการประเมินการตามแผนงานและโครงการ 

     

19 โรงเรียนมีการจัดวางระบบการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานและมีคณะดำเนินการรับผดิชอบ 

     

20 โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

ให้เกิดประสทิธิผล 

     

ด้านที่ 5 การจูงใจของผู้บรหิาร 

21 ผูบ้ริหารสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร 

ในโรงเรยีน 
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ข้อที ่ ปัจจัยทางการบริหาร 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

22 ผูบ้ริหารจัดระบบงานและมอบหมายงานตาม

ความสามารถของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

     

23 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรแสดง 

ความคิดเห็น และรับฟังขอ้เสนอแนะ 

     

24 ผูบ้ริหารจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม

เพื่อการปฏิบัติงาน 

     

25 ผูบ้ริหารยกย่อง ชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณ 

แก่ครูและบุคลากรที่มผีลงานดีเด่น 

     

ด้านที่ 6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

26 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูได้แสดงความคิดเห็น  

มีส่วนร่วมและแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน

อย่างเต็มที่ 

     

27 ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

และเป้าหมายของโรงเรียน 

     

28 ผูบ้ริหารจัดสรรความชอบและผลประโยชน์ที่โรงเรยีน

ได้รับกับบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

     

29 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     

30 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการเสนอ

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ของโรงเรียนให้ดขีึ้น 
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ตอนที่ 3 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 

คำชี้แจง  1. ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ประกอบด้วย 

  1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา     

     1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

     1.3 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

     1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

     1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

     1.6 การนเิทศการศกึษา 

     1.7 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้  

 2. เมื่อท่านอ่านข้อความแล้ว ท่านคิดว่า ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาแต่ละขอ้ อยู่ในระดับใด โปรดทำเครื่องหมาย ✓ 

ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 3. ระดับความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน  

  ระดับ 4 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก  

มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน  

  ระดับ 3 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง 

มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน  

  ระดับ 2 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับน้อย  

มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน  

  ระดับ 1 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน  
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ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อที ่ ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

0 โรงเรียนมีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ 

และการเรียนการสอน 

✓     

 

คำอธิบายคำตอบ 
 

ตัวอย่างขอ้ 0 ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง มากที่สุด แสดงว่าท่านคิดว่า โรงเรียนมีการ

จัดระบบการนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อที ่ ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1 โรงเรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

และสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 

     

2 โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

     

3 คณะกรรมการสถานศกึษาและผูท้ี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร 

     

4 โรงเรียนมีการนเิทศการใช้หลักสูตร การติดตาม  

การประเมนิผล 

     

5 โรงเรียนมีการนิเทศ ตดืตาม ประเมินผล ปรับปรุง 

และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ 

     

ด้านที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

6 โรงเรียนมีการจัดเนือ้หาและกิจกรรมสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผู้เรยีน 
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ข้อที ่ ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

7 โรงเรียนมีการส่งเสริม ชีแ้นวทางการคน้คว้า  

การรวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์ความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 

     

8 โรงเรียนมีการจัดเตรียมสื่อเทคโนโลยี ประสบการณ์ 

แหล่งเรียนรู้และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียน 

การสอน 

     

9 โรงเรียนมีการประเมินผลครอบคลุมด้านความรู้  

ทักษะและคุณธรรม 

     

10 โรงเรียนมีการนำผลประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง 

การเรียนการสอน 

     

ด้านที่ 3 การวัดผล ประเมินผลและการดำเนินการเทยีบโอนผลการเรียน 

11 โรงเรียนได้มีการกำหนดระเบียบการวัดผลและ

ประเมินผลของสถานศกึษาตามหลักสูตรการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน 

     

12 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการวัดผลและ

ประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษาและหน่วยการเรียนรู้ 

     

13 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูเน้นการประเมินผล 

ตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน 

     

14 โรงเรียนมีกระบวนการวัดผล ประเมนิผลและการเทียบ

โอนผลความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียน

จากสถาบันอื่น และการอนุมัตผิลการเรียน 

     

15 โรงเรียนมีการจัดระบบและพัฒนาสารสนเทศด้านการ

วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใช้ 

ในการอ้างอิง ตรวจสอบ 

     

ด้านที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

16 โรงเรียนมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอน 
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ข้อที ่ ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

17 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ วิจัยการบริหารจัดการ 

และพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

     

18 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานอื่น

เพือ่พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

     

19 โรงเรียนมีการส่งเสริม พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

     

20 โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน 

     

ด้านที่ 5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

21 โรงเรียนมีผลการศกึษา มกีารวิเคราะห์ความจำเป็นใน

การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

     

22 โรงเรียนมีการพัฒนางานด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ซึ่งส่งผลต่อการบริหารวิชาการอย่างเพียงพอ 

     

23 โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการ 

เรียนการสอน 

     

24 โรงเรียนมีผลงานในการประสานความร่วมมอื 

ในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนางาน 

วิชาการกับสถานศกึษา บุคคลครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันอื่น 

     

25 โรงเรียนมีผลการประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

     

ด้านที่ 6 การนิเทศการศึกษา 

26 โรงเรียนมีระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียน

การสอนในสถานศกึษา 

     

27 โรงเรียนมีการดำเนินงานนิเทศการเรยีนการสอน 

ในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ 
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ข้อที ่ ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

28 โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดระบบกระบวนการ

นิเทศการศกึษาในสถานศกึษา 

     

29 โรงเรียนมีผลติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่

การศกึษาเพื่อพัฒนาระบบกระบวนการนเิทศ 

งานวิชาการ 

     

30 โรงเรียนมีผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ 

ประสบการณการจัดระบบนิเทศการศกึษาภายใน 

สถานศกึษากับสถานศกึษาอื่น 

     

ด้านที่ 7 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

31 โรงเรียนมีระบบโครงสร้างองค์กรใหร้องรับการ

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

     

32 โรงเรียนมีแผนการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ตามระบบการประกันคุณภาพใหบ้รรลุตามเป้าหมาย

ความสำเร็จของสถานศกึษา 

     

33 โรงเรียนมีผลการดำเนินการพัฒนาตามแผน  

และติดตามตรวจสอบ 

     

34 โรงเรียนมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายใน 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     

35 โรงเรียนมีผลการประสานร่วมมอืกับสถานศกึษา 

และหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

การประเมนิคุณภาพภายใน 

     

ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 

36 โรงเรียนมุ่งให้ผูเ้รียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ  

เต็มศักยภาพ มีความรูค้วามสามารถและนำความรู้ 

ไปใช้ในชีวติประจำวัน 

     

37 โรงเรียนมีการสำรวจแหล่งเรียนรูท้ี่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาทั้งในและนอกโรงเรยีน 
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ข้อที ่ ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

38 โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรยีนรู้แก่ครู 

บุคคล ท้องถิ่นและองค์กรอื่น 

     

39 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใชแ้หล่งเรยีนรู้ 

ทั้งในและนอกโรงเรียน 

     

40 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการใช้แหล่ง

เรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

     

 

 

 

 

**ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



313 

 

แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารวิชาการในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ชื่อผู้เช่ียวชาญ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตำแหน่ง............................................................................................................................ 

สถานที่ทำงาน................................................................................................................... 

************************************** 

คำชี้แจง 

 โปรดพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์  

กรอบแนวคิดและนิยามศัพท์เฉพาะของแบบสอบถาม งานวิจัยเรื่องปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  

3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ปัจจัยทางการบริหาร 

  ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศกึษา 

 ขอความอนุเคราะห์ท่านในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชงิเนื้อหา ตลอดจนภาษาที่ใช้ โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ

วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและนิยามศัพท์เฉพาะ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างระดับ

ความคิดเห็นที่ผูว้ิจัยทำขึน้ เพื่อนำมาปรับปรุงใหเ้กิดความสมบูรณ์ โดยมีความหมาย 

ตามระดับความคิดเห็น ดังนี ้ 

  +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามมคีวามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

กรอบแนวคิดและนิยามศัพท์เฉพาะ 

  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมคีวามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

กรอบแนวคิดและนิยามศัพท์เฉพาะ 

  -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   

กรอบแนวคิดและนิยามศัพท์เฉพาะ 

สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
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 ผูว้ิจัย ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชงิเนื้อหาของเครื่องมอืในการวิจัยในครั้งนีเ้ป็นอย่างดี 

 

นายพรสวรรค์  เหลาเวียง 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อที ่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 

1 ผูบ้ริหารโรงเรียน     

2 ครูผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ     

3 ครูผูส้อน     

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

4 น้อยกว่า 10 ปี     

5 10-20 ปี     

6 มากกว่า 20 ปี     

ระยะทางจากโรงเรียนถงึสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

7 น้อยกว่า 30 กิโลเมตร     

8 30-60 กิโลเมตร     

9 มากกว่า 60 กิโลเมตร     
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ตอนที่ 2 

ปัจจัยทางการบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 

ข้อที ่ ปัจจัยทางการบริหาร 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ด้านที่ 1 ภาวะผู้นำของผู้บรหิาร 

1 ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการก้าวทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

    

2 ผูบ้ริหารเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถทาง

วิชาการเป็นที่ประจักษ์แก่ครูและบุคลากร 

    

3 ผูบ้ริหารใช้หลักเหตุผล มีการสร้างสรรค์ 

และพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ 

    

4 ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการประสานงาน 

กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

    

5 ผูบ้ริหารมกีารนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติงานของครูอย่างสม่ำเสมอ 

    

ด้านที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 โรงเรยีนมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดเก็บสารสนเทศ 

    

7 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม พรอ้มใชง้าน

และสามารถสืบค้นได้ 

    

8 โรงเรียนมีการจัดหาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

บริหาร จัดการที่ดี และสอดคล้องกับ 

ความตอ้งการของโรงเรียน 

    

9 โรงเรียนมีการจัดหาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์

สูงสุด 
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ข้อที ่ ปัจจัยทางการบริหาร 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

10 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ เพื่อค้นหา 

เรียนรู้และเผยแพร่ขอ้มูล 

    

ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 

11 โรงเรียนมีนโยบาย มาตรฐาน และจุดมุ่งหมาย 

ในการพัฒนาครูและบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 

    

12 โรงเรียนจัดอบรมให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม 

จรยิธรรมแก่ครูและบุคลากรตามความเหมาะสม

ก่อนการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

    

13 โรงเรียนกำหนดหลักสูตรการพัฒนาให้

สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการ 

ในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

    

14 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา

ครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

    

15 โรงเรียนมีการนำผลการประเมินการพัฒนา

ตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้ 

ในการพัฒนาโรงเรียน 

    

ด้านที่ 4 งบประมาณ 

16 โรงเรียนมีการวางแผนงบประมาณประจำปี     

17 โรงเรียนควบคุมและตรวจสอบการใชจ้่าย

งบประมาณ 

    

18 โรงเรียนมีการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ในการประเมินการตามแผนงานและโครงการ 

    

19 โรงเรียนมีการจัดวางระบบการปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคณะดำเนินการ

รับผิดชอบ 
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ข้อที ่ ปัจจัยทางการบริหาร 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

20 โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา 

การปฏิบัติงานใหเ้กิดประสิทธิผล 

    

ด้านที่ 5 การจูงใจของผู้บรหิาร 

21 ผูบ้ริหารสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร 

ในโรงเรยีน 

    

22 ผูบ้ริหารจัดระบบงานและมอบหมายงานตาม

ความสามารถของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

    

23 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากร 

แสดงความคิดเห็น และรับฟังขอ้เสนอแนะ 

    

24 ผูบ้ริหารจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและ

สภาพแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติงาน 

    

25 ผูบ้ริหารยกย่อง ชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณ

แก่ครูและบุคลากรที่มผีลงานดีเด่น 

    

ด้านที่ 6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

26 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูได้แสดงความคิดเห็น  

มีส่วนร่วมและแสดงความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

    

27 ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าหมายของโรงเรียน 

    

28 ผูบ้ริหารจัดสรรความชอบและผลประโยชน์ 

ที่โรงเรียนได้รับกับบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

    

29 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน 

    

30 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม 

ในการเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

การปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ดีขึ้น 
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ตอนที่ 3 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 

ข้อที ่ ปัจจัยทางการบริหาร 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ด้านที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1 โรงเรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐานและสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 

    

2 โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 

เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

    

3 คณะกรรมการสถานศกึษาและผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

มีส่วนร่วมในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร 

    

4 โรงเรียนมีการนเิทศการใช้หลักสูตร การติดตาม 

การประเมนิผล 

    

5 โรงเรียนมีการนิเทศ ตดืตาม ประเมินผล 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

ให้เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

และเศรษฐกิจ 

    

ด้านที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

6 โรงเรียนมีการจัดเนือ้หาและกิจกรรมสอดคล้อง

กับความตอ้งการของผูเ้รียน 

    

7 โรงเรียนมีการส่งเสริม ชีแ้นวทางการคน้คว้า 

การรวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ 

ได้ดว้ยตนเอง 

    

8 โรงเรียนมีการจัดเตรียมสื่อเทคโนโลยี 

ประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้และวิธีการใหม่ ๆ  

มาใช้ในการเรียนการสอน 
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ข้อที ่ ปัจจัยทางการบริหาร 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

9 โรงเรียนมีการประเมินผลครอบคลุมด้านความรู้ 

ทักษะและคุณธรรม 

    

10 โรงเรียนมีการนำผลประเมินมาพัฒนา 

และปรับปรุงการเรียนการสอน 

    

ด้านที่ 3 การวัดผล ประเมินผลและการดำเนินการเทยีบโอนผลการเรียน 

11 โรงเรียนได้มีการกำหนดระเบียบการวัดผล 

และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตร

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    

12 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการวัดผล

และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศกึษาและหน่วยการเรียนรู้ 

    

13 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูเน้นการประเมินผล

ตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบัติ 

และผลงาน 

    

14 โรงเรียนมีกระบวนการวัดผล ประเมนิผลและ

การเทียบโอนผลความรู้ ทักษะ ประสบการณ์

และผลการเรียนจากสถาบันอื่น และการอนุมัติ

ผลการเรียน 

    

15 โรงเรียนมีการจัดระบบและพัฒนาสารสนเทศ

ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล 

การเรียน เพื่อใช้ในการอ้างอิง  ตรวจสอบ 

    

ด้านที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

16 โรงเรียนมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนการสอน 

    

17 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ วิจัยการบริหารจัดการ

และพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
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ข้อที ่ ปัจจัยทางการบริหาร 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

18 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมอืกับ

หน่วยงานอื่นเพือ่พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

    

19 โรงเรียนมีการส่งเสริม พัฒนางานวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

    

20 โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน 

    

ด้านที่ 5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

21 โรงเรียนมีผลการศกึษา มกีารวิเคราะห์ความ

จำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน 

    

22 โรงเรียนมีการพัฒนางานด้านสื่อ นวัตกรรม  

และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อการบริหารวิชาการ

อย่างเพียงพอ 

    

23 โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการ 

เรียนการสอน 

    

24 โรงเรียนมีผลงานในการประสานความร่วมมอื 

ในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ

นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียน 

การสอนและพัฒนางานวิชาการกับสถานศกึษา 

บุคคลครอบครัว องค์กรหน่วยงาน 

และสถาบันอื่น 

    

25 โรงเรียนมีผลการประเมินผลการพัฒนาการใช้

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

    

ด้านที่ 6 การนิเทศการศึกษา 

26 โรงเรียนมีระบบการนิเทศงานวิชาการ  

และการเรียนการสอนในสถานศกึษา 
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ข้อที ่ ปัจจัยทางการบริหาร 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

27 โรงเรียนมีการดำเนินงานนิเทศการเรยีนการสอน 

ในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ 

    

28 โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดระบบ

กระบวนการนเิทศการศกึษาในสถานศกึษา 

    

29 โรงเรียนมีผลติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่ 

การศกึษาเพื่อพัฒนาระบบกระบวนการนเิทศ

งานวิชาการ 

    

30 โรงเรียนมีผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ 

ประสบการณการจัดระบบนิเทศการศกึษา

ภายในสถานศกึษากับสถานศกึษาอื่น 

    

ด้านที่ 7 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

31 โรงเรียนมีระบบโครงสร้างองค์กรใหร้องรับการ

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

    

32 โรงเรียนมีแผนการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ตามระบบการประกันคุณภาพใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายความสำเร็จของสถานศกึษา 

    

33 โรงเรียนมีผลการดำเนินการพัฒนาตามแผน 

และติดตามตรวจสอบ 

    

34 โรงเรียนมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายใน 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    

35 โรงเรียนมีผลการประสานร่วมมอืกับสถานศกึษา 

และหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการประเมินคุณภาพภายใน 

    

ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 

36 โรงเรียนมุ่งให้ผูเ้รียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ 

เต็มศักยภาพ มีความรูค้วามสามารถ 

และนำความรู้ไปใช้ในชีวติประจำวัน 
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ข้อที ่ ปัจจัยทางการบริหาร 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

37 โรงเรียนมีการสำรวจแหล่งเรียนรูท้ี่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาคุณภาพการศกึษาทั้งใน 

และนอกโรงเรยีน 

    

38 โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรยีนรู้

แก่ครู บุคคล ท้องถิ่นและองค์กรอื่น 

    

39 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใชแ้หล่ง

เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

    

40 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการใช้

แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

    

 

                                 ลงช่ือ..............................................................ผู้เช่ียวชาญ 

                                          (...............................................................) 

                                           .............../......................./......................... 
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ภาคผนวก จ 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ตาราง 59 แบบสรุปผลการหาค่า IOC ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางการ 

              บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาส 

              ทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 

ตอนที่ ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม 
ค่า 

IOC 

การ 

แปลผล 1 2 3 4 5 

ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร 

2 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การพัฒนาบุคลากร 

2 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

งบประมาณ 

2 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 59 (ต่อ) 

ตอนที่ ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม 
ค่า 

IOC 

การ 

แปลผล 1 2 3 4 5 

การจูงใจของผู้บริหาร 

2 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

2 26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

3 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 59 (ต่อ) 

ตอนที่ ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม 
ค่า 

IOC 

การ 

แปลผล 1 2 3 4 5 

การวัดผล ประเมนิผลและการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

3 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

3 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

3 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การนเิทศการศกึษา 

3 26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 59 (ต่อ) 

ตอนที่ ข้อที่ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม 
ค่า 

IOC 

การ 

แปลผล 1 2 3 4 5 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

3 31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 

3 36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ฉ  

ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
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ตาราง 60 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปัจจัย 

              ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในโรงเรยีน 

              ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 

ปัจจัยทางการบริหาร ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.453 – 0.742  

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.826   

 

 

1 0.728 

2 0.680 

3 0.742 

4 0.453 

5 0.529 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.538 – 0.854  

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.870   

 

 

6 0.663 

7 0.805 

8 0.854 

9 0.654 

10 0.538 

3. การพัฒนาบุคลากร 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.524 – 0.724  

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.829 

11 0.598 

12 0.687 

13 0.613 

14 0.724 

15 0.524 

4. งบประมาณ 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.609 – 0.801  

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.866 

16 0.623 

17 0.792 

18 0.801 

19 0.627 

20 0.609 

5. การจูงใจของผูบ้ริหาร 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.642 – 0.782  

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.877 

21 0.689 

22 0.760 

23 0.782 

24 0.670 

25 0.642 
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ตาราง 60 (ต่อ) 

ปัจจัยทางการบริหาร ข้อที่ 
ค่าอำนาจ

จำแนก 

6. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.629 – 0.840  

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.896 

26 0.686 

27 0.629 

28 0.811 

29 0.840 

30 0.786 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร เท่ากับ 0.944  

และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.453 – 0.854 

 จากตาราง 60 พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการ

บริหาร เท่ากับ 0.944 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.453 – 0.854 เมื่อพิจารณารายด้าน 

ดังนี้ 

  1. ด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.453-0.742 

และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.826 

  2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.538-0.854 

และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.870 

  3. ด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.524-0.724 

และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.829 

  4. ด้านงบประมาณ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.609-0.801 และมีค่า

ความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.866 

  5. ด้านการจูงใจของผูบ้ริหาร มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.642-0.782 

และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.877 

  6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.629-

0.840 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 8.896 
 

 

 

 

 



335 

ตาราง 61 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

             ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  

             สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.577 – 0.795  

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.886   

 

 

1 0.758 

2 0.577 

3 0.789 

4 0.744 

5 0.795 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.644 – 0.804  

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.887   

 

 

6 0.770 

7 0.735 

8 0.703 

9 0.644 

10 0.804 

3. การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.687 – 0.763  

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.887 

11 0.710 

12 0.735 

13 0.762 

14 0.687 

15 0.763 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.609 – 0.801  

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.866 

16 0.623 

17 0.792 

18 0.801 

19 0.627 

20 0.609 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.642 – 0.782  

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.877 

21 0.689 

22 0.760 

23 0.782 

24 0.670 

25 0.642 
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ตาราง 61 (ต่อ) 

ด้านที่ ข้อที่ 
ค่าอำนาจ

จำแนก 

6. การนเิทศการศกึษา 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.629 – 0.840 

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.896 

26 0.686 

27 0.629 

28 0.811 

29 0.840 

30 0.786 

7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.799 – 0.898  

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.937 

31 0.823 

32 0.850 

33 0.898 

34 0.807 

35 0.799 

8. การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรยีนรู้ 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.611 – 0.872  

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.910 

36 0.611 

37 0.815 

38 0.830 

39 0.872 

40 0.779 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ                        

เท่ากับ 0.985  

และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.577 – 0.898 

 จากตาราง 61 พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา เท่ากับ 0.943 ค่าอำนาจจำแนก

อยู่ระหว่าง 0.727 – 0.875 เมื่อพจิารณารายด้าน ดังนี้ 

  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.577 - 

0.795 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.866 

  2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.644 -  

0.804 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.887 
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  3. การวัดผล ประเมินผลและการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน มคี่า

อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.687 - 0.763 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.887 

  4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

0.629 - 0.801 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.866 

  5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา มคี่าอำนาจ

จำแนกอยู่ระหว่าง 0.642 - 0.782 และมีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.877 

  6. การนิเทศการศกึษา มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.629 - 0.840  

และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.896 

  7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา มคี่าอำนาจจำแนก

อยู่ระหว่าง 0.799 - 0.898 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.937 

  8. การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรยีนรู้ มีค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง 0.611 - 0.872 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.910 
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ภาคผนวก ช  

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำเร็จรูป 

มาลงในตาราง 
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Frequencies 

Statistics 

 ตำแหน่ง ประสบการณ์ ระยะทาง 

N 
Valid 300 300 300 

Missing 0 0 0 

Mean 2.50 1.71 2.15 

Std. Deviation .765 .711 .788 

 

Frequency Table 

ตำแหน่ง 

 
Frequenc

y 
Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ผู้บริหารโรงเรยีน 50 16.7 16.7 16.7 

ครูผู้รับผิดชอบงานวชิาการ 50 16.7 16.7 33.3 

ครูผู้สอน 200 66.7 66.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

ประสบการณ ์

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

น้อยกว่า 10 ป ี 131 43.7 43.7 43.7 

10-20 ปี 124 41.3 41.3 85.0 

มากกว่า 20 ป ี 45 15.0 15.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0  
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ระยะทาง 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

น้อยกว่า 30 กม. 74 24.7 24.7 24.7 

30-60 กม. 108 36.0 36.0 60.7 

มากกว่า 60 กม. 118 39.3 39.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

Regression 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ประสิทธิผลรวม 4.3227 .55633 300 

ปัจจัย1 4.4100 .54598 300 

ปัจจัย2 4.2513 .59958 300 

ปัจจัย3 4.3667 .56848 300 

ปัจจัย4 4.4267 .59504 300 

ปัจจัย5 4.3407 .65455 300 

ปัจจัย6 4.3233 .73105 300 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .739 .136  5.433 .000 

ปัจจัย3 .821 .031 .839 26.582 .000 

2 

(Constant) .613 .116  5.273 .000 

ปัจจัย3 .548 .037 .560 14.959 .000 

ปัจจัย6 .305 .028 .400 10.703 .000 

3 

(Constant) .576 .116  4.960 .000 

ปัจจัย3 .504 .040 .515 12.520 .000 

ปัจจัย6 .234 .040 .308 5.924 .000 

ปัจจัย5 .123 .049 .144 2.532 .012 

4 

(Constant) .530 .118  4.494 .000 

ปัจจัย3 .439 .051 .448 8.535 .000 

ปัจจัย6 .219 .040 .288 5.466 .000 

ปัจจัย5 .114 .048 .134 2.354 .019 

ปัจจัย4 .098 .049 .105 2.018 .044 

a. Dependent Variable: ประสิทธิผลรวม 
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ภาคผนวก ซ  

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา 

เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการ 

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ 
 

ชื่อผู้วิจัย นายพรสวรรค์  เหลาเวียง  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม  

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา ลาโพธิ์  

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ .......................................................................................................... 

วันที่สัมภาษณ์................................................... เวลาที่สัมภาษณ์.................................. 

สถานที่สัมภาษณ์.......................................................................................................... 
 

คำชี้แจง 

 1. แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้เช่ียวชาญ เพื่อหาแนวทางพัฒนาปัจจัยทางการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 2. ผู้วจิัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา มี 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจูงใจของผูบ้ริหารและด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ผูว้ิจัยจงึได้นำปัจจัยการบริหารดังกล่าว มาจัดทำแบบสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางแนวทาง

พัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

 3. การสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอความร่วมมอื 

จากท่านผูเ้ชี่ยวชาญในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 

 

 
   ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ท่านใหค้วามอนุเคราะห์เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ 

           นายพรสวรรค์  เหลาเวียง 

       นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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1. “ท่านมีแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร ด้านการพัฒนาบุคลากร อย่างไร” 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

2. “ท่านมีแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร ด้านการจูงใจของผู้บริหาร อย่างไร” 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

3. “ท่านมีแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

อย่างไร” 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

4. “ท่านมแีนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหาร ด้านงบประมาณ อย่างไร” 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  
 

       (ลงช่ือ)....................................................... 

                                            (..........................................................) 

            ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ฌ  

ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางปัจจัยทางการบรหิารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 ผูว้ิจัยนำผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในการศกึษาปัจจัยทางการบริหาร 

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาอำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา พบว่าในด้านที่มี

อำนาจพยากรณ์ จะนำองค์ประกอบในด้านน้ันมาสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อหาแนวทาง

พัฒนาปัจจัยทางการบริหาร ภายใต้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ จำนวน 

10 ท่าน ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

                     ประธานหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร 

                     มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาพประกอบ 3 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 

                     ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  

                     สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 สัมภาษณ์ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่ 

                          การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 
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ภาพประกอบ 5 สัมภาษณ์ นายสุรชัย โพธิ์คำ ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

                             สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์ นายสุรชาติ ใจสู้ศึก ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านบัวโคก  

                           สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
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ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ์ นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่าง  

                      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 สัมภาษณ์ นางสุชาดา ชานุชิต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบัวโคก  

                      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 

ชื่อ - สกุล       นายพรสวรรค์ เหลาเวียง  

วัน เดือน ปีเกิด     17 พฤษภาคม 2521 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    บ้านเลขที่ 147 หมู่ที่ 9 ตำบลบึงโขงหลง  

        อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 

ตำแหน่งปัจจุบัน     ครู อันดับ คศ.3 

สถานที่ทำงาน      โรงเรียนบ้านบัวโคก อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2540    ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  

        โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 

        อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 พ.ศ. 2544    ปริญญาตร ีครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 

        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

 พ.ศ. 2565    ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) สาขาวิชา 

        การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

  

ประวัติการทำงาน  

 พ.ศ. 2546    อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย อำเภอบึงกาฬ 

        สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย 

 พ.ศ. 2547    ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย อำเภอบึงกาฬ 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาหนองคาย เขต 3  

 พ.ศ. 2548    ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านบัวโคก อำเภอบึงโขงหลง 

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาหนองคาย เขต 3  

 พ.ศ. 2553    ครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนบ้านบัวโคก อำเภอบึงโขงหลง 

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาบึงกาฬ 

 พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ครู อันดับ คศ.3 โรงเรียนบ้านบัวโคก อำเภอบึงโขงหลง 

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
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