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พบว่า 1) ระดับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน
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เทียบโอนผลการเรี ยน การนิเทศภายในสถานศึกษา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 3)
สถานภาพส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = .507) และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
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This purposes of this research are as follows: (1) to study the educational resources management
level of educational institutions under the authority of Secondary Education Service Area Office Three; (2) to study the
academic administration levels of educational institutions; (3) to study the relationship of personal status and
educational resources management with academic administration; (4) to study the personal status and educational
resources management affecting the academic administration. The sample consisted of 346 administrators and
teachers in educational institutions under the authority of district office for secondary education in District Three. The
instrument used for data collection was a five-point estimation questionnaire with a confidence value of 0.946. The
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, the Pearson correlation coefficient and
multiple stepwise regression equations. The results were as follows: (1) educational resource management levels
were at a high level. Each aspect was found to be at a high level. In descending order of average value, material,
personnel, building management and financial management; (2) the academic administration level of the educational
institutions were at a high level. Each aspect was at a high level, in descending order, with the development of an
educational institution curriculum, the research on educational quality, media development innovation technology and
learning resources, the development of learning processes according to the educational institution curriculum, the
evaluation and comparison of learning results, supervision in educational institutions and the development of internal
quality assurance systems and standards; (3) personal status correlated with the academic administration of
educational institutions was at the moderate level and statistically significant at .05 with a correlation coefficient (r
=.507) educational resources management the correlation with the academic administration was at a statistically high
level of .05 and a correlation coefficient (r = .693); (4) personal status, age and work experience and the human
resources, financial, material and building management on the effect of academic administration under the authority
of Secondary Education Service Area Office Three was statistically significant at a level of .05, could jointly forecast
the academic administration at 34%.

Keyword : Educational resource management, Academic administration, Educational institutions, Secondary
Educational Service Area office 3
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
สภาวการณ์ การเปลี่ยนแปลงทัง้ ภายในและภายนอกประเทศทัง้ ด้ านโครงสร้ างประชากร
สิ่ ง แวดล้ อ มเศรษฐกิจ สัง คม มี ผ ลกระทบต่อ ระบบการจัดการศึกษา และการพัฒ นาประเทศ
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561, น. 67) การจัดการศึกษาต้ องกระทาให้ เกิดผลลัพธ์ ที่
พึงประสงค์ ต่อผู้เรี ยนที่ เป็ นผลจากการจัดการศึกษา สถานศึกษาสามารถกาหนดแนวคิดและ
วิสยั ทัศน์ของการจัดการศึกษาได้ อย่างอิสระ ตามความถนัด ความสนใจของผู้เรี ยน หน่วยงานต้ น
สัง กัด หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ องต้ อ งให้ การสนับ สนุน ติ ดตามและประเมิ น ผล โดยมุ่งเน้ น การ
ตรวจสอบได้ มีการบริ หารจัดการทัง้ ด้ านผู้บริ หาร ครู และบุคลากร หลักสูตร สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ทรั พ ยากร สิ่ ง สนับ สนุน การศึ ก ษาและการประเมิ น ที่ เหมาะสมตามแต่ ล ะระดับ และประเภท
การศึกษา (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) ประเทศไทยใช้ งบประมาณในการจัดศึกษา
ในจานวนที่มาก แต่ยงั ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพได้ (สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2555) นอกจากนีร้ ะบบการศึกษาของไทยมีปัญหาที่เกิดจากระบบคุณ ภาพ
และการบริ ห ารจัด การที่ ไม่ เหมาะสมรวมทัง้ การด าเนิ น การจัด การศึ ก ษาที่ ไม่ ตอบสนองต่ อ
เป้ า หมายของการพั ฒ นาของประเทศ ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่ า ประเทศไทยยัง ต้ อ งเผชิ ญ กับ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ในขณะที่ผลการจัดการศึกษาของประเทศยังคงมีปัญหา ทัง้ ด้ านคุณภาพ
ของผู้เรี ยนที่ยงั มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการปฏิบตั ิอยู่ในระดับที่ยงั ไม่ดีเท่าควรจะเป็ น
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561, น. 77)
เป้ า หมายของการจั ด การศึ ก ษา (Aspirations) เพื่ อ ให้ ระบบการจั ด การศึ ก ษามี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ ต ามเป้ า หมาย (Efficiency) มี ตัว ชี ว้ ัด ที่ ส าคัญ เช่ น การมี ระบบการ
บริ ห ารงานบุ ค คลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทัง้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ว นของสัง คมสนับ สนุ น
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ในยุทธศาสตร์ ที่ 6 ว่าด้ วยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริ หารจัด
การศึกษา มี เป้าหมายระบุว่า รู ปแบบของการบริ ห ารทรัพ ยากรทางการศึกษาสามารถรองรั บ
ลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น ของสถานศึ ก ษา และของผู้ เรี ย น มี ตัว ชี ว้ ัด ที่ ส าคัญ เช่ น มี ก ฎหมาย
กฎระเบียบ ระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่ตอบสนองต่อคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน
สภาพปั ญหาของประเทศ สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่มีขนาดเล็ก มีจานวนมากและเพิ่มขึ ้นทุกปี โดย
ในปี 2558 กลุ่มโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีนักเรี ยนจานวนน้ อยกว่า 20 คน มีมากถึง 1,059 แห่ง ทาให้

2
การบริ หารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาเป็ นไปอย่างไม่ค้ ุมค่า งบประมาณเพื่อการศึกษาของ
ประเทศไทย ค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ การใช้ จ่ายงบประมาณด้ านการศึกษาของ
ภาครัฐส่วนใหญ่เป็ นรายจ่ายสาหรับการศึกษาภาคบังคับ ร้ อยละ 44.84 เมื่อจาแนกตามประเภท
กิจกรรม พบว่าเป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับการจัดการศึกษามากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 73.88 (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2561, น. 56)
บทบาทหน้ าที่ของรัฐบาลต้ องดาเนินการให้ คนไทยได้ รับการศึกษาที่เท่าเทียมเพื่อพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพตามความถนัด ความสนใจและความต้ องการของแต่ละบุคคล เพื่อให้
มี อ าชี พ เลี ย้ งตนเองและครอบครั ว ได้ แ ละด ารงชี วิ ต อยู่ ในสัง คมอย่ า งมี ค วามสุข (ส านัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2561, น. 76-77) หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดาเนินการให้ มีระบบการใช้ ทรัพยากรทางการศึกษาให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด บรรลุตามขีดความสามารถของตนเอง และส่งเสริ มสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนใน
สัง คมเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการระดมทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาที่ จ าเป็ น ต่ อ การจัด การศึ ก ษา
โดยเฉพาะสถานประกอบการ ชุมชน สถาบันต่าง ๆ ในสังคม (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2561)
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 58 ระบุว่า ให้ มีการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนด้ านงบประมาณ ทังจากรั
้
ฐ บุคคล ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นมาใช้ จดั การศึกษา ตาม
ความเหมาะสมและความจาเป็ น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
การจัดการศึกษาจะให้ มีคณ
ุ ภาพได้ ต้ องมีการร่วมมือ ร่วมใจจากทุกภาคส่วนในสังคม แต่
ในปั จจุบันการระดมทรัพยากรยังมีน้อย ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ ใช้ จ่ายใน
ด้ านบุคลากรถึงร้ อยละ 75.9 ส่งผลให้ งบประมาณที่เหลือมีอย่างจากัด ไม่เพียงพอสาหรับการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษายังน้ อยกว่าที่
ควร สะท้ อนให้ เห็นว่าการบริ หารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของรัฐบาลไม่ส่งเสริ ม สนับสนุน
กับการพัฒนาผู้เรียน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561, น. 56-61)
งานวิชาการเป็ นงานหลักของการบริ หารสถานศึกษา คุณภาพของสถานศึกษาสามารถ
รับรู้ ได้ จากผลงานด้ านวิชาการ (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2553) ซึ่งขอบข่ายของการบริ หารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ กาหนดไว้ หลายด้ าน เช่น การพัฒ นาหลักสูตร การพัฒ นา
กระบวนการเรี ย นรู้ การวัด /ประเมิ น ผลและเที ย บโอนผลการเรี ย น การพั ฒ นาสื่ อ นวัต กรรม
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เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (รุ่ งชัชดาพร เวหะ
ชาติ , 2554) แต่ส ภาพปั จ จุบันเกิดวิกฤติทางด้ านวิช าการระหว่างสถานศึกษา ซึ่งปั ญ หาวิกฤต
เกี่ยวกับการศึกษาข้ อหนึ่ง คือ ขาดการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา สังคมโดยรวม
ขาดการติดตามและการตรวจสอบการใช้ ทรัพยากรทางการศึกษา (สันติ บุญภิรมย์, 2552, น. 15)
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเป็ นการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน การ
บริ หารจึงเป็ นกิจกรรมที่สาคัญที่จะทาให้ งานวิชาการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
(สันติ บุญภิรมย์, 2552, น. 22)
การบริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษาเป็ นกระบวนการจัดกิจกรรม การทางานอย่างเป็ น
ระบบด้ วยวิธีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยใช้ ทรัพยากรทางเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิด
ประโยชน์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง สุด (เทอดนริ น ทร์ อุป ลี , 2556, น. 6) อี ก ทั ง้ ยัง เป็ น ระบบที่
สนับสนุนให้ เกิดความคล่องตัวในการบริ หารจัดการของสถานศึกษา ทัง้ การบริ หารการเงิน การ
บริ หารบุคลากร โดยสถานศึกษาต้ องจัดทาแผนการใช้ จ่ายเงิ น ดาเนินงานของสถานศึกษาให้
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด (พิสิษฐ ภู่รอด, 2559) สอดคล้ องกับทัศนะของ สุทธิวรรณ ตันติ
รจนาวงศ์ (2553, น. 50-51) ความส าคัญ ว่าทรัพ ยากรทางการศึกษาเป็ น องค์ ประกอบในการ
พัฒ นาการศึกษาให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และมี ผ ลทาให้ สถานศึกษามี ระบบการเรี ยนการสอนที่ มี
คุณภาพ เพราะเมื่อมีการปรับปรุงการใช้ ทรัพยากรการศึกษาในภารกิจ ด้ านการบริหารทัว่ ไป ด้ าน
วิชาการ ด้ านงบประมาณ ด้ านบุคลากร จะมีผลทาที่ให้ การบริหารวิชาการหรือการจัดการเรียนการ
สอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันงานวิจัยของศักดิ์นิรันดร์ วงษ์ ศรี แก้ ว (2560) เรื่ อง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขัน้ พื ้นฐานในจังหวัด
ยโสธร มีข้อค้ นพบว่า ปั จจัยด้ านสารสนเทศ ด้ านแผนกลยุทธ์ ด้ านครู บุคลากร และด้ านการจูงใจ
มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพการบริ หารสถานศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี
อานาจพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนได้ ร้อยละ 35.80 รวมถึงข้ อค้ นพบจาก
งานวิจยั ของ เขษมสร โข่งศรี (2557) เรื่องปั จจัยที่สง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการของ สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ สังกัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 41 ผลการวิจัย พบว่าสื่ อ วัส ดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การจัดการ งบประมาณ และการมีส่วนร่วมของโรงเรี ยนกับ
ชุม ชน ความพร้ อมของอาคารสถานที่ ผู้บริ หาร และครู ผ้ ูสอน มี ความสัม พันธ์ ทางบวกกับ การ
บริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา ขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 และพบว่าด้ านสื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครู ผ้ ูสอน ความพร้ อมของ
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อาคารสถานที่ และการมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนกับชุมชน สามารถพยากรณ์ การบริ หารวิชาการได้
ร้ อยละ 66.70
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ (O-NET) ปี การศึ ก ษา 2562
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เปรี ยบเทียบค่าสถิติคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET
นัก เรี ย นชัน้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ระดับ ประเทศและระดับ จัง หวัด (ศธจ.นนทบุ รี) ปี การศึ ก ษา
2562,2561 พบว่ า ค่ า สถิ ติ ค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ รวม 4 กลุ่ ม สาระ คื อ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ลดลงร้ อยละ 1.20 และระดับจังหวัด (ศธจ.นนทบุรี)
ลดลงร้ อยละ 1.51 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี, 2562) จะเห็นว่า ปี การศึกษา 2561 และ
ปี การศึกษา 2562 ค่าสถิติคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ระดับประเทศและระดับจังหวัด
ของนักเรียนลดลง ทังสองปี
้
การศึกษา
รายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
1) พ.ศ. 2560 – 2569 ได้ ระบุยุทธศาสตร์ การพัฒ นาการศึกษา ให้ มีการจัดการศึกษาตามความ
ต้ องการอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ตลอดชีวิต การเพิ่มการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา การ
ยกระดับ คุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา ก าหนดเป้าประสงค์ ให้ ป ระชากรได้ รับ โอกาสทาง
การศึกษาตามความต้ องการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ทัว่ ถึง ตลอดชีวิต ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน
การบริหารและจัดการศึกษา ผู้เรียนได้ รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพสอดคล้ องกับการพัฒนาการศึกษา เป้าหมาย (Road map) คือ ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ต้ องเพิ่มขึน้ เกินกว่าร้ อยละ 50 ในทุกสาขาวิชา อัตรา
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ต้องเป็ นศูนย์ ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้ อมด้ านการศึกษาของ
กลุ่มจังหวัด (SWOT Analysis) ได้ พบปั ญ หา ที่เกี่ยวข้ องกับประสิทธิภาพการบริ หารวิชาการใน
ประเด็นสาคัญ คือ ผู้บริ หารสถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดภาวะผู้นาทางวิชาการ สถานศึกษาส่วน
ใหญ่ มี ครู ผ้ ูส อนไม่ ตรงวิช าเอก ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาด้ วยกัน
ผู้เรี ยนขาดเป้าหมายในการเรี ยนคุณภาพผู้ที่จบการศึกษายังไม่เป็ นตามความคาดหวังของสังคม
การเรี ยนรู้ ด้านอาชีพไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน มีนักเรี ยนบางส่วนอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ ความรู้ความสามารถของผู้เรี ยนต่ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็ น ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง ข้ อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัด
การศึกษาไม่ทนั สมัย การวัดผลและประเมินผลไม่สอดคล้ องกับหลักสูตรท้ องถิ่น การผลิตครูยงั ไม่
มีคณ
ุ ภาพ การกระจายอานาจทางการศึกษายังไม่ชดั เจน ขาดกระบวนการติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง การอพยพเคลื่อนย้ ายของแรงงานต่างถิ่น และแรงงานต่างด้ าว และประชากรแฝงทา
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ให้ เกิดผลกระทบต่อคุณ ภาพของตัวผู้เรี ยนและการจัดการศึกษา (สานักงานศึกษาธิการภาค 4,
2558, น. 61-63)
แผนพัฒ นาการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 3 ได้ ท าการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมขององค์ กร ได้ พ บปั ญ หา ใน
ประเด็นคือ โรงเรี ยนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 บางส่วนที่
มีทรัพยากรทางการศึกษาไม่เพียงพอครู ผ้ สู อนส่วนหนึ่งของโรงเรี ยนในสังกัดสอนไม่ตรงกับสาชา
วิชาเอก ทาให้ นกั เรียนขาดโอกาสในการเรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้ง นักเรี ยนบางส่วนขาดทักษะการอ่านและ
การเขียน การคิดอย่างเป็ นระบบ เป็ นต้ น (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, 2562,
น. 37-41)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผล
ต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตพื น้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพราะการ
บริ หารจัดการทรัพ ยากรทางการศึกษาที่ดีจะสามารถใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ได้ อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพกับ ผู้ เรี ย นได้ ม ากที่ สุ ด และเป็ นการพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ ดี ขึ น้ ตามเป้ า หมายของ
สถานศึกษาในทุกระดับ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงวั
ั ้ ตถุประสงค์ไว้ ดงั นี ้
1. ศึกษาระดับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
2. ศึกษาระดับ การบริ ห ารงานวิช าการของสถานศึกษาสังกัดส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
3. ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ข องสถานภาพส่ วนบุ ค คลและการบริ ห ารทรั พ ยากรทาง
การศึ ก ษากับ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 3
4. ศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่สง่ ผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึก ษาวิจัย เรื่ อ งการบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึก ษาที่ ส่ง ผลต่ อ การบริ ห ารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในครัง้ นีจ้ ะศึกษา
ขอบเขตการวิจยั ดังนี ้
1.ขอบเขตเนือ้ หา
การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา ผู้วิจัยศึกษาองค์ประกอบการบริ หารทรัพยากรทาง
การศึกษาของโรงเรี ยน 4 ด้ าน คือ 1) การบริ หารบุคคล 2) การบริ หารการเงิน 3) การบริ หารวัสดุ
อุปกรณ์ และ 4) การบริ หารอาคารสถานที่ สาหรับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา ผู้วิจัย
ศึกษา 7 ด้ าน ได้ แก่ 1. การพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 3. การวัด ประเมิ นผลและเทียบโอนผลการเรี ยน 4.การวิจัยเพื่ อพัฒ นา
คุณ ภาพการศึกษา 5. การพัฒ นาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู้ 6. การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐการศึกษา
2. ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้บริ หารและครูที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาสัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ปี การศึกษา 2563 จานวน 3,468 คน จาก 47
โรงเรียน
3. กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ม ตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้บ ริ ห ารและครู ที่ ป ฏิ บัติ ง านในสถานศึก ษาสัง กัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 กาหนดกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์จากตารางสาเร็จ
ของ เคร็จซี่และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ได้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 346 คน ซึ่ง
ได้ จากการสุม่ แบบหลายขันตอน
้
โดยเริ่มจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)
โดยใช้ ขนาดของโรงเรี ยนเป็ นระดับชัน้ (Strata) จากนัน้ ทาการสุ่ม อย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ตามสัดส่วนของผู้บริหารและครูแต่ละโรงเรี ยน
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4. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศกึ ษามีตวั แปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี ้
ตัวแปรพยากรณ์ มีรายละเอียดดังนี ้
1. สถานภาพส่วนบุคคล ได้ แก่
1.1) เพศ
1.2) ระดับการศึกษาสูงสุด
1.3) ขนาดโรงเรียน
1.4) อายุ
1.5) รายได้ /เดือน
1.6) ประสบการณ์ในการทางาน
2. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 4 ด้ าน ได้ แก่
2.1) การบริหารบุคคล
2.2) การบริหารการเงิน
2.3) การบริหารวัสดุอปุ กรณ์
2.4) การบริหารอาคารสถานที่
ตัวแปรเกณฑ์ ได้ แก่ การบริหารงานวิชาการ 7 ด้ าน ประกอบด้ วย
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3) การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
6) การนิเทศภายในสถานศึกษา
7) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐการศึกษา
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การบริ หารงานวิช าการ หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติกิจกรรมวิชาการของ
สถานศึกษาให้ มีประสิทธิภาพโดยอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย เพื่อให้ การบริ หารงานของฝ่ าย
งานต่าง ๆ เป็ นไปตามขัน้ ตอนและบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาประกอบด้ วยกิจกรรม 7
ด้ าน คือ
1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การดาเนินงานจัดโครงสร้ างการ
พัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบที่เอือ้ ต่อการบริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
จัดทาหลักสูตร แผนพัฒนาคุณ ภาพของสถานศึกษาและดาเนินงานตามแผน โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู นักเรี ยน บุคลากรในชุมชน มีส่วนร่ วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้ สอดคล้ องกับบริ บทของชุมชนและสภาพแวดล้ อมทางสังคม เพื่อนาหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ จาก
ความต้ องการของทุกภาคส่วนไปใช้ อย่างเป็ นระบบและประเมินผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษาโดย
การมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
1.2 การพั ฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ ต ามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา หมายถึง การ
ดาเนิน งานส่งเสริ ม จัดการเรี ยนการสอนและพัฒ นาระบบการเรี ย นรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ส่งเสริ มให้ ครูจดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ จัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้ น
ความถนัด ความสนใจของผู้เรี ยน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข มี
การวางแผนนิเทศด้ านการสอนและนาผลการนิเทศไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ มี คุณ ภาพ
รวมถึงผู้บริหารต้ องมีสว่ นร่วมกับครูในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.3 การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน หมายถึง การดาเนินงานใน
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยส่งเสริ มให้ ครูมีการวัดผล ประเมินผล เทียบ
โอนผลการเรี ยนและอนุมตั ิผลการเรี ยนตามสภาพความเป็ นจริ งของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลในทุก
ระดับชัน้ มี ก ารซ่ อมเสริ ม กรณี ที่มี ผ้ ูเรี ย นไม่ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ น ใช้ เครื่ องมื อที่ หลากหลาย
สนับสนุนให้ ครูจัดทาและมีการพัฒนาเครื่ องมื อเพื่อการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน
ส่งเสริ มให้ มีการจัดระบบสารสนเทศด้ านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน นาผล
การวัดผล ประเมินผล มาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ ดีขึ ้น
1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดาเนินงานที่มีการศึกษา
การแก้ ปัญหาบริ หารจัดการสถานศึกษาในภาพรวม ส่งเสริ มให้ บุคลากรทาการวิจยั เพื่อแก้ ปัญหา
ในชันเรี
้ ยนอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทาวิจัย
ในชันเรี
้ ยนให้ กบั ครูและบุคคลากรในสถานศึกษา สนับสนุนให้ ครู นาผลการวิจยั นชันเรี
้ ยนมาใช้ ใน
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การปรับปรุงการเรี ยนการสอน มีการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ คู่มือ เอกสารประกอบการทาวิจยั และ
สนับสนุนให้ ครูนาผลการวิจยั ไปเผยแพร่แก่สาธารณะ
1.5 การพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรี ย นรู้ หมายถึ ง การ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการสารวจ วิเคราะห์สภาพปั ญหาการใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหล่งเรี ยนรู้ มีการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างหลากหลาย เลือกใช้ สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ สนับสนุนให้ ครู ผลิตหรื อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรี ยน
การสอน ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและแลกเปลี่ย นการใช้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทนั สมัย ที่ครูผลิตและพัฒนาขึ ้นกับเพื่อนครูสถาบันการศึกษาทังภายใน
้
และภายนอกเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา มี ก ารประเมิ น ผลการใช้ สื่ อ นวัต กรรม และเทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษา รวมถึงการสารวจแหล่งเรี ยนรู้ ที่เกี่ยวกับพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ทัง้ ในสถานศึกษา
และพื น้ ที่ ใกล้ เคี ยง มี การจัดแหล่งเรี ยนรู้ ที่ เอื อ้ ต่ อการเรี ย นการสอน และธรรมชาติ ของผู้เรี ย น
ส่งเสริมให้ ครูใช้ แหล่งการเรียนรู้ทงในและนอกสถานศึ
ั้
กษาในการจัดการเรียนรู้
1.6 การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การดาเนินงานจัดระบบการนิเทศใน
สถานศึกษา ให้ ส อดคล้ องกับหลักสูตรสถานศึกษา สนับสนุน ส่งเสริ ม ให้ ครู นาผลการนิเทศไป
ปรับ ปรุ งพัฒ นาการปฏิ บัติ ง านและการจัดการเรี ย นการสอน ให้ ค วามช่ วยเหลื อ ครู ให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จในการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษากับ
เครือข่ายการนิเทศการศึกษากับเขตพื ้นที่การศึกษาของสถานศึกษานัน้
1.7 การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในและมาตรฐานการศึก ษา
หมายถึง การดาเนินงานจัดโครงสร้ างบริ หารงานประกันคุณภาพที่เอือ้ ต่อการดาเนินงาน มีการ
วิเคราะห์ สภาพปั ญ หาปั จจุบันและความต้ องการในการพัฒ นาองค์กร มีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และดาเนินงานตามแผน มีการจัดระบบข้ อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ถูกต้ องและเหมาะสมกับการใช้ งาน มีการกากับ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการ
ประกัน คุณ ภาพภายในและมาตรฐานการศึก ษา มี ก ารประเมิ น ประกัน คุณ ภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี ละ 1 ครัง้ จัดทารายงานผลการประเมินประกันคุณ ภาพ
ภายในนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และหน่วยงานต้ นสังกัด และเผยแพร่ผล
การประเมินประกันคุณภาพภายในต่อสาธารณะ
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2. การบริ หารทรั พยากรทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการสนับสนุนจากภายนอก
สถานศึกษาที่ส่งผลทาให้ งานวิชาการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ 1)
การบริ ห ารบุค คล 2) การบริ ห ารการเงิน 3) การบริ ห ารวัส ดุอุป กรณ์ และ 4) การบริ ห ารอาคาร
สถานที่
2.1 การบริ หารบุคคล หมายถึง การดาเนินงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาด้ าน
บุค ลากร โดยสถานศึก ษาประสานความร่ วมมื อ และเชิ ญ วิท ยากรภายนอก ผู้เชี่ ยวชาญ ภู มิ
ปั ญ ญาท้ องถิ่นและ ปราชญ์ ชาวบ้ านมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒ นาการเรี ยนรู้ มีการ
สร้ างเครือข่ายบุคลากรแกนนาจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา มีการประสานงานกับ
หน่ วยงานต้ นสังกัดในการจัดหาบุค คลกรภายนอกเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการจัด การเรี ยนรู้ หรื อ
ประสานงานกับสถานศึกษาอื่นในการแลกเปลี่ยนบุคลากรมาร่วมจัดการเรียนรู้
2.2 การบริ หารการเงิน หมายถึง การดาเนิน งานด้ านเงินทุนหรื องบประมาณที่
สถานศึกษาดาเนินการจัดหาเงิน รายได้ และระดมทุน เพื่อให้ เพียงพอกับการจัดการศึกษาให้ มี
คุณ ภาพ โดยประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ชุม ชน
องค์ ก รเอกชน สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และหน่ ว ยงานต้ น สัง กัด มี ก ารจัด สรรเงิ น
งบประมาณที่ได้ รับจากรัฐบาลอย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับเกณฑ์ ดาเนินการควบคุม กากับ
ติดตาม ตรวจสอบการใช้ งบประมาณและจัดทารายงานการใช้ เงินงบประมาณ
2.3 การบริหารวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง การดาเนินงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
ที่เป็ นวัสดุอุปกรณ์ โดยสถานศึกษามี แนวทาง เป้าหมาย และแผนงานในการจัดหาและใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ จากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนการจัดการศึกษา มีการดาเนินการหรื อกิจกรรมเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์ จากหน่วยงานภายนอกที่หลากหลาย สร้ างเครื อข่าย
ความร่ วมมือในการใช้ วัสดุอุปกรณ์ จากท้ องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น และนา
วัสดุอปุ กรณ์จากท้ องถิ่นมาใช้ ในการจัดการศึกษา
2.4 การบริ ห ารอาคารสถานที่ หมายถึ ง การด าเนิ น งานที่ ส นั บ สนุ น การจั ด
การศึก ษาที่ ส ถานศึกษามี การก าหนดแนวทาง เป้าหมาย และแผนงานการใช้ อ าคารสถานที่
สารวจข้ อมูลความต้ องการใช้ อาคาร และความเพียงพอของอาคารเรียน จัดหาอาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบ ให้ เพียงพอกับความต้ องการใช้ สร้ างเครือข่ายความร่วมมือการใช้ อาคารสถานที่ เพื่อการ
จัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาอื่น ให้ บริ การด้ านอาคารสถานที่กับ บุคคล ชุม ชนและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ใช้ ห้องที่ได้ รับการจัดสรรอาคารสถานที่ตามเกณฑ์ที่กาหนด และระดมทุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาอาคารสถานที่
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3. สานั ก งานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 3 หมายถึง หน่วยงานทางการ
ศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้ าที่กากับ
ดูแลและส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ประกอบด้ วย
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 47 โรงเรียน
4. โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา หมายถึ ง โรงเรี ย นของรั ฐ บาลในสัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 ที่ จั ด การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นตั ง้ แต่ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
5. สถานภาพส่ ว นบุ ค คล หมายถึ ง คุณ สมบัติ ข องผู้ บ ริ ห ารและครู ในสถานศึ ก ษา
ประกอบด้ วย เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ขนาดโรงเรี ยน อายุ รายได้ /เดือน ประสบการณ์ ในการ
ทางาน
6. ผู้บริ หารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
7. ครู หมายถึง ผู้ที่มีหน้ าที่ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา ผู้วิจัยใช้ แนวคิดของ สมพิศ ใช้ เฮ็ง (2554, น. 6) ซึ่ง
อธิบายไว้ ว่าทรัพยากรทางการศึกษาสามารถนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและทาให้ เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) การ
บริหารบุคคล 2) การบริหารการเงิน 3) การบริหารวัสดุอปุ กรณ์และ 4) การบริหารอาคารสถานที่
การบริหารงานวิชาการ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาจากแนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องของนักวิชาการ
ต่าง ๆ เช่น รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554), อาภา บุญช่วย (2552),ภารดี อนันต์นาวี (2557),จารุณี
เก้ าเอี ้ยน (2557),ภาวิดา ธาราศรี สทุ ธิ (2550),ปรี ยาภรณ์ ตังคุ
้ ณานันต์ (2562),กษม โสมศรีแพง
(2554),เพชริ น สงค์ ประเสริ ฐ (2550),กระทรวงศึกษาธิ การ (2550),อรพรรณ พรสีม า (2546),
เบญจภรณ์ รั ญ ระนา (2560),อธิ วัฒ น์ พั น ธ์ รัต น์ (2562),สุ เทพ ตระหง่ า น (2555),ยุ ท ธนา
เกื อ้ กูล (2559),กมลรัตน์ ทิส มบูรณ์ (2560),รัติยา ทองสีนุช (2558) และทาตารางสังเคราะห์
สามารถสรุปการบริหารงานวิชาการได้ ทงหมด
ั้
7 ด้ าน ได้ แก่ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2.
การพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 3. การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรี ยน 4. การวิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
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แหล่งเรี ยนรู้ 6. การนิเทศภายในสถานศึกษา และ7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึก
ความสัมพันธ์ ของการบริ หารทรั พยากรทางการศึกษากับการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา
การวิจัยการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาและการบริ หารงานวิชาการ มีแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ที่สามารถอธิบายความเชื่อมโยงได้ กล่าวคือ ทรัพยากรมีความสาคัญต่อ
ผลการดาเนินกิจ กรรมต่าง ๆ และการบริ หารทรัพ ยากร ที่มีปริ ม าณของทรัพยากร มีผลต่อการ
ดาเนินกิจกรรม โดยประสิทธิภาพของกิจกรรมหากมีทรัพยากรเพียงพอต่อการดาเนินกิจกรรม จะ
สามารถดาเนิ น งานไปได้ อย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ตรงกัน ข้ ามหากมี ท รั พ ยากรไม่ มี เพี ย งพอ การ
ดาเนินงานจะไม่มีประสิทธิภาพ ดังแนวคิดของ สมพิศ ใช้ เฮ็ง (2554) ซึ่งอธิบายไว้ ว่า ทรัพยากร
เป็ นตัวกระตุ้นที่ทาให้ กิจกรรมของสถานศึกษาดาเนินไปได้ อย่างราบรื่ นและทรัพยากรจะมีบทบาท
สาคัญต่อกิจกรรมหรื อการดาเนินงานขององค์กรหรื อหน่วยงานทัง้ ด้ านคุณภาพและปริ มาณ และ
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ (2553, น. 50-51) ได้ สรุปความสาคัญของทรัพยากรทางการศึกษาไว้ ว่า
ทรัพยากรทางการศึกษาเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษา
และการพัฒนาการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ และทรัพยากรทางการศึกษาก็มีผลทาให้ สถานศึกษามี
ระบบการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ
ขณะเดียวกัน งานวิจัยของเขษมสร โข่งศรี (2557) เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงาน
วิช าการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สัง กัดส านักงานเขตพื น้ ที่ ก ารศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 41
ผลการวิจัยพบว่า ปั จ จัย ที่ส่งผลต่ อการบริ ห ารงานวิช าการมี ความสัม พัน ธ์ กับ การบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรี ยงลาดับได้ ดงั นี ้ ด้ านสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้ านการจัดการงบประมาณ ด้ านความสัมพันธ์ และการมี
ส่วนร่วมของโรงเรี ยนกับชุมชน ด้ านความพร้ อมของอาคารสถานที่ ด้ านผู้บริ หาร ด้ านครูผ้ ูสอน
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
ผลพบว่า มีกลุ่มตัวแปร 4 ตัว ได้ แก่ ด้ านสื่อวัสดุอปุ กรณ์
และเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา ด้ านครู ผ้ ู สอน ด้ านความพร้ อมของอาคารสถานที่ ด้ าน
ความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนกับชุมชน โดยสามารถพยากรณ์ ได้ ร้อยละ 66.70
และ สุช าดา ถาวรชาติ (2559) ท าการวิ จัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า
1.ระดับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก 2.ปั จจัยที่
ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการโดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก 3. ปั จจัยกับการบริ หารงาน
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วิชาการ มี ความสัม พันธ์ ในระดับสูงอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 4.การวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุคูณ แบบขัน้ ตอน พบว่า ปั จจัยด้ านครู ผ้ ูสอน ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยด้ านสื่อและ
เทคโนโลยี ท างการศึก ษา และปั จ จัย ด้ า นอาคารสถานที่ ส่ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู สะสมเท่ากับ
.71 นอกจากนี ้ งานวิจัยของ ปภานีย์ ดอกดวง (2559) เรื่ องปั จ จัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภ าพการ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายสถานศึกษาแก้ งโนนกาเร็ น สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ผลการวิจยั พบว่า 1.ปัจจัยการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ประสิทธิภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับ มาก 3. ปั จ จัย การบริ ห ารงานวิช าการกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานวิช าการ มี
ความสัมพันธ์ กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ปั จจัยด้ านผู้บริ หารสถานศึกษา ปั จจัย
ด้ านครูผ้ ูสอน ปั จจัยด้ านผู้ปกครองชุมชน ปั จจัยด้ านอาคารสถานที่ ปั จจัยด้ านงบประมาณ และ
ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารของโรงเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้ อง สามารถสรุ ปได้ ว่า องค์ ป ระกอบการ
บริ หารทรัพยากรทางการศึกษาในด้ านการบริ หารบุคคล ด้ านการบริ หารการเงิน ด้ านการบริ หาร
วัสดุอปุ กรณ์ และด้ านการบริหารอาคารสถานที่ น่าจะมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษา
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ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปรเกณฑ์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
1. สถานภาพส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
2. การบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึกษามี ค วามสัม พันธ์ กับ การบริ หารงานวิช าการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
3. สถานภาพส่วนบุคคลและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษารส่งผลต่อการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัย เรื่ อง การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาที่ ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ผู้วิจยั ได้ ศึกษาทฤษฎี แนวคิด
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยแบ่งเนื ้อหาได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. บริบทการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
2.1 ความหมายของการบริหาร
2.2 ความสาคัญและประโยชน์ของการบริหาร
2.3 กระบวนการบริหาร
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
3.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
3.2 ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ
3.3 ขันตอนการบริ
้
หารงานวิชาการ
3.4 หลักการบริหารงานวิชาการ
3.5 กระบวนการบริหารงานวิชาการ
3.6 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
3.7 องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ
4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
4.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
4.2 ความสาคัญของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
4.3 หลักในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
4.4 กระบวนการในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
4.5 องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
5. แนวคิดสถานภาพส่วนบุคคล
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
6.1 งานวิจยั ในประเทศ
6.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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1. บริบทการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ตังอยู
้ ่เลขที่ 85 หมู่ 5 ซอยไทรม้ า 11 ถนน
รัตนาธิเบศร์ ตาบลไทรม้ า อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 มีจานวนโรงเรี ยนในสังกัด
จานวนทัง้ สิ ้น 47 โรงเรี ยน เป็ นโรงเรี ยนในจังหวัดนนทบุรีจานวน 18 โรงเรี ยน โรงเรี ยนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจานวน 29 โรงเรี ยน ในจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้ วย 6 อาเภอ ดังนี ้ อาเภอเมือง
นนทบุรี อาเภอบางกรวย อาเภอไทรน้ อย อาเภอปากเกร็ด อาเภอบางใหญ่ และอาเภอบางบัวทอง
ในจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยาประกอบด้ วย 16 อาเภอ ดังนี ้ อาเภอพระนครศรี อยุธยา อาเภอ
ท่าเรื อ อาเภอนครหลวง อาเภอภาชี อาเภอบางปะหัน อาเภอวังน้ อย อาเภออุทัย อาเภอมหาราช
อาเภอบ้ านแพรก อาเภอบางไทร อาเภอบางปะอิน อาเภอบางบาล อาเภอผักไห่ อาเภอลาดบัว
หลวง อาเภอเสนา และอาเภอบางซ้ าย ขนาดของโรงเรี ยนแบ่งออกเป็ น 4 ขนาด คือ 1) ขนาดเล็ก
จานวน 14 โรงเรี ยน 2) ขนาดกลางจานวน 14 โรงเรี ยน 3) ขนาดใหญ่จานวน 10 โรงเรี ยน และ 4)
ขนาดใหญ่พิเศษจานวน 9 โรงเรียน (สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, 2563)
วิสัยทัศน์
ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 มี ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพระดับสากล
พันธกิจ
1. ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ผู้ เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษา ได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ว ถึ ง และมี
คุณภาพในระดับสากล
2. ส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ยนมี คุณ ธรรม จริ ยธรรม คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิ ย ม 12
ประการ
3. พัฒ นาระบบบริ หารจัดการที่เน้ น ความร่ วมมือของทุกภาคส่วน การบูรณาการการจัด
การศึกษา และเสริมสร้ างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
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เป้ าประสงค์
1. นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้ รับการพัฒ นาอย่างเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ
และมีทกั ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้ รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามี ความสามารถตรงตามสายงานและมี การทางานที่
มุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
4. สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการศึกษา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูค่ ณ
ุ ภาพระดับสากล
5. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา เน้ นการทางานแบบบูรณาการ มีเครื อข่ายการบริ หาร
จัด การ บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ส่ ว น และการกระจายอ านาจ และความรั บ ผิ ด ชอบสู่
สถานศึกษา
6. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒ นาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้ อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
2. พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ างความสามารถใน
การแข่งขัน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้ าถึงบริการทางการศึกษาและการเรี ยนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อสร้ างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
ค่ านิยมองค์ กร
“SESAO 3”
S = Service mind
จิตบริการ
E = Equality
มีความเสมอภาพ
S = Smart
เป็ นแบบอย่างที่ดี
A = Accountability มีความรับผิดชอบ
O = Organic
เป็ นองค์กรที่มีชีวิต
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3 = การมีส่วนร่ วมของ 3 องค์กร ได้ แก่ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา โรงเรี ยน
และชุมชน (ทังภาครั
้
ฐและเอกชน)
อานาจหน้ าที่และส่ วนราชการภายใน
อานาจหน้ าที่และส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษา แบ่ง ส่วนราชการ
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี ้
1. กลุม่ อานวยการ มีอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
รับผิดชอบในส่วนงานสารบรรณสานักงาน ช่วยเหลือกองอานวยการ งานปรับปรุ ง
สิ่งแวดล้ อม อาคารสถานที่และยานพาหนะ การควบคุมภายในองค์กร เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม-ผลงาน ข้ อมูลข่าวสารต่างๆของสานักงานเขต ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกเขตพืน้ ที่ ดาเนินการสรรหา/เลือกตัง้ คณะกรรมการและอนุกรรมการเขตพืน้ ที่ การจัด
สวัสดิการให้ กบั บุคลากร และปฏิบตั ิหน้ าท่าอื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมาย
2.กลุม่ นโยบายและแผน มีอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
มีอานาจหน้ าที่รับผิดชอบในส่วนของการจัดทานโยบายให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน/
แผนการพั ฒ นา/แผนการศึ ก ษา และความต้ อ งการของชุม ชน/ท้ อ งถิ่ น วิ เคราะห์ ก ารจัด สรร
งบประมาณให้ สถานศึกษา และดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมิ นผล และรายงานการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสถานศึกษา การจัดทาข้ อมูลการจัดตัง้ รวม ยุบ เลิก
และโอนย้ ายสถานศึกษา รวมถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมาย
3. กลุ่ม ส่งเสริ ม การศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา มี อานาจ
หน้ าที่ ดังนี ้
รับผิดชอบในด้ านการวิเคราะห์ ดาเนินการส่งเสริ ม การจัดการศึกษาทางไกล วิจัย
พัฒ นาระบบข้ อมูล สารสนเทศ งานระบบคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึง การ
ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมายอื่นๆ
4. กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
รับผิดชอบในส่วนงานเกี่ ยวกับการเงิน การบัญ ชี งานพัสดุ งานสินทรัพ ย์ และให้
คาปรึกษากับสถานศึกษาในการบริหารการเงินและสินทรัพย์
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5. กลุม่ การบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
รับผิ ดชอบในเรื่ องการวางแผนอัตรากาลัง/การกาหนดตาแหน่ง การสรรหา บรรจุ
แต่งตัง้ ย้ าย โอน การลาออก การเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาหรื อข้ าราชการครู
การด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น บ าเหน็ จ ความดี
ความชอบ งานทะเบียนประวัติ จัดทาข้ อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือน ปฏิบตั ิการบริ หารและอานวย
ความสะดวกในเรื่ องการออกหนังสือรับรองต่างๆ งานด้ านวินัย ร้ องทุกข์ อุทธรณ์ รวมถึงการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมายอื่นๆ
6. กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
รั บ ผิ ด ชอบการฝึ ก อบรมก่ อ นการบรรจุ แ ต่ ง ตัง้ อบรมพั ฒ นาการปฏิ บัติ ง านของ
ข้ าราชการ สนับสนุน/ส่งเสริมเชิดชูเกียรติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการเรื่ องศึกษา
ต่อ วิเคราะห์ วิจัยและเสริ ม สร้ างระบบเครื อข่ายการพัฒ นาครู และปฏิ บัติ งานอื่นตามที่ได้ รับ
มอบหมาย
7. กลุม่ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา มีอานาจหน้ าที่ดงั นี ้
รับผิดชอบในส่วนการประสานงานการพัฒ นาหลักสูตร กระบวนการเรี ยนรู้ การวัด
ประเมินผล การประกันคุณ ภาพการศึกษา ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา ปฏิบตั ิงานเลขานุการและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
8. กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
รับผิดชอบในส่วนงานส่งเสริ ม สนับสนุนเกี่ยวกับศาสตร์ พระราชา การจัดการศึกษา
ในระบบนอก นอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย จัด เตรี ย มข้ อ มูล การจัด การศึก ษาของ
ครอบครัว บุคคล ชุมชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา และสถาบัน อื่นๆในสังคม ประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้ เข้ ามาส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สารับนักเรี ยน
ปกติ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ส่งเสริ มด้ านการแนะแนว ลูกเสือ /เนตรนารี
ยุ ว กาชาด ผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร (รด.) งานกิ จ การนั ก เรี ย นด้ านวิ นั ย
ประชาธิปไตย สิทธิเด็ก การสนับสนุนการระดมทรัพยากรที่ใช้ ในการจัดการศึกษา ประสานป้องกัน
แก้ ปัญหายาเสพติด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริ มการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
แหล่งการเรี ยนรู้ สิ่งแวดล้ อมทางการศึกษาและภูมิ ปัญญาชาวบ้ าน ส่งเสริ มให้ สร้ างความแน่น
แฟ้น/เข้ มแข็งกับชุมชน และปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้ รับมอบหมาย
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9. หน่วยตรวจสอบภายใน มีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
รับผิดชอบในส่วนดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการเงิน การบัญชีและระบบการ
ดูแลทรัพ ย์สิน การประเมินการบริ หารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด
และปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้ รับมอบหมาย
2. แนวคิดการบริหาร
การบริ หารเป็ นกระบวนการของการวางแผน การควบคุม การจัดองค์การ การสัง่ การ ของ
ผู้ที่บทบาทการบริหารในองค์กร การใช้ ทรัพยากรเพื่อความสาเร็จในเป้าหมายขององค์กรที่กาหนด
2.1 ความหมายของการบริหาร
การบริ ห ารเป็ น กระบวนการด าเนิน งานอย่างมี ศิ ลปะในการใช้ ทรัพ ยากรและคน
เพื่ อ ให้ งานบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนด นั ก วิ ช าการหลายท่ า นได้ ใ ห้ ความหมายของค าว่ า
“การบริหาร” (Administration) ไว้ ดงั นี ้
วิรั ช วิรั ช นิ ภ าวรรณ (2548, น. 11) ได้ ก ล่ าวว่ า การบริ ห ารเป็ น การด าเนิ น งานที่
รัฐบาลนามาใช้ ในการบริ หารงานในทุกๆด้ าน เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ปลายทางที่ได้ กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สันติ บุญภิรมย์ (2552, น. 42) ได้ กล่าวไว้ ว่า เป็ นการดาเนินงานที่ประกอบด้ วยบุคล
ตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้ โดยใช้ ปัจจัยต่าง ๆ เข้ ามาสนับสนุนใน
การดาเนินการ
มนูญ ร่ มแก้ ว (2553, น. 16) ได้ กล่าวไว้ ว่า เป็ นกระบวนการทางานร่ วมกันในการ
บริ ห ารงานอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ น าไปสู่ ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของ
หน่วยงาน
สุธรรม ธรรมทศนานนท์ (2553, น. 50) ได้ ให้ ความหมายของการบริ หาร หมายถึง
กระบวนการทางานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ต้ องอาศัยความร่ วมมือของบุคคล ผู้บริ หาร
เป็ นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงานหรื อล้ มเหลวของงานที่อาจจะเกิดขึ ้น
ธี ระ รุ ญ เจริ ญ (2555, น. 10) ได้ ให้ ค วามหมายการบริ ห ารว่ า หมายถึ ง การใช้
ทรั พ ยากรให้ มี ป ระโยชน์ ม ากที่ สุด อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการท างานเป็ น ขัน้ ตอนระหว่ า ง
ทรัพยากรที่มี กับกระบวนการและผลผลิต สาหรับทรัพยากรครอบคลุมไปจนถึง คน วัสดุอปุ กรณ์
เงิน การจัดการ ส่วนผลผลิตมุ่งไปที่คณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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สรุปได้ ว่า การบริ หาร หมายถึง เป็ นกระบวนการปฏิบตั ิงานที่ต้องใช้ ความร่วมมือกัน
ของบุคคลในองค์กร เพื่อให้ องค์กรประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้ เป็ นกระบวนการ
ดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยการวางแผน การนา การจัดองค์กร และการควบคุม
2.2 ความสาคัญและประโยชน์ ของการบริหาร
การบริ หารเป็ นการปฏิบัติงานที่ ทาให้ เกิดความเป็ นระบบ ประหยัด มี ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ เกิดความเป็ นธรรมต่อทุกคน ทุกฝ่ ายในองค์กร นักวิชาการได้ ให้ ความสาคัญและ
ประโยชน์ของการบริหารไว้ ดงั นี ้
สันติ บุญภิรมย์ (2552, น. 43) ได้ สรุปไว้ ว่า การบริหารมีคณ
ุ ค่าต่องานที่ต้องปฏิบตั ิ
ให้ บรรลุผลสาเร็จทังประสิ
้
ทธิภาพและประสิทธิผล โดยกล่าวไว้ ดังนี ้
1. ช่วยให้ เกิดการลงมือปฏิบตั งิ าน
2. ช่วยให้ การปฏิบตั งิ านประสบความสาเร็จได้ รวดเร็ว
3.ช่วยก่อให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคคล
4.ช่วยก่อให้ เกิดการประหยัด เช่น การใช้ งบประมาณแรงงาน วัสดุอปุ กรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร เวลา เป็ นต้ น
5. ช่วยให้ เกิดประโยชน์กบั ตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยส่วนรวม
6. ช่วยให้ การปฏิบตั งิ านต่างๆเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. ช่วยให้ หน่วยงานหรือองค์กรมีความเจริญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง
8. ช่วยก่อให้ เกิดความสามัคคี เป็ นธรรมและมีการจัดสรรอย่างทั่วถึงทัง้ งานและการ
จัดสรรผลประโยชน์ ส่งผลให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจกันและไม่ร้ ูสกึ แตกแยก
9. ช่วยก่อให้ เกิดผลประโยชน์ตามมา เกิดความคล่องตัวในการทางานทุกอย่าง
ปรัชญา เวสารัชช์ (2554, น. 3) สรุ ปไว้ ว่า การบริ หารการศึกษาเป็ นการจัดการที่มี
ความต่อเนื่องและเป็ นระบบ มีขนตอนและวิ
ั้
ธีดาเนินการ มีทรัพยากรที่พร้ อมสนับสนุน และมีการ
ประเมินผลอย่างเที่ยงตรงมีความน่าเชื่อถือได้
สัมมา รธนิธย์ (2560, น. 94) สรุ ปไว้ ว่า การบริ หารการศึกษาเป็ นกระบวนการ เป็ น
ภารกิ จ ที่ จ ะต้ องก าหนดแบบแผน และเทคนิ ค ต่ า ง ๆ โดยการน าทั ง้ ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ เหมาะสมกับองค์ การมาใช้ เพื่ อทาให้ ผ้ ู ที่ เกี่ ยวข้ องทุก ๆฝ่ ายสามารภดาเนินการ
ร่วมกัน เอื ้อให้ ผ้ เู รียนได้ รับการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ เหมาะสมตามวัย
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สรุ ป ได้ ว่า การบริ ห ารมี ค วามส าคัญ และมี ป ระโยชน์ เพราะเป็ น กระบวนการที่ มี
ขัน้ ตอนในการปฏิ บัติ ง าน ให้ บ รรลุผ ลส าเร็ จ การบริ ห ารมี ป ระโยชน์ ในการช่ ว ยก่ อ ให้ เกิ ด การ
ตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน พร้ อมทังมี
้ การดาเนินการตามลาดับขันตอนที
้
่ถกู ต้ องและเหมาะสม
2.3 กระบวนการบริหาร
การบริ หารเป็ นกระบวนการที่ทาให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ มีนกั วิชาการได้ กล่าวถึงกระบวนการบริหารไว้ ดังนี ้
สุนทร โคตรบรรเทา (2551, น. 10) กล่าวไว้ ว่า กระบวนการบริ หารต้ องอาศัยศิลป์
และศาสตร์ ของผู้บริ หารในการทาให้ องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิผล และ
ประสิ ทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการดาเนินงาน การวางแผน การนา การจัดองค์ การ และการ
ควบคุม ซึง่ จะทาให้ งานดาเนินไปได้ อย่างราบรื่น
สันติ บุญภิรมย์ (2552, น. 112) กล่าวถึงกระบวนการบริหารไว้ ดงั นี ้
1. แนวคิดของลูเทอร์ เอช กูลิก และลินแดลล์ เออร์ วิก (Gulick,Luther and Lyndall
Urwick,1973) มีแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารอยู่ 7 ขัน้ ตอนดังนี ้ 1. การวางแผน 2. การจัด
องค์การ 3. การจัดคนเข้ าทางาน 4. การประสานงาน 5. การสั่งการ 6. การรายงานผล และ 7.
การจัดทางบประมาณ
2. แนวคิ ดของอองรี ฟ าโยล (Henry Fayol) ก าหนดหน้ าที่ของผู้บริ ห ารออกเป็ น 5
ขันตอน
้
ดังนี ้ 1. การวางแผน 2. การจัดการองค์กร 3. การสัง่ การ/บังคับบัญชา 4. การควบคุมงาน
และ 5.การประสานงาน
3. แนวคิ ด ของฮาโรลด์ คู น ต์ แ ละซี ริ ล ล์ โ อดอลเนลล์ (Koontz Harold D. and
CyrilO’Donnell. 1972) ได้ กาหนดขันตอนในการบริ
้
หารทัง้ หมด 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ 1.การวางแผน 2.
การ จัดการองค์กร 3. การอานวยการ 4. การจัดคนเข้ างานตามตาแหน่ง 5. การควบคุมการทางาน
สรุปได้ วา่ กระบวนการบริ หาร หมายถึง การจัดการเพื่อให้ องค์กรมีประสิทธิภาพต้ อง
ขึ ้นอยู่กบั กระบวนการบริ หารจัดการของผู้บริ หาร ประกอบด้ วย การวางแผน การจัดองค์กร การสัง่
การ การประสานงาน การจัดคนเข้ าทางาน การจัดทางบประมาณ และการรายงาน
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
การบริ ห ารงานวิช าการของนัก วิช าการได้ ให้ แ นวคิ ด ที่ ส าคัญ ไว้ อ ย่ างหลากหลาย ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย
3.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการเป็ นงานที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทุกชนิดของสถานศึกษา โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงการเรี ยนการสอน ซึ่งเป็ นจุดมุ่งหมายสาคัญของสถานศึกษา และเป็ นตัวชี ้วัดความสาเร็จ
มีนกั วิชาการให้ ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ ดงั นี ้
ภาวิดา ธาราศรี สุทธิ (2550, น. 3) สรุปไว้ ว่า การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การ
ดาเนินงานต่างๆของสถานศึกษา เพื่อเป็ นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สันติ บุญ ภิ รมย์ (2552, น. 20-22) ได้ ให้ ความหมายของการบริ หารงานวิช าการ
สามารถแยกได้ 2 ประการ ดังนี ้
ประการที่หนึ่ง งานวิชาการ หมายถึง งานที่เป็ นงานหลักของสถานศึกษา ประกอบ
ด้ วย งานหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน วิธีการสอน การวัดผล/ประเมินผล การประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่สง่ เสริมงานวิชาการให้ บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ประการที่สอง การบริหารงานวิชาการ หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการในส่วนของ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน เพื่อให้ ดาเนินไปอย่างราบรื่ น การบริ หารงานวิชาการจึงเป็ น
กิจกรรมที่สาคัญ ที่สง่ ผลต่อประสิทธิผล ประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษา
ปรี ย าพร วงศ์ อ นุ ต รโรจน์ (2553, น. 2) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การบริ ห ารงานวิ ช าการ
หมายถึง การบริ หารของสถานศึกษาทุกแห่ง โดยมุ่งเน้ นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนให้ ได้ คุณภาพ
และมีประสิทธิภาพกับผู้เรียน
กาญจน์ เรืองมนตรี (2554, น. 6) ให้ ความหมายของงานวิชาการว่า งานวิชาการเป็ น
หัวใจของการบริหารการศึกษา ความสาเร็จของสถานศึกษาก็คือการมีคณ
ุ ภาพในการจัดการศึกษา
เกี่ยวกับหลักสูตร การใช้ หลักสูตร สื่อการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานนิเทศการศึกษา งาน
ห้ องสมุด งานแนะแนว เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนบรรลุจุด มุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ (2554, น. 29) ได้ กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง
กระบวนการบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้ สาเร็จตามเป้า ตังแต่
้ การกาหนด
นโยบาย การวางแผนงาน การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรี ยนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อให้ เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาให้ กบั ผู้เรี ยน
จรุณี เก้ าเอี ้ยน (2557, น. 3-5) ได้ ให้ ความหมายของงานวิชาการไว้ ว่า หมายถึง งาน
ที่ประกอบด้ วยงานการเรียนการสอน เช่น งานหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การวัดประเมินผล สื่อ
การจั ด การสอน การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ฯลฯ ที่ ช่ ว ยให้ งานวิ ช าการบรรลุ ผ ลส าเร็ จ
ตามเป้าหมาย
จิติมา วรรณศรี (2557, น. 3) กล่าวถึง การบริ หารงานวิชาการไว้ ว่า หมายถึง การ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ ให้ กับผู้เรี ยน ได้ แก่ การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอน การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี แ ละแหล่ ง เรี ย นรู้ การวัด ผลและประเมิ น ผล การวิจัย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีคณ
ุ ภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
สรุ ปได้ ว่า การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การดาเนินงานที่เกี่ยวกับการเรี ยนการ
สอนให้ ได้ ผลดี ซึง่ การบริ หารงานวิชาการมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาหลักสูตร สื่อการ
สอน การวัดผล การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ เป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา เกิดประโยชน์สงู สุดกับผู้เรียน
3.2 ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการเป็ นงานของการบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีนกั วิชาการให้ ความสาคัญของ
งานวิชาการไว้ ดงั นี ้
ภาวิดา ธาราศรี สทุ ธิ (2550, น. 3) สรุปความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ ไว้ ว่า
ตัวบ่งชีค้ ุณภาพความสาเร็ จของโรงเรี ยน สามารถดูได้ จากการบริ หารงานวิชาการ โดยพิจารณา
จากกระบวนการและตัวผู้เรียนเป็ นหลัก
กระทรวงศึกษาธิ การ (2551, น. 33) กล่าวไว้ ว่า งานวิช าการเป็ นงานที่ต้ องได้ รับ
ความช่ วยเหลื อ และความร่ วมมื อ จากผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยทุ กฝ่ าย ซึ่งเป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ท าให้
สถานศึก ษามี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถจัด กระบวนการเรี ย นรู้ และพั ฒ นาหลัก สูต ร การวัด ผล
ประเมินผล คุณภาพนักเรียนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
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สัน ติ บุญ ภิ รมย์ (2552, น. 38-39) กล่าวไว้ ว่า การบริ ห ารงานวิช าการเป็ น หัวใจ
สาคัญ เพราะการเรี ยนการสอนเป็ นงานหลัก สามารถยกระดับให้ สงู ขึ ้นได้ ด้วยความเอาใจใส่ดแู ล
ของผู้ บริ ห ารในเชิ ง พั ฒ นา เพื่ อ ให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ าและทั น สมั ย ต่ อ การบริ ห ารงานใน
สถานศึกษา
ปรี ย าพร วงศ์ อ นุ ต รโรจน์ (2553, น. 1) กล่ า วไว้ ว่ า คุณ ภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษาจะพิ จ ารณาได้ จ ากงานวิช าการ เนื่ องจากงานวิช าการเกี่ ยวข้ อ งกับ หลักสูต ร การ
จัดการเรียนการสอนและเกี่ยวข้ องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
จรุ ณี เก้ าเอีย้ น (2557, น. 5-6) สรุ ปได้ ว่า การบริ หารงานวิชาการความสาคัญ มาก
เป็ น งานหลักของผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้บริ หารต้ องใส่ใจและตระหนักในภารกิจ ของงาน รู้ จัก
ปรับปรุ งตนเอง รู้ และเข้ าใจงานวิชาการอย่างถ่องแท้ นอกจากนีย้ ังจะได้ รับความไว้ วางใจ การ
ยอมรับนับถือจากชุมชนด้ วย
สรุ ป ได้ ว่า การบริ ห ารงานวิช าการมี ค วามสาคัญ เพราะเป็ น ตัวบ่ งชีค้ ุณ ภาพและ
ความสาเร็จของโรงเรี ยน เป็ นภารกิจหลักของผู้บริ หาร ที่มี จุดมุ่งหมายคือการสร้ างนักเรี ยนให้ มี
คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ โดยต้ องอาศัยความร่วมมือของ
กลุม่ บุคคลที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่ าย
3.3 ขัน้ ตอนการบริหารงานวิชาการ
การบริ ห ารงานวิช าการมี ขอบข่ายกว้ าง ขัน้ ตอนของการบริ หารงานวิช าการจึ ง มี
นักวิชาการกล่าวไว้ ดังนี ้
รุ่ งชัช ดาพร เวหะชาติ (2554, น. 31-32) การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานหลักของ
สถานศึกษา หลักการบริหารงานวิชาการ แบ่งขันตอนของกระบวนการ
้
ได้ ดงั นี ้
1. ขัน้ ก่อนดาเนินการ เป็ นการกาหนดนโยบาย การวางแผนงานโดยเริ่ มต้ นจากการ
จัดแผนปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับหลักสูตร จัดทาโครงการสอนของแต่ละระดับชัน้ ทาตารางสอน
ของครู ปฏิทินการปฏิบตั ิงานประจาปี การลงทะเบียนเรียน ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เป็ นต้ น
2. ขัน้ การดาเนินงานเป็ นขัน้ ตอนการดาเนินงาน รวมถึงการควบคุมให้ ทาตามแผน
มีการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริ มหลักสูตรทางวิชาการ การส่งเสริ มให้ บริ การในเรื่ องของสื่อ
การสอน เพื่อช่วยเหลือครู ผ้ สู อนในด้ านการจัดการเรี ยนการสอนต่างๆและการดาเนินงานการสอน
ตามหลักสูตร โดยการดูแลการสอนให้ เป็ นไปตามโครงการสอน
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3. ขัน้ การส่งเสริ ม ติดตามผลในด้ านวิชาการ ให้ ได้ ตามมาตรฐานของงานวิชาการ
ผู้บริ หารควรมีการส่งเสริ ม และประเมินผลงานด้ านวิชาการ โดยการสนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานของงานวิชาการ ได้ แก่ การกาหนดจุดมุ่งหมายที่เหมาะสมกับ สถานศึกษาและสามารถ
นาไปสู่การปฏิบตั ิได้ โดยต้ องจัดให้ มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาทางวิชาการ ริ เริ่ มและสร้ างสรรค์ใน
การปรับปรุงงานด้ านวิชาการ ส่งเสริ มให้ ครูอาจารย์ได้ ปรับปรุงตนเองด้ านวิชาการ จัดบรรยากาศ
ทางวิชาการในสถานศึกษา จัดคณะ ทางานทางวิชาการมาร่วมกันทางานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน ส่งเสริ มให้ มีการเข้ าร่วมประชุมสัมมนาฝึ กอบรม เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้และ
เพิ่ มพูนความรู้ ทางวิชาการ และส่งเสริ ม ให้ มี การจัดตัง้ ชุม ชนทางวิช าการ เพื่อจัดกิจ กรรมและ
เผยแพร่งานด้ านวิชาการ เพื่อความก้ าวหน้ าทางงานวิชาการ
จรุ ณี เก้ าเอีย้ น (2557, น. 11-12) กล่าวถึงขัน้ ตอนของกระบวนการการบริ หารงาน
วิชาการว่ามี 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขัน้ ก่อนดาเนินงาน โดยเริ่ มจากการจัดทาแผนงานวิชาการ กาหนดวิธีการทางาน
จัดทาปฏิทินการปฏิบตั ิงาน เขียนโครงกร ตารางสอนให้ ครูเข้ าสอน การลงทะเบียนเรี ยน และการ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
2. ขันการด
้
าเนินงาน เป็ นขันปฏิ
้ บตั ิงาน รวมทังการควบคุ
้
มดูแลให้ ปฏิบตั ิ ตามแผนที่
วางไว้ โดยการเริ่มจากการสอนตามหลักสูตร การให้ บริ การกับครูผ้ สู อนในเรื่องสื่อการสอน เอกสาร
การสอน คู่มือครู การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
ได้ แก่ โครงการสอนซ่อมเสริม โดรงการสนับสนุนเด็กเรียนดี การจัดชุมนุม การจัดลูกเสือเนตรนารี
3. ขัน้ ติ ด ตามผลในด้ านวิ ช าการ เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานวิช าการ โดยการ
สนับสนุนให้ มี การปฏิบัติตามมาตรฐานของงานวิชาการ ได้ แก่ กาหนดนโยบายจุดมุ่งหมาย ที่
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริง จัดให้ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ ส่งเสริมให้ จดั ตังชุ
้ มชนทาง
วิชาการ เพื่อเผยแพร่งานด้ านวิชาการ จัดตังคณะท
้
างานทางวิชาการ มาร่วมกันทางานแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ส่งเสริ มให้ ครูอาจารย์ได้ ปรับปรุงตนเองด้ านวิชาการ มีการทาผลงานทางวิชาการ ทา
วิจยั อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง จัดบรรยากาศทางวิชาการ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริ มทางด้ าน
วิชาการ สร้ างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มให้ ศึกษาต่อเพื่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการและ
ส่งเสริมให้ มีการเข้ าร่วมฝึ กอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเพิ่มพูนความรู้
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สรุ ปได้ ว่า ขัน้ ตอนการบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การกาหนดเพื่อให้ กระบวนการ
ท างานมี ระบบ ติ ด ตามผลได้ ง่ า ย มี ขัน้ ตอนคื อ 1) ขัน้ ก่ อ นด าเนิ น การ 2) ขัน้ การด าเนิ น งาน
3) ขัน้ ส่งเสริ ม และติดตามผลในด้ านวิช าการ เป็ นกระบวนการสาคัญ ที่ ผ้ ูบริ หารจึ งต้ องมี ความ
เข้ าใจ ดาเนินการได้ ครบถ้ วนง่ายต่อการตรวจสอบ และติดตามผล
3.4 หลักการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการมีหลักการบริหาร ดังนักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้ ดงั นี ้
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554, น. 32) ได้ สรุปหลักการบริหารงานวิชาการไว้ ดังนี ้
1. หลักความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลิตผลที่ได้ ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร มีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะที่มีคณ
ุ ภาพ
2. หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้ มีผลิตผลเพิ่มขึน้ โดยไม่มี
การการลงทุน เพิ่ม ผู้เรี ยนสามารถสาเร็ จ การศึกษาตามหลักสูตร โดยไม่ เรี ยนเกินเวลา ไม่ ออก
กลางคัน
จรุณี เก้ าเอี ้ยน (2557, น. 11-12) หลักการบริหารงานวิชาการ มีหลักการ 4 ประการ
ดังนี ้
1. หลักการ 3 องค์ประกอบ (3-Es) ได้ แก่
1) หลักการมีประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบตั ิ งานตามแผนที่กาหนดไว้ เป็ นไป
ตามขันตอน
้
โดยเน้ นไปที่กระบวนการ การใช้ กลยุทธ์ที่ทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
2) หลักประสิทธิผล หมายถึง การได้ ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มี
ความสามารถ มีความรู้ มีทกั ษะเพิ่มขึ ้น
3) หลักประหยัด หมายถึง การลงทุนน้ อย การใช้ เวลาน้ อย โดยไม่เพิ่มทรัพยากร
การบริหาร แต่ได้ ผลิตผลตามที่ต้องการ การลงทุนจึงต้ องยึดหลักความประหยัด และใช้ เวลาน้ อย
2. หลัก การพัฒ นาคุณ ภาพ เพื่ อนาไปสู่ความเป็ น เลิศ ซึ่งเป็ น องค์ ป ระกอบที่ เป็ น
ตัวชี ้วัด คือ ผลผลิต โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพ ได้ แก่ การตรวจสอบ การควบคุม และ
การประเมินคุณภาพ
3. หลักความเป็ นวิช าการ หมายถึง ลักษณะที่ รวมเนือ้ หาสาระ ได้ แก่ การพัฒ นา
หลักสูตร การเรียนรู้ การสอน การวัดผลประเมินผล การนิเทศการศึกษาและการวิจยั
4. การมีส่วนร่วม (Participation) ปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการอย่างสม่าเสมอ
โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม โดยต้ องร่วมกันคิด ร่วมกันทา และร่วมกันประเมินผล ผู้บริ หาร
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ต้ องให้ ความสาคัญกับการร่วมมือของบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิเพื่อนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เช่น
1) การร่วมคิด ร่วมคิดในกระบวนการทางานของฝ่ ายต่าง ๆ
2) ร่วมทา ผู้บริหารต้ องให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วมในการบริหาร
3) ร่วมแก้ ปัญหา เมื่อเกิดปั ญหาบุคลากรทุกคนต้ องรับรู้ร่วมกันในปั ญหาและหา
วิธีแก้ ไขร่วมกัน
ปรี ย าภรณ์ ตั ง้ คุ ณ านั น ท์ (2562, น. 98) สรุ ป หลั ก การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษา ได้ ดงั นี ้
1. พัฒ นาหลัก สูต ร สาระ และวิธี ก ารจัด การเรี ย นรู้ ให้ ห ลากหลาย เหมาะสมกับ
ศักยภาพทุกช่วงวัยของผู้เรียน
2. สนับสนุนให้ ผ้ สู อนใช้ สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และการวิจยั
3. จัดการเรียนรู้โดยยึดแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนทังด้
้ านความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. บริ หารงานวิช าการในสถานศึกษาแบบกระจายอานาจ ยืดหยุ่น สอดคล้ องกับ
บริบทของสถานศึกษาและชุมชน
สรุปได้ ว่า หลักการบริ หารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการที่เน้ นการปฏิบตั ิเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ โดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย คานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความประหยัดในการใช้ ทรัพยากร เพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้ านให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์
3.5 กระบวนการบริหารงานวิชาการ
การบริ หารงานวิชาการมีกระบวนการที่หลากหลาย ซึง่ นักวิชาการหลายท่านได้ กล่าว
ไว้ ดังนี ้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2552, น. 12-13) กระบวนการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษา ประกอบด้ วย 4 ขัน้ ตอนหลัก คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบตั ิตามแผน (Do) การ
ตรวจสอบประเมินผล (Check) และการปรับปรุง/นาไปใช้ (Action) ตามขันตอน
้
PDCA ดังนี ้
1) ขันวางแผน
้
ผู้บริ หารสถานศึกษาประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ทราบความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย นโยบายการศึกษาของหน่วยงานต้ นสังกัด มาตรฐานการศึกษา
ศึ ก ษาความสามารถของสถานศึ ก ษาก่ อ นจะร่ ว มก าหนดเป็ น เป้ า หมายหรื อ วิ สัย ทั ศ น์ ข อง
สถานศึกษา จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี และจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะยาว
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เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นผู้ลงนามรับรอง
แผนการดาเนินงาน
2) ขัน้ ปฏิบัติตามแผน ผู้บริ หารสนับสนุน ส่งเสริ ม กากับ ดูแล รวมถึงการอานวย
ความสะดวกให้ กบั บุคลากรของสถานศึกษาในการจัดการเรี ยนการสอน และรับผิดชอบแผนงาน
โครงการให้ ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ขันตรวจสอบและขั
้
นประเมิ
้
นผล เมื่อได้ ดาเนินกิจกรรมตามแผนแล้ ว ผู้บริหารเป็ น
ผู้คอยตรวจสอบติดตาม ตัง้ แต่เริ่ มโครงการ ระหว่างโครงการ และสิ ้นสุดโครงการ โดยผู้บริ หารมี
เป็ นแกนนาสาคัญ ตังแต่
้ การกาหนดบทบาทหน้ าที่และผู้รับผิดชอบ การกาหนดกรอบแนวทางการ
ประเมินตนเอง รวมทังการเขี
้
ยนรายงานการประเมินตนเอง
4) ขัน้ ปรับปรุ ง/การนาไปใช้ เมื่อสถานศึกษาประเมินตนเองแล้ ว ผู้บริ หารจะต้ องนา
ผลการประเมินตนเองไปใช้ เพื่อการวางแผน/กาหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใน
ปี การศึกษาต่อไป
กระบวนการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสมสาหรับโรงเรียนประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ขันตอนที
้
่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้ องการ
ขันตอนที
้
่ 2 การวางแผน
ขันตอนที
้
่ 3 การดาเนินตามแผน
ขันตอนที
้
่ 4 การประเมินผล
จิติมา วรรณศรี (2557, น. 6-8) การบริ หารงานวิชาการมีความสาคัญ สถานศึกษา
ต้ องดาเนินการอย่างเป็ นขันตอนและสม
้
่าเสมอ ด้ วยกระบวนการ PDCA ดังนี ้
1) การวางแผน (Plan: P) ดาเนินงานเพื่อการวางแผนงาน ได้ แก่ การพัฒนาหลักสูตร
การวางแผนงานวิชาการ และการพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.1) การวางแผนงานวิชาการ ได้ แก่ กาหนดโครงการ/กิจกรรมด้ านวิชาการ การ
จัด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งาน การก าหนดทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น โครงการ การก าหนด
โครงสร้ างการบริ หารงานวิชาการ หน้ าที่ความรับผิดชอบ เพื่อดาเนินงานวิชาการตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
1.2) การพัฒนาหลักสูตร เป็ นจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีคณ
ุ ลักษณะ
อันพึงประสงค์ โดยมี การดาเนินการ ได้ แก่ การแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร วิเคราะห์
มาตรฐานการเรี ยนรู้ กาหนดสาระการเรี ยนรู้ ของท้ องถิ่น กาหนดแนวทางเพื่อพัฒ นาผู้เรี ยน ให้
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ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กาหนดแนวทางในการวัดและประเมินผล และ
การนาหลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริง
2) การปฏิบตั ิตามแผน (Do: D) ในด้ านการจัดการเรียนรู้ เป็ นการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดเตรี ยมสื่อวัสดุอปุ กรณ์ คู่มือ วีดีทศั น์ ชุดการสอน คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น เพื่อประกอบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ รวมถึงการจัดเตรี ยมแหล่งเรี ยนรู้ ทัง้ ในและนอกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริ มการ
เรี ย นรู้ ของผู้เรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกับ จุด มุ่ง หมายหลัก สูต ร เน้ น ผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ ฝึ ก ทัก ษะการ
แก้ ปัญหา การคิด การทางานร่วมกับผู้อื่น สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ การค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทังการด
้
าเนินโครงการ/กิจกรรมเสริ มหลักสูตรอื่น ๆ
ได้ แก่ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้
3) การตรวจสอบ (Check: C) เป็ นการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้เรี ยน รวมทัง้ ผลการ
เรี ยนรู้ เพื่อประเมินผลว่าสามารถจัดการเรี ยนรู้ บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร
ได้ แก่ การวัดและประเมินผล การนิเทศภายใน
3.1) การนิเทศภายใน เป็ นกระบวนการเกี่ยวกับการติดตามผลส่งเสริ มสนับสนุน
และช่วยเหลือ แนะนาเพื่อนครูในบทบาทหน้ าที่ให้ ประสบผลสาเร็จ
3.2) การวัดผลประเมินผล เป็ นการเก็บข้ อมูล ที่หลากหลายตรงตามสภาพจริ ง
และสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายการเรี ยนรู้ แบ่งเป็ นช่วง คือ ช่วงระหว่างการสอนและหลังการสอน
เพื่อตัดสินว่าผู้เรี ยนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรหรื อไม่ โดยการสร้ างเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล เช่น แบบตรวจสอบรายการ แบบสังเกต
พฤติกรรม แบบทดสอบ เป็ นต้ น
4) การปรับปรุ ง (Act: A) เป็ นการพิจ ารณากาหนดแนวทางปรับปรุ งพัฒ นา ได้ แก่
การวิจยั คือ การแก้ ปัญหาที่พบในการจัดการเรี ยนการสอนหรื อนาข้ อสารสนเทศจากการวัดและ
ประเมิ นผลการเรี ยนรู้ มาใช้ วิเคราะห์ ปัญ หา เพื่อสร้ างนวัตกรรมในการแก้ ปั ญ หาให้ กับ พัฒ นา
ผู้เรียน
สรุปได้ ว่า กระบวนการบริ หารงานวิชาการ หมายถึง ขัน้ ตอนหลักตามกระบวนการ
PDCA คือ การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ การตรวจสอบประเมินผลจากการปฏิบตั ิตาม
แผนและการปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีขึ ้น
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3.6 ขอบข่ ายการบริหารงานวิชาการ
เพื่อให้ การบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร บุคลากร
ทุกคนต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่องขอบข่ายในการบริหารงานวิชาการ ซึง่ นักวิชาการได้ กาหนด
ขอบข่ายของงานวิชาการไว้ ดงั นี ้
เพชริ น สงค์ ป ระเสริ ฐ (2550, น. 194-196) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการ
บริ หารงานวิช าการ โดยยึดหลักการทางานร่ วมกันในสถานศึกษาพบว่าขอบข่ายงานวิชาการใน
สถานศึกษา ประกอบด้ วย 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2.กระบวนการเรียนการสอน 3.การ
วัดผล/ประเมิ นผลและการเทียบโอน 4.การพัฒ นาสื่อ นวัตกรรม 5.การพัฒ นาแหล่ง การเรี ยนรู้
6.การวิจัยและพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา 7.การแนะแนวการศึกษา 8.การนิเทศการศึกษา 9.การ
พัฒ นาระบบประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษา และ10.การส่งเสริ ม ความรู้ ด้ านวิช าการ
แก่ชมุ ชน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2550, น. 29-30) ได้ ระบุ ข อบข่ า ยของงานวิ ช าการไว้
ประกอบด้ วย 1.การให้ ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้ องถิ่น 2.การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึก ษา 3.การพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ 4.การวัดผลประเมิ น ผล และการเที ยบโอน
5.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 6.การวางแผนงานด้ านวิชาการ 7.การวิจยั 8.การพัฒนา
แหล่งการเรี ยนรู้ 9.การแนะแนว 10.การนิเทศการศึกษา 11.การใช้ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา12.
การพัฒ นาระบบประกันคุณ ภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 13.การส่งเสริ ม ความเข้ มแข็ง
ทางวิชาการ 14.การสนับสนุนงานวิชาการแก่ ผ้ ูมี ส่วนได้ ส่วนเสีย 15.การจัดทาแนวปฏิบัติด้าน
วิชาการ และ 16.การคัดเลือกแบบเรียน
ภาวิ ด า ธาราศรี สุ ท ธิ (2550, น. 16) ได้ สรุ ป ขอบข่ า ยจั ด เป็ นหมวดหมู่ ไ ว้ ว่ า
ประกอบด้ วย 1. การบริ ห ารหลักสูต ร 2.การจัดงานวิช าการ 3.บทบาทหน้ าที่ของผู้บ ริ ห ารงาน
วิชาการ 4.สื่อการสอน 5.ครูกบั การสอน 6.นักเรียนกับการเรียนรู้ 7.การจัดและบริหารงานห้ องสมุด
8.การประกันคุณภาพการศึกษา และ 9.การนิเทศภายในสถานศึกษา
รุ่ งชัช ดาพร เวหะชาติ (2554, น. 30) ได้ สรุ ปเกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการ ไว้ ว่า
การสนับสนุนการปฏิรูปด้ านการนเรี ยนรู้ ในแต่ละด้ านอย่างหลากหลายโครงการ ซึ่ง ขอบข่ายการ
บริ ห ารงานวิช าการ ได้ แ ก่ 1. การพัฒ นาหลัก สูต ร 2.การพัฒ นากระบวนการสอน 3.การวัด /
ประเมินและเทียบโอนผลการเรี ยน 4. การพัฒ นาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 5. การ
พัฒ นาแหล่งเรี ยนรู้ 6. การวิจัยเพื่ อ พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา 7. การนิเทศการศึก ษา 8. การ
พัฒ นาระบบประกันคุณ ภาพภายในของโรงเรี ยน 9. การแนะแนว 10. การส่งเสริ ม ความรู้ ทาง
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วิชาการแก่ชุมชน 11. การส่งเสริ มวิชาการให้ กบั บุคคล ครอบครัว องค์กรและสถาบันอื่นๆ 12. การ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
จรุ ณี เก้ าเอี ย้ น (2557, น. 12-13) ประกอบด้ วย 1. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษา 2. การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 3. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาสาระ
หลัก สูต รท้ อ งถิ่ น 4. การวางแผนงาน 5. การจัด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา 6. การวัด
ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอน 7. การวิจัยเพื่อพัฒ นา 8. การใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
9. การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรี ยนรู้ 10. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 11. การนิเทศการศึกษา 12. การแนะแนว 13. การส่งเสริ มชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งทาง
วิชาการ 14. การส่งเสริมงานวิชาการแก่ บุคคล องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบัน
อื่นๆ ที่จัดการศึกษา 15. การประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นในการพัฒ นา
วิชาการ 16. การจัดทาแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้ านวิชาการ 17. การคัดเลือกแบบเรียน
ปรี ย าภรณ์ ตัง้ คุ ณ านั น ท์ (2562, น. 103) สัง เคราะห์ ข อบข่ า ยการบริ ห ารงาน
วิชาการในสถานศึกษาที่สาคัญ ๆประกอบด้ วย 1. งานหลักสูตร 2. งานการจัดการเรี ยนการสอน
3. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรี ยน 4. งานแหล่งเรี ยนรู้ เทคโนโลยี และสื่อการ
สอน 5. งานประกันคุณ ภาพการศึกษา 6. งานแนะแนว นิเทศการสอน และวิจัยเพื่อพัฒ นาการ
จัดการเรียนการสอน 7. งานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และนอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารวิชาการ ดังนี ้
สุเทพ ตระหง่าน (2552, บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษารูปแบบการบริ หารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่
1.การจัดการเรี ยนการสอนและกระบวนการเรี ยนรู้ 2.การนิเทศภายในสถานศึกษา 3. การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ 4. การจัดบรรยากาศทางวิชาการ
รัติยา ทองสีนุช (2558, บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตามขอบข่ายงานวิชาการ 6 ด้ าน ได้ แก่ 1)
ด้ านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้ านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ 3) ด้ านการวัดผล ประเมินผล และ
การเทียบโอนผลการเรี ยน 4) ด้ านการนิเทศภายใน 5) ด้ านการพัฒ นาและใช้ สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 6) ด้ านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
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ยุ ท ธนา เกื อ้ กู ล (2559, บทคัด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้ างผู้เรียนสูค่ วามเป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) การพัฒ นาหลักสูตร 2) การพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ 3. สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4) การวิจัย 5) การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 6)
การนิเทศ 7) การแนะแนว 8) การส่งเสริมความเข้ มแข็งทางวิชาการ
เบญจภรณ์ รัญระนา (2560, บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาองค์ประกอบการบริ หารงาน
วิช าการที่มี ประสิทธิภ าพของโรงเรี ยนสังกั ดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นครปฐม มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร 2) ความเป็ นครูมืออาชีพ 3)
หลักสูตรสถานศึกษา 4) การนิเทศภายใน และ 5) การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ (2560, บทคัดย่อ) ได้ ศึกษารูปแบบการบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ วได้ 7 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การพัฒ นากระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2) การดาเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อพัฒ นางานวิชาการ 3) การ
ส่งเสริ มชุมชนให้ มี ความเข้ ม แข็งทางวิชาการ 4) การใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒ นา
คุณ ภาพการศึกษา 5) การส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒ นาวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กร หน่วยงาน และสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา 6) การตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 7)
การส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อธิวฒ
ั น์ พันธ์รัตน์ (2562, บทคัดย่อ) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึง่ การบริ หารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา ประกอบด้ วย 7 ด้ าน ดังนี ้ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การพัฒ นาหลักสูตร
สถานศึกษา 3) การจัดเรี ยนการสอนในสถานศึกษา 4) การวัดผลประเมินผลและการดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรี ยน 5) การนิเทศการศึกษา 6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 7) การพัฒนาและใช้ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
กิจ กรรม/ขอบข่ ายงานบริ ห ารวิช าการในสถานศึก ษา ได้ อาศัย องค์ ป ระกอบและ
ตัวชีว้ ัดในการบริ ห ารงานวิช าการจากการสัง เคราะห์ กิ จ กรรมทางวิช าการที่สอดคล้ องกับ งาน
วิชาการในสถานศึกษา โดยผู้ศึกษาวิจัยได้ รวบรวมกิจกรรม/ขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการจาก
ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการมาเป็ นข้ อมูล และคัดเลือกกิจกรรม/ขอบข่ายใน
งานวิชาการที่มีความถี่ในการถูกกาหนดขึ ้นซ ้ากันเกินร้ อยละ 60 ของแหล่งข้ อมูลทังหมด
้
ดังแสดง
ไว้ ใน ตารางที่ 1
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แนวคิด เพชริน สงค์ประเสริฐ ( 2550)

แนวคิด กระทรวงศึกษาธิการ (2550)

แนวคิด อรพรรณ พรสีมา (2546)

วิจยั เบญจภรณ์ รัญระนา (2560)

ั น์ พันธ์รัตน์ (2562)
วิจยั อธิวฒ
















































































































































































ความถี่

แนวคิด กษม โสมศรีแพง (2554)



วิจยั รัติยา ทองสีนชุ (2558)

้ ณานันต์ (2562)
แนวคิด ปรียาภรณ์ ตังคุ



วิจยั กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ (2560)

แนวคิด ภาวิดา ธาราศรีสทุ ธิ (2550)



วิจยั ยุทธนา เกื ้อกูล (2559)

แนวคิด จารุณี เก้ าเอี ้ยน (2557)



วิจยั สุเทพ ตระหง่านและคณะ(2555)

แนวคิด ภารตี อนันต์นาวี (2557)

1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
3. การจัดการเรียนการสอน
4. การวางแผนงานวิชาการ
5. การวัด ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน
6. การวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
7. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
8. การนิเทศภายใน
สถานศึกษา
9. การแนะแนว
10. การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา
11. การส่งเสริมชุมชนให้ มี
ความเข้ มแข็งทางวิชาการ
12. การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น

แนวคิด อาภา บุญช่วย (2552)

กิจกรรมการบริหาร
งานวิชาการ

แนวคิด รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554)

ตาราง 1 ผลการสังเคราะห์กิจกรรมของงานวิชาการในสถานศึกษา
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ตาราง 1 (ต่อ)
13. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา
14. การจัดทำระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา
15.การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา
16. การดำเนินงานตามกล
ยุทธ์เพื่อพัฒนางานวิชาการ
17. ส่งเสริมพัฒนาการ
จัดการกิจกรรมการเรียนรู้
18. การจัดบรรยากาศ
19. ภาวะผู้นำทางวิชาการ
20. ความเป็นครูมืออาชีพ
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จากตารางสังเคราะห์กิจกรรมของงานวิชาการในสถานศึกษา จากผู้เสนอแนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องดังตารางข้ างต้ น ผู้วิจัยเลือกกิจกรรมการบริ หารงานวิชาการที่มีความถี่
ตังแต่
้ 10 ขึ ้นไป และสามารถสรุปกิจกรรมงานวิชาการของสถานศึกษาได้ เป็ น 7 ด้ าน ดังนี ้
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
6. การนิเทศภายในสถานศึกษา
7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

1
1
1
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3.7 องค์ ประกอบการบริหารงานวิชาการ
จากองค์ ประกอบของการบริ หารงานวิช าการข้ างต้ น ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวคิ ด ที่
เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบแต่ละด้ าน ดังนี ้
3.7.1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตร เป็ นหัวใจสาคัญ ของการจัดการเรี ยนการสอน การทาความเข้ าใจใน
เรื่องของหลักสูตรและการเรียนการสอน จะทาให้ การจัดการศึกษาดาเนินไปได้ อย่างราบรื่ น
3.7.1.1 ความหมายของหลักสูตร
หลักสูตรเปรียบเป็ นหัวใจสาคัญในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบและทุกระดั บเป็ น
ตัวชี ้วัดว่าสถานศึกษาจะประสบความสาเร็จหรือไม่ประสบความสาเร็จ
สันติ บุญ ภิรมย์ (2552, น. 43) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง กิจกรรมหรื องาน
ต่างๆ ที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน บนความรับผิดชอบของสถานศึกษา เพื่ อให้ การปฏิบตั ิงาน
ด้ านการจัดการเรียนรู้ ที่จะส่งผลให้ ผ้ เู รียนได้ บรรลุไปตามจุดมุ่งหมาย
บุญเลี ้ยง ทุมทอง (2553, น. 8) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง เครื่ องมือที่นาการจัด
การศึกษา ไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
จิติมา วรรณศรี (2557, น. 29) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง พิมพ์ เขียวของการ
พัฒนาผู้เรี ยน เป็ นแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เกิดองค์ความรู้และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ได้ แก่ จุดมุ่งหมาย เนื ้อหาสาระ การจัดกิจกรรมและการวัดผลประเมินผล
จรุณี เก้ าเอี ้ยน (2557, น. 159) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอน ที่จะทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความรู้ เจตคติ ค่านิยม และทักษะ สามารถพัฒนานักเรี ยนใน
ทุก ๆ ด้ าน
สรุ ปได้ ว่า หลักสูตร หมายถึง กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน เครื่ องมือ ที่ทา
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดองค์ความรู้ เกิดทักษะ เกิดค่านิยม และมีพัฒนาในทุกด้ านบรรลุเป้าหมายของการ
จัดการศึกษา
3.7.1.2 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเป็ นงานส าคั ญ ของสถานศึ ก ษา จึ ง มี นั ก วิ ช าการให้
ความหมายไว้ ดังนี ้
นพเก้ า ณ พัทลุง (2550, น. 9) กล่าวไว้ ว่า การพัฒ นาหลักสูตร หมายถึง การ
สร้ างหลักสูตรหรือการปรับปรุง หลักสูตรที่มีอยู่มาแก้ ไขให้ เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษาและ
ตัวผู้เรียน
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ฑนัท ธาตุทอง (2552, น. 70) กล่าวไว้ ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับ
หรื อการดาเนินงาน เพื่อความเหมาะสมสอดคล้ องกับความคาดหวังของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และตอบรับกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน
สันติ บุญภิรมย์ (2552, น. 53) กล่าวไว้ ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง ความ
พยายามของผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรี ยนการสอน ให้
เหมาะสมแก่การเปลี่ยนแปลงของบริ บทของสถานศึกษาและของสังคมปัจจุบนั เพื่อให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นได้
ส่ ว นเสี ย ทั ง้ ผู้ เรี ย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน สัง คม มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการจัด การเรี ย นการสอนของ
สถานศึกษา
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556, น. 211-212) กล่าวไว้ ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง
กระบวนการ ขันตอนของการพั
้
ฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมการตัดสินใจของ
ผู้บ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผู้ปกครอง บุค ลากรในชุม ชนรอบข้ าง ตัง้ แต่ การวางแผน ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ รวมทังการใช้
้
หลักสูตร และประเมินผลการใช้
ราตรี สอนดี (2559, น. 9) ได้ นิ ย ามความหมายของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาว่า หมายถึง การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
ของสถานศึกษา เพื่อกาหนดพันธกิจ วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การใช้ หลักสูตร การนิเทศติดตาม
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
ธัญดา ยงยศยิ่ง (2560, น. 9) ได้ อธิบายความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า
หมายถึง การที่ผ้ บู ริ หารร่วมกับผู้เกี่ยวข้ องวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง ให้ สอดคล้ องสภาพปั ญหา
ความต้ อ งการของสัง คมโดยรอบ สนับ สนุ น สื่ อ และอุป กรณ์ เพื่ อ ใช้ ในการศึ ก ษาวิจัย โดยยึ ด
หลักสูตรเป็ นหลัก การสนับสนุนครูให้ ใช้ สื่อในการจัดการเรี ยนการสอน นิเทศและประเมินผลการ
ใช้ หลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ ได้ ผลดียิ่งขึ ้น
อธิวฒ
ั น์ พันธ์รัตน์ (2562, น. 5) ได้ อธิบายความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า
หมายถึง การดาเนินงานเพื่อพัฒ นาหลักสูตรประกอบด้ วย การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
อบรมปฏิบตั ิการการบริหารจัดการหลักสูตรจัดเตรียมเครื่ องมือมาใช้ ในการจัดทาหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ ตอบรับกับหลักสูตรที่จัดทา รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลการจัดการหลักสูตร
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สรุ ปได้ ว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การแสดงออก ดาเนินงาน
ปรับปรุ งหลักสูตรการเรี ยนการสอนโดยการมีส่วนร่ วมการตัดสินใจของ ผู้บริ หารสถานศึ กษา ครู
นักเรียน บุคลากรในชุมชน ให้ เหมาะกับบริบทสังคม สภาพแวดล้ อม เพื่อให้ ได้ หลักสูตรที่เหมาะสม
กับผู้เรียน
3.7.1.3 หลักการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเป็ นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ ซึ่งมีหลักกการของ
การพัฒนาให้ ดียิ่งขึ ้น ดังนี ้
บรรพต สุวรรณประเสริ ฐ (2544, น. 26-27) ได้ ให้ หลักในการพัฒนาหลักสูตรไว้
ดังนี ้
1. หลักสูตรควรช่วยพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมของผู้เรี ยนให้ มากที่สดุ
2. หลักสูตรควรช่วยพัฒ นาและสร้ างแรงจูงใจในตัวผู้ เรี ยนเพื่อตอบสนองความ
ต้ อง การความเข้ าใจและความมุ่งหวังในตัวเอง
3. หลักสูตรช่วยพัฒ นาความสามารถในหลายๆด้ าน โดยคานึงถึงความพร้ อม
ของผู้เรียน
4. หลักสูตรควรช่วยพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นคนดีของสังคม
5. การวัดผลและประเมินผลหลักสูตรควรเน้ นที่พฒ
ั นาการในตัวผู้เรียน
6. หลักสูตรควรช่วยพัฒนาความสามารถและศักยภาพของตัวผู้เรียน
7. หลักสูตรควรช่วยพัฒนาชาติให้ ก้าวหน้ าทัดเทียมประเทศต่าง ๆ
บุญเลี ้ยง ทุมทอง (2553, น. 168) ได้ กล่าวไว้ ว่า
1. การพัฒนาหลักสูตรต้ องได้ รับความร่วมมือและการประสานงานจากทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง
2. การพั ฒ นาหลัก สูต รต้ อ งมี ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการพั ฒ นา
หลักสูตร
3. การพัฒ นาหลักสูตรจะต้ องคิดถึงประโยชน์ในด้ านการพัฒ นาทางกายและ
จิตใจของผู้เรียน
4. การพัฒนาหลักสูตรจะมีประสิทธิภาพจะต้ องมีการอบรมครู ให้ มีความเข้ าใจ
ในหลักสูตรใหม่ แนวคิดใหม่ แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่
5. การพั ฒ นาต้ อ งรวมถึ ง ผลงานทางด้ านหลัก สูต รที่ ส ร้ างขึ น้ มาใหม่ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็ นเอกสารหลักสูตร เนื ้อหาวิชา การทาการทดสอบหลักสูตรการนาไปใช้
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6. การพัฒ นาหลักสูตรต้ องมี การดาเนิ น การเป็ น ระบบระเบี ยบแบบแผน เริ่ ม
ตังแต่
้ การวางจุดมุ่งหมายจนถึงการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ในการพัฒนาหลักสูตรแต่ละ
ขันตอนเป็
้
นสิ่งที่ผ้ รู ับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรจะต้ องร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ
สรุปได้ ว่า หลักการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง แนวทางที่กาหนดไว้ เพื่อบอกถึงสิ่ง
ที่จะพัฒนาหรื อระบุไว้ ในหลักสูตรเพื่อเป็ นประโยชน์ในการบริ หารจัดการผู้เรี ยน เพื่อกาหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ มีทกั ษะเพื่อใช้ ในการดาเนินชีวิตได้
3.7.1.4 กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็ นการวางแผนและพัฒนาการเรี ยนรู้ ที่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพต่อผู้เรี ยน นักวิชาการเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้ องการของผู้เรียน ดังนี ้
ประสาท เนื อ งเฉลิ ม (2556, น. 12-14) กล่ าวไว้ ว่ า การพั ฒ นาหลัก สูต รแบ่ ง
ออกเป็ นขันตอนใหญ่
้
4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ขัน้ เตรี ย มการ โดยการใช้ แนวคิ ด ทางจิ ต วิท ยามาช่ วยในการจัด
หลักสูตรเพื่อให้ ส อดคล้ องกับธรรมชาติของผู้เรี ยน ปรัชญาการศึกษาสามารถเตรี ยมการสร้ าง
หลักสูตรได้ เหมาะสม
ขันตอนที
้
่ 2 ขันจั
้ ดทาและวางแผนการใช้ หลักสูตร จากการประมวลความรู้โดยใช้
ข้ อมูลจากขัน้ ที่แล้ วบวกกับความรู้ ของผู้เชี่ยวชาญด้ านเนือ้ หาวิชา ช่วยในการกาหนดจุดหมาย
หลักการ และโครงสร้ างของเนื ้อหาวิชา รวมทังลั
้ กษณะของการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ขันตอนที
้
่ 3 ขัน้ ดาเนินการใช้ หลักสูตรหรื อกระบวนการสอนเพื่อให้ การเรี ยนการ
สอนเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ขันตอนที
้
่ 4 ขันตรวจสอบผลของการน
้
าหลักสูตรไปใช้ โดยพิจารณาว่า ความมุ่ง
หมายของหลัก สูต รเป็ น อย่างไร เนื อ้ หาวิช าตรงกับ ความมุ่งหมายหรื อไม่ การประเมิ นผลเป็ น
อย่างไร การเรียนการสอนมีอปุ สรรคอะไรบ้ าง
ทาบา(Taba, 1962, P. 345-425) กระบวนการพัฒ นาหลักสูตรประกอบด้ วย 7
ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การวินจิ ฉัยผู้เรียน เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนการสอน เพื่อนาข้ อมูล
เกี่ยวกับผู้เรี ยนมาประมวลและทาการวิเคราะห์แนวทางแก้ ไขปั ญหา ทาได้ โดยการการสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้เรียนหรือสังเกตผู้เรียนทังภายในและภายนอกห้
้
องเรียน เป็ นต้ น
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2. การกาหนดจุดมุ่งหมาย จะช่วยให้ นักพัฒนาหลักสูตรได้ แสวงหาแนวทางใน
การจัดเนื ้อหาสาระ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใกล้ เคียงกับความต้ องการมากที่สดุ
3. การเลือกเนือ้ หา ในแต่ละหัวข้ อจะต้ องมาจากจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ส่วน
ใหญ่ การคัดเลื อกเนือ้ หาสาระมาจากองค์ความรู้ ต่าง ๆ และงานวิจัยทางการศึกษา เรี ยบเรี ยง
เนื ้อหาจากเนื ้อหาที่ง่ายไปหาเนื ้อหาที่ยากขึ ้น ซึ ้งควรเป็ นเนื ้อหาที่ผ้ เู รียนควรรู้และเป็ นประโยชน์ต่อ
การใช้ ชีวิตในสังคม
4. การเรี ยงลาดับเนือ้ หา โดยส่วนใหญ่มักเรี ยงตามความยากและความลึกของ
เนื ้อหาที่แปรผันตามความพร้ อมของวัยผู้เรี ยน
5. การเลื อกประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่เหมาะกับ ผู้เรี ยน โดยศึกษาจากสถาพ
ปั ญ หาที่เกิดกับผู้เรี ยน เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้ าง พัฒ นานวัตกรรมที่สามารถนามาใช้ แก้ ปัญ หา
นักเรียนได้
6. การเรี ยงลาดับประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ต้ อ งมีการเรี ยงลาดับตัง้ แต่ขนั ้ เตรี ยม
ขันน
้ า ขันสอน
้
และขันสรุ
้ ป อย่างกลมกลืมกัน
7. การก าหนดรู ป แบบของการประเมิ น ผลและแนวทางในการปฏิ บั ติ ต าม
จุด มุ่ง หมายต้ อ งค านึ ง ถึ ง การบรรลุจุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สูต รนัน้ ควรท าอย่ า งไร รู ป แบบการ
ประเมินผลที่ดี คือ การใช้ เทคนิควิธีการสอนที่ แปลกใหม่และมีความหลากหลาย เหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
สรุ ป ได้ ว่า กระบวนการพัฒ นาหลัก สูต ร หมายถึ ง กระบวนการวางแผนและ
พัฒ นา ก่อให้ เกิดประโยชน์ และประสิท ธิภ าพสูงสุดต่ อผู้เรี ยน มี ขัน้ ตอนตัง้ แต่การเริ่ ม จากการ
วิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนการสอน การกาหนดจุดมุ่งหมาย การคัดเลือกเนือ้ หาสาระมาจากองค์
ความรู้ต่าง ๆ เรียงลาดับประสบการณ์การเรียนรู้ และกาหนดรูปแบบของการประเมินผล
3.7.1.5 การนาหลักสูตรไปใช้
การน าหลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาขึ น้ ไปสู่ ก ระบวนการสอน ตามขั น้ ตอน เป็ นการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลทุกฝ่ าย ตัง้ แต่ระดับกระทรวงศึกษาธิการสู่ระดับสถานศึกษา มี
นักวิชาการได้ ให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
สุนทร โคตรบรรเทา (2551, น. 102) ได้ สรุ ปไว้ ว่า การนาหลักสูตรไปใช้ เป็ นส่วน
สาคัญของการปรับปรุงหลักสูตร เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังไปสูค่ วามจริง
บุญเลี ้ยง ทุมทอง (2553, น. 263) กล่าวไว้ ว่า การนาหลักสูตรไปใช้ หมายถึงการ
ดาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทาให้ หลักสูตรดาเนินไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
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เริ่มตังแต่
้ การเตรียมบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ สภาพแวดล้ อม และการจัดการเรียนการ
สอน
ชัย วัฒ น์ สุท ธิ รั ต น์ (2556, น. 259) สรุ ป ไว้ ว่ า การใช้ ห ลัก สูต รเป็ น การแปลง
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติจริ งในห้ องเรี ยน ประกอบไปด้ วย การบริ การหลักสูตร การเรี ยนการสอน
และส่งเสริมการใช้ หลักสูตร
สรุ ป ได้ ว่ า การน าหลั ก สู ต รไปใช้ หมายถึ ง การน าหลัก สู ต รที่ ส ร้ างขึ น้ ไปสู่
กระบวนการการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยน โดยต้ องอาศัยความสามารถ ความร่ วมมือ และมีการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน พัฒนาหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรที่
ได้ กาหนด
3.7.2. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการบริ หารวิชาการ
ซึง่ มีนกั วิชาการให้ แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ไว้ ดงั นี ้
ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน (2547, น. 8-9) ได้ เสนอแนะ
วิธีการพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ ไว้ ว่า เป็ นการวิจัยและพัฒนาที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ส่งเสริ ม
และพัฒนาด้ านการศึกษาพิเศษ โดยเน้ นรูปแบบการเรี ยนร่วม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก และการพัฒ นาผู้เรี ยนให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูเอาใจใส่ต่อผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู้เน้ นฝึ ก
ปฏิบตั ิจริง ส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 34) กล่าวไว้ ว่า แนวการปฏิบัติในการพัฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ไว้ ดงั นี ้
1. ส่งเสริ มให้ ครูจดั กระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้ นความสนใจความถนัดของผู้เรี ยน
ฝึ กทักษะการคิด การนาความรู้ไปใช้ เพื่อป้องกันและแก้ ปัญหาการเรี ยนรู้จากชีวิตจริ ง รวมถึงการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรียน
2. ส่งเสริมให้ ครูจดั ทาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
3. ส่งเสริ ม การพัฒ นาครู ซึ่งผู้บริ หารจะต้ องร่ วมกับครู ในการวางแผน ควบคุม
กากับการจัดตารางสอนของครู มีการเตรี ยมการสอน การบันทึกการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และการนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
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4. จัดให้ มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในทุกกลุม่ สาระเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน
ดวงกมล สิ น เพ็ง (2553, น. 2) สรุ ป ไว้ ว่า การจัดการศึกษามี เป้าหมายในการ
พัฒนาคนไทยทุกคนให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงกายและใจ
ั้
โดยได้ รับการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วง
วัย ตามศักยภาพ มี ทักษะในการดาเนินชีวิต มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะต่อสังคม
บุญ เลี ้ยง ทุมทอง (2553, น. 5) กล่าวไว้ ว่า การเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่สาคัญ
ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากการเรี ยนรู้ทาให้ ได้ รับประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ สามารถ
นาไปใช้ ในการดาเนินชีวิต การเรี ยนรู้จึงเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดช่วง
ชีวิตของแต่ละคน
สรุปได้ ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การ
แสดงออกถึงการดาเนินงานที่จะช่วยส่งเสริมครูผ้ สู อนในด้ าน การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ จัด
กระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้ นความถนัด ความสนใจของผู้เรี ยน สามารถนาไปใช้ ในการดาเนินชีวิต
อย่างปกติสขุ ร่วมถึงการนิเทศการเรียนการสอน ที่ผ้ บู ริหารต้ องร่วมวางแผนกับครูผ้ สู อน
3.7.3. การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้เป็ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน โดยใช้ ผลการ
ประเมินเป็ นสารสนเทศที่แสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการ ความก้ าวหน้ าทางการเรียนของผู้เรียน
3.7.3.1 ความหมายของการวัดผล และประเมินผล
พิ ส ณุ ฟองศรี (2550, น. 2-3) กล่ า วไว้ ว่ า การวั ด หมายถึ ง การก าหนด
สัญลักษณ์ตามวิธีการและเครื่ องมือที่กาหนดขึ ้น การประเมิน หมายถึง กระบวนการในการตัดสิน
คุณค่า โดยนาสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
หนึ่งฤทัย หาธรรม (2553, น. 39) สรุ ปไว้ ว่า การวัดผลและประเมินผล หมายถึง
เป็ นกระบวนการค้ นหาคุณลักษณะของผู้เรี ยนโดยใช้ เครื่ องมือที่ มีความหลากหลายแล้ วสรุปผล
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียนโดยใช้ ผลจากการวัดผลมาประกอบการพิจารณา
จิ ติ ม า วรรณศรี (2557, น. 77-78) กล่ า วไว้ ว่ า การวั ด การประเมิ น ผล เป็ น
กระบวนการกาหนดตัวเลขตามกฎเกณฑ์ เพื่อแสดงพฤติกรรมของผู้เรี ยนทัง้ ด้ านการคิด จิตใจ
ทักษะ โดยใช้ เครื่องมือใด ๆ เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม ฯลฯ
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สรุ ปได้ ว่า การวัด ประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสินตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทัง้ ด้ านการคิด จิตใจ ทักษะ โดยใช้ เครื่ องมือที่หลากหลาย เพื่อวัดคุณ ภาพผู้เรี ยนตามเกณฑ์ ที่
กาหนด มี ก ารพัฒ นาเครื่ องมื อในการวัด ประเมิ น ผล การเรี ย นซ่ อ มเสริ ม การส่งเสริ ม ให้ มี ก าร
จัดระบบสารสนเทศ ด้ านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
3.7.3.2 ขอบข่ ายงานวัดผลและประเมินผล
ขอบข่ายงานวัดผลและประเมินผลมีนกั วิชาการได้ กล่าวถึงไว้ ดังนี ้
กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 18) กล่าวไว้ ว่า การดาเนินการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้ มีขอบข่ายของการปฏิบตั ิโดยครูผ้ สู อนตามกลุ่มสาระทัง้ 8 กลุ่มสาระเป็ นผู้ประเมินและ
ตัดสินผลการเรี ยน ทังระหว่
้
างเรี ยน หลังเรี ยน มีการประเมินผลก่อนเรี ยน เพื่อปรับพืน้ ฐานผู้เรี ยน
โดยใช้ เครื่ องมือการประเมินที่ความหลากหลาย เหมาะสมกับตัวผู้เรียน หลังการประเมินผลจะต้ อง
มีการซ่อมเสริ ม ปรับปรุงแก้ ไขผลการเรี ยนของผู้เรี ยนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในส่วนของการ
ตัดสินผลของกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนจะมี 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่าน ครูที่ควบคุมกิจกรรมเป็ นผู้
ประเมิ นและตัดสินผล โดยใช้ เกณฑ์ คือการเข้ าร่ วมกิจกรรมและการผ่านจุดประสงค์ ของแต่ละ
กิจกรรมซึ่งผู้บริ หารสถานศึกษาจะเป็ นผู้อนุมัติผลการเรี ยนทังหมด
้
การประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ การอ่ า น คิ ด วิ เคราะห์ มี ก ารด าเนิ น การด้ านคุณ ธรรม ให้ ผ้ ู เรี ย นทราบและปรั บ ปรุ ง
ข้ อบกพร่ องของตนเอง โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมิน ประกาศแนวทางและวิธีการประเมิน
และดาเนินการประเมินผลปลายปี และประเมินผลการผ่านช่วงชัน้
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ (2556, น. 13-14) ได้ ระบุขอบข่ายงานการวัดผลและ
ประเมินผล ไว้ ว่า ทรัพยากร เช่น การเงิน วัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ เป็ นต้ น
เป็ นปั จจัยที่เข้ ามาช่วยในการจัดการศึกษา รวมถึงเป็ นสภาพแวดล้ อมส่งผลต่อการจัดการศึกษา
เช่ น ความพร้ อมในการจัด การศึ ก ษา การได้ รับ ความร่ ว มมื อ จากชุม ชน/ท้ อ งถิ่ น เป็ น ต้ น ซึ่ ง
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เรี ย นคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย น เป็ น ผลสะท้ อ นการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาในด้ านการจัดการศึกษา
สรุ ป ได้ ว่า ขอบข่ายการวัดผลประเมิ นผลและการดาเนินการเทียบโอนผลการ
เรี ยน ประกอบด้ วย การประเมินผลของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ 8 กลุ่มสาระ ประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรี ยน ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนและการ
สื่อความ และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
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3.7.3.3 หลักการวัดผลและประเมินผล
สถานศึกษาต้ องดาเนินการด้ านการวัดผลและประเมินผลของผู้เรี ยน ให้ เป็ นไป
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ ผลของการประเมินผลสามารถรองรับการประเมินตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้ มีนกั วิชาการได้ ระบุหลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนไว้ ดงั นี ้
เอกริ น ทร์ สี่ ม หาศาล (2546, น. 77-78) ได้ กล่ า วถึ ง หลั ก การวั ด ผลและ
ประเมินผล ดังนี ้
1) การวัดผลและประเมินผลการเรียนต้ องสอดคล้ องและครอบคลุมกับมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
2) ครู ผ้ ู สอนต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย เหมาะสมตาม
ธรรมชาติของผู้เรียน ของรายวิชา
3) สถานศึกษาเป็ น ผู้รับ ผิด ชอบการประเมิ น ผลการเรี ยนของผู้เรี ยน โดยเปิ ด
โอกาสให้ ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วม
4) การประเมินผลการเรียนเป็ นการประเมินเพื่อปรับปรุงการสอนของครู และการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน
5) สถานศึกษาต้ องมีการประเมินผลด้ านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การอ่าน การ
คิดวิเคราะห์ในแต่ละช่วงชันของผู
้
้ เรียน
6) ดาเนินการให้ มีการเทียบโอนผลการเรียน
7) สถานศึกษาต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นหรื อ ผู้ป กครองตรวจสอบผลของการ
ประเมินผลการเรียนได้ ตลอดเวลา
สมนึก ภัททิยธนี (2546, น. 16-17) ได้ กล่าวไว้ ว่า หลักการวัดผล มีดงั นี ้
1) การใช้ เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสม
2) ต้ องวัดให้ ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอน
3) ระวังความคลาดเคลื่อนของการวัด
4) ใช้ ผลการวัดให้ เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า
5) ประเมินผลการวัดให้ ถกู ต้ อง
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สรุปได้ ว่า หลักการวัดและประเมินผล หมายถึง การดาเนินงานที่สถานศึกษาต้ อง
จัดให้ มีการวัดผลอย่างเหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ ต้ องใช้ เครื่ องมือหลากหลายในการวัด วัดให้ ครบทุก
ด้ าน เช่น การใช้ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวัดคุณลักษณะ แบบประเมินการฝึ กทักษะการพูด การ
เขียน การอ่านการฟั ง สามารถตรวจสอบผลของการประเมินผลการเรียนได้ ตลอดเวลา
3.7.3.4 การวัดผลและประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน 2551
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 28-29) กล่าวไว้ ว่า
1) การวัดและประเมินผลระดับชัน้ เรี ยน มีจุดมุ่งหมายสาคัญ คือ การสืบค้ นหา
คาตอบว่า ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ มีคณ
ุ ธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่มาจากการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้มากน้ อยเพียงใด โดยการใช้ สื่อที่หลากหลาย เน้ นการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปใน
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยประเมินความประพฤติ ประเมินการร่วมกิจกรรมหรือแฟ้มสะสมผลงาน
2) การประเมินผลระดับสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบความก้ าวหน้ าด้ านการเรี ยนรู้
รายชันปี
้ และช่วงชัน้
3) การประเมินคุณ ภาพระดับชาติ ใน 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้ แก่ กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข้ อมูลที่ได้ จากประเมิน ผลนาไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรี ยนรู้ คุณภาพผู้เรี ยน และคุณภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้ องจัดให้ นกั เรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 เข้ ารับการประเมินระดับชาติ
สรุปได้ ว่า การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
แบ่งได้ เป็ น 3 ระดับ คือ การวัดและประเมินผลระดับชัน้ เรี ยน การประเมินผลระดับสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพระดับชาติ
3.7.3.5 การเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน เป็ นการนาผลการเรี ยน โดยใช้ จานวนรายวิชา จานวน
หน่วยการเรี ยนที่จะรับเทียบโอน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ผู้ขอเทียบ
โอนต้ องขึ ้นทะเบียนเป็ นนักเรียน ของสถานศึกษานันๆ
้ โดยสถานศึกษาดาเนินการเทียบโอนผลการ
เรี ย นในภาคแรกที่ ขึน้ ทะเบี ยนเป็ นนัก เรี ย น วิธี ก ารดาเนิน การเที ย บโอนผู้ขอเที ยบโอนต้ องน า
รายวิ ช าที่ มี เนื อ้ หาสอดคล้ อ งกั น ไม่ น้ อยกว่ า 60 % มาเที ย บโอนได้ และพิ จ ารณาถึ ง ความ
สอดคล้ องระหว่างระดับผลการเรียนกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน
โดยใช้ เครื่องมือที่หลากหลาย
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สรุ ปได้ ว่า การเทียบโอนผลการเรี ยน หมายถึง การที่ นักเรี ยนขอขึน้ ทะเบียนเป็ น
นักเรี ยนของสถานศึกษา นาผลการเรี ยนรู้ ทงั ้ ทางด้ านความรู้ ด้ านทักษะ และประสบการณ์ ของ
ผู้เรียน แนวทางการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบของกระทรวง
ทัง้ นีย้ ังมี นักวิช าการได้ กล่าวถึง ความหมายของการวัด ประเมิ นผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน ไว้ ดงั นี ้
ชาลินี ฉายารัตน์ (2550, น. 41) สรุปไว้ ว่า การวัดผล ประเมินผล และการเทียบ
โอน ผลการเรียน หมายถึง การประเมินผู้เรี ยนตามสภาพจริง โดยวิธีการประเมินผู้เรียนในหลาย ๆ
วิ ธี ได้ แ ก่ การสัง เกตพฤติ ก รรมในการร่ ว มกิ จ กรรม การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงาน การทดสอบ การ
สัมภาษณ์ ควบคู่กันไปกับกระบวนการเรี ยนการสอน ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ การกาหนดระเบียบใน
การวัดผล โดยเน้ นประเมินผลตามสภาพจริ ง จากผลงาน พฤติกรรมการเรี ยน จากเครื่ องมือที่ได้
มาตรฐาน สอดคล้ องกับสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษา
ภารตี อนั น ต์ น าวี (2555, น. 283) ได้ สรุ ป แนวทางการปฏิ บั ติ ก ารวั ด ผล
ประเมิ นผลและเทียบโอนผลการเรี ยน ไว้ ว่า แนวทางการปฏิบัติการวัดประเมิ นผลเริ่ ม จากการ
ก าหนดระเบี ย บแนวปฏิ บัติ ในการวัด ผล ด าเนิ น การวัด ผลตามสภาพจริ ง ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้
มาตรฐานและมี ความหลากหลาย โดยคานึงถึงความสอดคล้ องกับหน่วยการเรี ยนรู้ สาระการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้
ราตรี สอนดี (2559, น. 8) ได้ ให้ ความหมายนิยาม การวัด ประเมินผล และการ
เที ย บโอนผลการเรี ย น ไว้ ว่ า การก าหนดแนวการปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ การวัด ผล/ประเมิ น ผลของ
สถานศึก ษา โดยท าการวัด ผล ประเมิ น ผลให้ ส อดคล้ อ งกับ สาระการเรี ย นรู้ หน่ วยการเรี ย นรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยเน้ นการประเมินตามสภาพจริ ง มีการ
จัด ท าการเที ยบโอนผลการเรี ย นรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์ แ ละผลการเรี ย นจากสถาบัน อื่ น และ
ดาเนินการพัฒนาเครืองมือวัดผลและประเมินผลให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ธัญ ดา ยงยศยิ่ง (2560, น. 9) ได้ ให้ ความหมายนิยาม การวัด ผล ประเมิ นผล
และดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน หมายถึง การกาหนดระเบียบการวัดและประเมินผล โดยมี
การเน้ นให้ ครูมีการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรี ยนตามสภาพความเป็ นจริ ง
ของนักเรี ยน รวมถึงการจัด ให้ มี การซ่ อมเสริ ม กรณี ที่ มี ผ้ ูเรี ยนไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิ น มี การ
พัฒ นาเครื่ องมือในการวัด ประเมินผล การส่งเสริ มให้ มี การจั ดระบบสารสนเทศด้ านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยนเพื่อใช้ ในการตรวจสอบในการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ ดี
ขึ ้น
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อธิวฒ
ั น์ พันธ์รัตน์ (2562, น. 5) ได้ ให้ ความหมายนิยาม การวัด ประเมินผล และ
ดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน ไว้ ว่า แนวปฏิบัติที่มีความเข้ าใจเกี่ยวกับการวัดประเมินผลให้
สอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง โดยเน้ นการประเมินจากสภาพจริ งของตัวผู้เรี ยน รวมถึงการ
ส่งเสริมให้ ครูพฒ
ั นาวิธีการวัดประเมินผล/เครื่องมือการวัดอย่างเป็ นระบบ
จากการศึกษาความหมายของการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ที่ได้
กล่าวข้ างต้ นสามารถสรุ ปว่า การวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรี ยน หมายถึง
การแสดงออกถึงการมีกระบวนการในการวัด ประเมิ นผล โดยเน้ นให้ ครู มีการวัดผล ประเมินผล
เทียบโอนประสบการณ์และอนุมตั ิผลการเรี ยน ตามสภาพความเป็ นจริ งของนักเรียนเป็ นรายบุคคล
จัดให้ มีการสอนซ่อมเสริมกรณีที่มีผ้ เู รี ยนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ใช้ เครื่ องมือ ที่หลากหลาย และ
มีการพัฒ นาเครื่ องมือในการวัดประเมินผล ส่งเสริ มให้ มีการจั ดระบบสารสนเทศด้ านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
3.7.4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การวิ จัย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจาก
นักวิชาการจึงขอนาเสนอดังนี ้
3.7.4.1 ความหมายการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็ น การวิ จั ย ที่ เ น้ นใน การแก้ ปั ญ ห า และพั ฒ น าผู้ เรี ยน โดยให้ ครู ใ ช้
กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรี ยน มีนกั วิชาการได้ กาหนดแนวทางในการทาวิจยั
ไว้ ดงั นี ้
ราตรี สอนดี (2559, น. 9) ได้ ให้ นิยามความหมาย การวิ จัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึก ษา หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ครู แ ละผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ที่ ใช้ ในการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา เพื่อการตัดสินใจในการแก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้ มีความรู้ ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ ครูต้องทาการวิจยั มีการวิเคราะห์ วิจยั การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เผยแพร่ผลงานวิชาการ ส่งเสริ ม พัฒนางานวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษา เพื่อให้ กระบวนการเรี ยนการสอนเอือ้ ประโยชน์ต่อการพัฒ นาการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรียน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
สาริ นทร์ เอี่ยมครอง (2561, น. 5) ได้ ให้ นิยามความหมาย การวิจัยเพื่อพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่ผ้ บู ริ หารและครูวางแผนร่วมกันกาหนดทิศทางในการจัดทาวิจยั
ในชันเรี
้ ยน การกาหนดภาระงาน คณะกรรมการดาเนินงาน กาหนดให้ ครูทุกคนทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
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การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือครูในการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนที่เป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยน และการเผยแพร่
ผลงานการวิจยั
เบส(Best, 1977, P. 8) ให้ ความหมายไว้ ว่ า “การวิ จั ย เป็ นแบบแผนหรื อ
กระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็ นปรนัย มีโครงสร้ างที่เป็ นระบบ มีการรายงานและสรุปผล เพื่อนาไป
เสนอในที่ประชุม Pan Pacific Science Congress 1961 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
สรุปได้ ว่า การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดาเนินงานวิจยั ที่
เน้ นการแก้ ปัญหา โดยต้ องเริ่ มจากการศึกษาการบริ หารจัดการของสถานศึกษาในภาพรวมก่อน
ศึกษาปั ญ หา และส่งเสริ มให้ ครู ทาวิจัยเพื่อแก้ ปัญหา และพัฒ นาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนในแต่ละ
กลุ่มสาระ โดยผู้บริ หารต้ องสนับสนุนให้ ครู ผ้ ูสอนได้ เข้ ารับการอบรมเกี่ยวกับการทาวิจัยเพื่อการ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา การสนับสนุนสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ คู่มื อ เอกสารประกอบการทาวิจัยละ
สนับสนุนให้ ครูเผยแพร่ผลงานการวิจยั แก่สาธารณะ
3.7.4.2 ความสาคัญของการวิจัย
การวิจยั มีความสาคัญต่อผู้บริ หารในการดาเนินภารกิจของโรงเรี ยน โดยมีสภาพ
และปัญหาการวิจยั หลายประการ มีนกั วิชาการกล่าวไว้ ดงั นี ้
บุญ ชม ศรี ส ะอาด (2549, น. 17) ได้ ก ล่าวถึ ง หลัก การแก้ ปั ญ หาและพัฒ นา
ผู้เรี ยน ไว้ ว่า ผู้เรี ยนต้ องสามารถเข้ าใจและแก้ ปัญ หาของตนเองได้ โดยครู ต้องค้ นหาเทคนิคมา
ช่วยเหลือนักเรี ยน โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขัน้ ตามมาทัง้ ในระยะสันและระยะยาว
้
โดยครู ผ้ ูสอน
ต้ องมีม่งุ มัน่ ในการช่วยเหลือผู้เรียน มีความเมตตากรุณา มีความสุขที่ได้ ช่วยพัฒนาผู้เรียนได้
ธีระ รุญเจริ ญ (2555, น. 375) กล่าวไว้ ว่า ผู้บริ หารโรงเรี ยนและครู ยังมีความคิด
ว่าการวิจัยไม่ มีประโยชน์ ในการพัฒ นาการเรี ยนการสอน ยังขาดความรู้ ในการวิจัย ส่วนมากมี
มุมมองว่าการวิจยั มักทากันในระดับอุดมศึกษา และการขาดการสนับสนุน ส่งเสริ ม ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องในการทาวิจยั
ดังนัน้ การวิจยั จึงมีความสาคัญ ดังนี ้
การวิจัยเป็ นวิธีการแก้ ปัญหาอย่างมีระบบ ผู้บริ หารโรงเรี ยนและครู ต้องแสวงหา
เทคนิคในการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการใช้ แนวทางการวิจยั จะนาไปสูก่ าร
ฝึ กฝนในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ เชื่อถือได้ พิสจู น์ได้ มีขนตอนที
ั้
่ชดั เจน ผลการวิจยั จะนาไปสู่
การพัฒนาการจัดการศึกษาได้ อย่างยัง่ ยืนและมีประสิทธิภาพ
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การวิจัยมีคุณ ค่า คือ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มีการศึกษาค้ นคว้ าวิทยาการใหม่ ๆ
ส่งเสริ มการสร้ างผลงานเพื่อความก้ าวหน้ าของโรงเรี ยนและตนเอง ทาให้ ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนและครู
นามาปรับปรุงพัฒนางานที่รับผิดชอบได้ ดียิ่งขึ ้น ช่วยในการวางแผนการดาเนินงานได้ อย่างราบรื่ น
และประสบความสาเร็ จ ช่วยกระตุ้น ตระหนัก และความสนใจในการแก้ ปัญหาต่าง ๆ ได้ ตรงจุด
ประหยัดเวลาและงบประมาณ
สรุปได้ ว่า ความสาคัญของการวิจยั หมายถึง เป็ นข้ อเท็จจริ งที่ทาให้ ผ้ บู ริหารและ
ครู นามาใช้ เพื่อพัฒ นางานที่รับผิดชอบ สามารถแก้ ปัญหาให้ ตรงจุด และกระตุ้นความตระหนัก
ความสนใจ เพื่อการมีผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
3.7.5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรี ยนรู้
สื่อการเรียนการสอนเป็ นองค์ประกอบที่เป็ นตัวกลางในการช่วยสื่อสารระหว่างครู
กับนักเรียน มีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนการสอน
3.7.5.1 ความหมายของสื่อ
สื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และแหล่งการเรี ยนรู้ มี นักวิช าการกล่าวถึง การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ไว้ ดงั นี ้
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, น. 209) ได้ ให้ ความหมายของสื่อการเรี ยนการ
สอนว่าหมายถึง สิ่ ง ที่น าความรู้ ไปสู่ผ้ ูเรี ยน อยู่ในรู ป สิ่ งพิ ม พ์ ห รื อไม่ ใชสิ่ งพิ ม พ์ คือ สื่อประเภท
โสตทัศนูปกรณ์
สุราษฎร์ พรมจันทร์ (2554, ออนไลน์) กล่าวไว้ ว่า สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลาง
ในกระบวนการถ่ายทอดข้ อมูล ข่าวสารระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ (ครูกบั ผู้เรียน) ซึ่งอาจเป็ น คาพูด การ
เขียน รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือสีหน้ าท่าทางการแสดงออก เป็ นต้ น
จิติมา วรรณศรี (2557, น. 61) กล่าวไว้ ว่า สื่อการสอน หมายถึง สื่อกลางที่ใช้ นา
ข้ อมูลสารสนเทศในรายวิชาต่างๆไปสู่ผ้ เู รี ยน เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหาสาระที่เรี ยน
ในแต่ละรายวิชา
สรุปได้ ว่า สื่อการสอน หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคต่าง ๆ หรื อบุคคล ซึ่งเป็ น
ตัวกลางทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ตามจุดประสงค์ของการเรี ยนการสอนที่ วางเป้าหมายไว้ เช่น
อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
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3.7.5.2 ความส าคั ญ และประโยชน์ ของสื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี
การศึกษา
นักวิชาการให้ ความสาคัญและประโยชน์ของสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไว้ ดังนี ้
กนกพร ศรี ญ าณลักษณ์ (2550, น. 33-45) กล่าวไว้ ว่า การพัฒ นาสื่อการเรี ยน
การสอนในรู ปแบบ อีเลิ ร์นนิ่ง (E-learning) การเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เอือ้ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ใช้
ประโยชน์ เปลี่ยนบทบาทของผู้เรี ยน จากผู้รับมาเป็ นผู้เรียนเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนจากผู้ให้ หรื อ
ผู้ถ่ายทอดความรู้ มาเป็ นผู้จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยน ผู้เรี ยนได้ รับการฝึ กฝนการสืบค้ น
ข้ อมูล วิธีการเข้ าถึงแหล่งความรู้ การเลือกวิธีการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรี ยนจึงกลายเป็ นศูนย์กลาง
ของการเรี ยนการสอน ผู้เรี ยนมีโอกาสเรียนรู้ได้ เต็มศักยภาพ เป็ นการนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ต่าง ๆ มาใช้ ในการเรี ยนการสอน เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลายประเทศทั่วโลกนามาใช้ ใน
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
สันติ บุญภิรมย์ (2552, น. 97-98) กล่าวไว้ ว่า
1. สื่อการเรียนการสอนมีประโยชน์กบั ผู้เรี ยน ได้ แก่
1.1) ช่วยทาให้ ผ้ เู รียนมีความเข้ าใจในเนื ้อหาสาระได้ ถกู ต้ องและรวดเร็ว
1.2) ช่วยก่อให้ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนด้ วยกัน
เอง และระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.3) ช่วยให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4) ช่วยกระตุ้นและเร้ าความสนใจของผู้เรี ยน ให้ ติดตามเนื ้อหาสาระตัง้ แต่
ต้ นจนกระทัง่ จบ
1.5) ช่วยให้ ผ้ เู รียนสามารถจดจาและประทับความรู้สกึ ไว้ ได้ นาน
1.6) ช่วยให้ ผ้ เู รียนมีความรู้ ตามสื่อที่นาเสนอ
1.7) ช่วยแก้ ปัญหาความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้
1.8) ช่วยให้ ผ้ เู รียนมีโลกทัศน์กว้ างขวางทางการศึกษา
1.9) ช่วยให้ ผ้ เู รียนได้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ แนวคิดใหม่
2. สื่ อ การสอนมี ป ระโยชน์ กั บ ครู ผ้ ู สอน คื อ ช่ ว ยให้ ผู้ สอนใช้ สื่ อ ด้ วยความ
เหมาะสม มีความพร้ อมในการสอน ช่วยให้ ผ้ สู อนมีความกระตือรือร้ นในการผลิตสื่อรูปแบบใหม่ ๆ
ตามความเหมาะสม และช่วยลดภาระในการบรรยายลงได้ โดยผู้เรียนสามารถทาความเข้ าใจจาก
สื่อการสอน
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สรุปได้ ว่า ความสาคัญและประโยชน์ของสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
มีประโยชน์ในด้ านตัวผู้เรี ยน หมายถึง การดึงความสนใจของผู้เรี ยน ให้ เกิดความเข้ าใจในรายวิชา
ที่เรี ยน ในด้ านครู ผ้ ูสอน ครูเกิดความเชื่อมั่นในการสอน มีความกระตือรื อร้ นในการสอน มีความ
ตื่นตัวในการนาสื่อมาใช้ อย่างสร้ างสรรค์
3.7.5.3 แนวทางการใช้ ส่ อื และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สื่อ/เทคโนโลยีเป็ น ตัวกลางในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการ
เรียนรู้ เกิดความเข้ าใจ สามารถพัฒนาตนเองให้ ดีขนได้
ั ้ มีนกั วิชาการให้ แนวคิดไว้ ดงั นี ้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2552, น. 33-34) ได้ ร ะบุ ข อบข่ า ยงานการพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ไว้ ดงั นี ้
1) ศึกษา/วิเคราะห์ปัญ หาของการใช้ สื่อในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ทัง้ เด็กปกติ
และเด็กพิเศษ
2) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อนามาใช้ ในการเรียนการสอน
3) เลื อ กใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาที่ ผ่ า นการประเมิ น คุณ ภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการของสถานศึกษา คณะกรรมการของสพท. และกระทรวงศึกษาธิการ
เรียบร้ อยแล้ ว
4) ผลิต/พัฒนาสื่อการสอน รวมทังประเมิ
้
นคุณภาพของสื่อการสอน เพื่อเลือกใช้
สอนของทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
5) ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาที่มีความทันสมัย กับเขตพื ้นที่การศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรในท้ องถิ่น รวมทัง้
6) ประเมิ น ผลการผลิ ต การพั ฒ นา การใช้ สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
หน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
7) มีการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ครูผลิตและพัฒนา
สถาบันการศึกษาทังภายในและภายนอกเขตพื
้
้นที่การศึกษาให้ ได้ ใช้ ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
สรุปได้ ว่า แนวทางการใช้ สื่อ /เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง จากการศึกษา
สารวจ วิเคราะห์สภาพปั ญหา จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ มีความทันสมัยและมีความหลากหลาย
เลือกใช้ สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยประสานความร่วมมือกับ
เพื่อนครู สถานศึกษาอื่นๆในการร่ วมกันใช้ รวมกัน จัดหา ผลิต พัฒนา และแลกเปลี่ยนการใช้ สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทนั สมัย
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3.7.5.4 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้ านการใช้ แหล่ งเรี ยนรู้
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารเกี่ยวกับด้ านแหล่งเรี ยนรู้ตามแนวทางของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553, น. 16)ได้ กาหนดความเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ เป็ นการพัฒ นาแหล่งเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ประกอบด้ วย คุณลักษณะและปั จจัยที่เอือ้ ต่อการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ เกณฑ์การกาหนดรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ สรุปได้ ดงั นี ้
1. คุณ ลัก ษณะและปั จ จัย ที่เอือ้ ต่ อการพัฒ นาแหล่ง เรี ยนรู้ มี 10 ประการ
ได้ แก่
1.1 ความน่าสนใจของทรัพยากรที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้
1.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมปฏิบตั ิ
1.3 ความหลากหลายขององค์ความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้
1.4 ความเด่นของทรัพยากรในแหล่งเรียนรู้
1.5 ความหลากหลายของทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
1.6 ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้
1.7 ความเสมอภาคในการเข้ าถึงแหล่งเรียนรู้
1.8 ความพร้ อมของวิทยากร
1.9 ความพร้ อมของสื่อ เอกสาร
1.10 ความพร้ อมของสื่อนิทรรศการและป้ายนิเทศ
2. เกณฑ์การกาหนดรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ 9 ประการ ได้ แก่
2.1 มีวตั ถุประสงค์ในการเป็ นแหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 25
2.2 มีสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.3 มีทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.4 การเข้ าถึงสะดวกและปลอดภัย
2.5 มี เนื อ้ หาสาระวิช าการที่ ท างโรงเรี ย น/มหาวิท ยาลัย ไม่ มี ห รื อมี แ ต่
เข้ าถึงได้ ยาก
2.6 มีวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้แนะนา
2.7 มี ท รั พ ยากรที่ เด่ น และน่ า สนใจ มี ส าระการเรี ย นรู้ สอดคล้ อ งกั บ
หลักสูตร
2.8 มี ก ารปฏิ บัติ กิ จ กรรมที่ ก ระตุ้น ให้ เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
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2.9 เจ้ าของแหล่งเรียนรู้มีความเต็มใจที่จะพัฒนา
สรุ ปได้ ว่า สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ กาหนดมาตรฐานแหล่ง
เรี ยนรู้ ไว้ 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานหลักที่ 1 ด้ านความเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ มีมาตรฐานรอง 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านหลักการสร้ างและพัฒ นาแหล่งเรี ยนรู้ ด้ านองค์ความรู้ และด้ านความเป็ นพลวัตของ
แหล่งเรี ยนรู้ มาตรฐานหลักที่ 2 มาตรฐานด้ านการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ มี ม าตรฐานรอง 4 ด้ าน
ได้ แ ก่ ด้ า นความพร้ อมของปั จ จัย ที่ ใช้ ในการด าเนิ น งาน เช่ น ความพร้ อมด้ า นงบประมาณ
ทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวก ความพร้ อมทางกายภาพที่เป็ นความเหมาะสมของพื ้นที่ อาคาร
และสถานที่ และความพร้ อมด้ านบุคลากรที่ต้องมีจานวนเพียงพอ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อ
การจัดการเรี ยนเรี ยนรู้ ด้ านการวางระบบการบริ หารที่ดี ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแผน
หรื อเป้าหมายที่ กาหนด และด้ านการพัฒ นา โดยการน าผลการประเมิ น ไปใช้ ในการปรับ ปรุ ง
พัฒ นาการบริ หารตามผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานหลักที่ 3 มาตรฐานด้ านผลการ
จัดการเรียนรู้และผลกระทบ
3.7.5.5 ประเภทของแหล่ งเรี ยนรู้
แหล่งเรียนรู้มีหลายประเภท ดังนักวิชาการกล่าวไว้ ดงั นี ้
กรมวิชาการ (2545, น. 144) ได้ จาแนกประเภทของแหล่งเรี ยนรู้ ได้ 6 ประเภท
ได้ แก่
1. ประเภททรัพยากรธรรมชาติแวดล้ อมเช่นอุทยานแห่งชาติสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์
2. ประเภทภูมิปัญญาท้ องถิ่น ปราชญ์ ชาวบ้ านที่มีความรู้ มีประสบการณ์ เกิด
ความสาเร็จในงานอาชีพที่มีอยู่ในท้ องถิ่น
3. ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์
4. ประเภทแหล่งวิทยาการได้ แก่สถาบันองค์กรหน่วยงานห้ องสมุดซึ่งให้ บริ การ
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ
5. ประเภทสถานประกอบการซึ่งให้ บ ริ ก ารความรู้ ฝึ ก อบรมเกี่ ยวกับ งานและ
วิชาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้ องถิ่น
6. ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นอินเทอร์ เน็ต วีดิทศั น์และคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
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สุวิทย์ มูล คา (2545, น. 19) ได้ จ าแนกประเภทของแหล่งเรี ยนรู้ ได้ 2 ประเภท
ได้ แก่
1. แหล่งเรี ยนรู้ ที่เป็ นบุคคลอาจเป็ นผู้มี ทักษะ มี ความชานาญ ความสามารถ
เฉพาะด้ าน เป็ นผู้นาทางศาสนา ตลอดจนผู้เรี ยนรุ่ นพี่หรื อผู้เรี ยนชัน้ ที่ สูงกว่า ซึ่งสามารถนามา
เชื่อมโยงบูรณาการในการจัดการศึกษาได้
2. แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่ เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ที่มีอยู่แล้ วทังในสถานศึ
้
กษา
และท้ องถิ่น เป็ นสถานที่สาหรับค้ นคว้ าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ที่มีอยู่
ตามธรรมชาติแล้ ว หรือเป็ นแหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น
สรุ ปได้ ว่า การพัฒ นาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู้ หมายถึง การ
ดาเนิน การที่เกี่ ย วข้ องกับการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ สภาพปั ญ หา จัดหาสื่อ และเทคโนโลยี ที่
ทันสมัย เลือกใช้ สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยประสานความ
ร่ ว มมื อ กั บ เพื่ อ นครู ต่ า งสถานศึ ก ษาในการร่ ว มกั น ผลิ ต ร่ ว มกั น จั ด หา ร่ ว มกั น พั ฒ นา และ
แลกเปลี่ยน การประเมินผลการผลิต รวมถึงการจัดแหล่งเรี ยนรู้ ที่เอือ้ ต่อการเรี ยนการสอน และ
ธรรมชาติของผู้เรียน
3.7.6. การนิเทศภายในสถานศึกษา
งานนิเทศภายในสถานศึกษา มีความสาคัญ และจาเป็ นต่อการจดัการเรี ยนรู้ ซึ่ง
เป็ นหน้ าที่ของบุคลากรทุกฝ่ ายที่จะต้ องร่วมมือร่วมใจกัน
3.7.6.1 ความหมายการนิเทศภายในการศึกษา
มีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี ้
วัช รา เล่าเรี ยนดี (2550, น. 120) กล่าวถึง การนิเทศภายในโรงเรี ยน หมายถึง
กระบวนการนิเทศการศึกษา และกิจกรรมต่ าง ๆ ที่ม่งุ พัฒนาการเรี ยนการสอนที่จัดดาเนินการใน
โรงเรี ยนโดยบุคลากรในโรงเรี ยน ประกอบด้ วย ผู้บริ หารโรงเรี ยน คณะครู และบุคลากรอื่น โดยมี
คาดหวังถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา
ฉวีวรรณ พัน วัน (2552, น. 9) กล่าวไว้ ว่า การนิ เทศการศึกษา หมายถึง การ
ร่วมกันของผู้บริ หารโรงเรี ยนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ ผู้เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สงู ขึ ้นตามจุดหมายของหลักสูตร
สันติ บุญ ภิรมย์ (2552, น. 204) สรุ ปไว้ ว่า งานนิเทศการศึกษา หมายถึง เป็ น
กิจกรรมของการบริ หาร ที่เกี่ยวกับการการปรับปรุ งเงื่อนไขการเรี ยนรู้ โดยผู้สอนได้ ปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการสอนควบคู่กนั ไป
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จิติมา วรรณศรี (2557, น. 107) กล่าวไว้ ว่า การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการ
ทางานร่วมกันของผู้นิเทศและครู เพื่อให้ คาแนะนาครูในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และ
การปฏิบตั ิงานเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
ราตรี สอนดี (2559, น. 9) ได้ ให้ นิ ยามความหมาย นิ เทศภายในสถานศึกษา
หมายถึง การนิเทศที่ดาเนินการโดยบุคคลากรภายในสถานศึกษา โดยจัดตามความต้ องการและ
ความจ าเป็ น หรื อ กระบวนการกิจ กรรมต่าง ๆ เกิดขึน้ ภายในสถานศึกษาจัดทาแผนการนิเทศ
ดาเนินการตามแผน ให้ คาแนะนาและช่วยเหลือในการจัดการเรี ยนการสอน ประเมินผลการนิเทศ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลกร สรุปผลการนิเทศภายในสถานศึกษา
สรุ ป ได้ ว่า การนิ เทศภายในของสถานศึก ษา หมายถึ ง การด าเนิ น งานที่ ก าร
ส่งเสริ ม ช่วยเหลือครู ในโรงเรี ยนให้ ประสบความสาเร็ จในการปฏิบัติงานตามภารหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมาย
3.7.6.2 จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา
มีนกั วิชาการได้ กาหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ หลายท่าน ดังนี ้
สัน ติ บุ ญ ภิ ร มย์ (2552, น. 206) ได้ กล่ า วถึ ง จุ ด มุ่ ง หมายของการนิ เทศไว้
ดังต่อไปนี ้
1. เพื่อช่วยเสริมสร้ างให้ ครูมีความเป็ นผู้นา
2. เพื่อช่วยแก้ ปัญหาให้ แก่ผ้ สู อน
3. เพื่อช่วยครูบรรจุแต่งตังใหม่
้
4. เพื่อส่งเสริมขวัญและกาลังใจให้ คณะครู
5. เพื่อให้ ครูพฒ
ั นางานการสอนของตนเอง
6. เพื่อให้ ครูเข้ าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้ จริง
จัน ทรานี สงวนนาม (2554, น. 150) กล่ า วถึ ง จุ ด มุ่ ง หมายของการนิ เทศไว้
ดังต่อไปนี ้
1. เพื่อให้ บุคลากรในสถานศึกษาได้ พฒ
ั นาความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
วิชาชีพ
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารของ
สถานศึกษา
3. เพื่อให้ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. เพื่ อ เอื อ้ ให้ สถานศึ ก ษาสามารถบริ ห ารและจั ด การเรี ย นรู้ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนรู้ให้ มีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับความสามารถ
ของผู้เรียน ความต้ องการของสังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้ าน
6. เพื่อให้ เกิดการประสานงานและความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ชุมชน
สังคม
จิ ติ ม า วรรณศรี (2557, น. 107) ได้ กล่ า วถึ ง จุ ด มุ่ ง หมายของการนิ เทศไว้
ดังต่อไปนี ้
1. เพื่อสนับสนุนให้ ครูสามารถจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรี ยนให้ เกิดประสิทธิผล
2. เพื่อช่วยเหลือ และแก้ ปัญหานักเรียนในชันเรี
้ ยน
3. เพื่อส่งเสริมความก้ าวหน้ าและพัฒนาวิชาชีพของครู
4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริมการคิดค้ นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
5. เพื่อร่วมให้ คาแนะนาในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของครูผ้ สู อน
6. เพื่อส่งเสริมให้ ครูได้ แก้ ปัญหาในชันเรี
้ ยนโดยการคิดค้ นและพัฒนานวัตกรรม
7. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้มากขึ ้น
8. เพื่อติดตาม การจัดการเรียนรู้ให้ เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
9. เพื่อส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศ
สรุ ปได้ ว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศ คือ เพื่อให้ คาแนะนาครู ในการพัฒนาการ
สอน ให้ ครูได้ คิดพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ ปัญหาในชันเรี
้ ยน
3.7.6.3 หลักการนิเทศภายในโรงเรียน
หลักการและแนวคิดที่สาคัญ ของการนิเทศภายในโรงเรี ยน มี นักวิชาการและ
นักการศึกษาหลายท่านได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
สงัด อุท รานั น ท์ (2538, น. 23-24) กล่ า วถึ ง หลัก การนิ เทศภายในโรงเรี ย น
หมายถึง งานในความรับผิดชอบของผู้บริ หารโดยตรง ผู้บริ หารอาจดาเนินการด้ วยตนเอง หรื อ
มอบหมายให้ ผ้ ูอื่นดาเนินการแทน ซึ่งการนิเทศภายในโรงเรี ยนจะสาเร็ จลงได้ จาเป็ นต่องอาศัย
ความร่ วมมื อจาก 3 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายนิเทศ และผู้รับการนิเทศ ซึ่งบุคลากรในโรงเรี ยน
จะต้ องตระหนักและเข้ าใจว่าการนิเทศภายในโรงเรี ยนเป็ นการทางานร่วมกันเพื่อช่วยพัฒนาเพื่อน
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ร่วมงานให้ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานสูงขึน้ การยอมรับและให้ เกียรติซึ่งกันและกัน
สนองความต้ องการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน รวมทังการสร้
้
างขวัญกาลังใจ
ของผู้บริหารจะมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบตั ิงาน
เยาวภา เดชะคุ ป ต์ (2542, น. 134-135) ได้ ก ล่ า วถึ ง หลัก การนิ เทศภายใน
โรงเรียนที่ผ้ เู กี่ยวข้ องน่าจะต้ องยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิ ซึง่ สรุปได้ เป็ นข้ อๆ ดังนี ้
1. โรงเรี ย นต้ อ งเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการรู้ สภาพปั ญ หาก่ อ น แล้ ว จึ ง ก าหนดแผนหรื อ
แนวทางในการแก้ ปัญหานัน้
2. โรงเรียนต้ องทางานร่วมกันและใช้ วิธีการประชาธิปไตยในการดาเนินงาน
3. การนิเทศภายในโรงเรี ยน เป็ นภารกิจที่ผ้ ูบริ หารโรงเรี ยนจะต้ องมีส่วนร่ วมต่อ
ความก้ าวหน้ าของครูในโรงเรียน
4. โรงเรี ยนมุ่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรี ยนการสอน จึงต้ องให้ บุคลากรในองค์
ทุกคนเกิดความเข้ าใจและดาเนินงานให้ เป็ นไปตามอุดมการณ์
5. โรงเรียนมุ่งเน้ นการสร้ างบรรยากาศที่เป็ นกันเอง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจต่อกัน
6. บุคลากรในโรงเรียนต้ องยอมรับว่าไม่มีใครจะมีความสามารถไปทุกเรื่ อง
มงคล สุภ กรรม (2546, น. 13) ได้ กล่าวถึง หลักการนิเทศภายในโรงเรี ยนไว้ ว่า
หมายถึง วิธีการดาเนินการที่เป็ นขัน้ ตอน ต้ องสามารถสร้ างความเข้ าใจให้ เกิดขึน้ ร่ วมกันทุกฝ่ าย
เพื่อจะได้ พัฒ นาความก้ าวหน้ าและเป็ นการส่ งเสริ ม ความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ เพื่อให้ โรงเรี ยนมี
คุณภาพอย่างชัดเจน
สรุ ป ได้ ว่ า หลักการของการนิ เทศภายในสถานศึกษา หมายถึ ง ผู้นิเทศต้ องมี
ความรู้ความเข้ าใจในหลักการนิเทศอย่างถูกต้ อง มีระบบและขันตอนที
้
่ชดั เจนในกระบวนการนิเทศ
ต้ องเกิดจากความร่ วมมือของครู ในโรงเรี ยน และการนิเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการเรี ย นการ
สอนของครู ผ้ สู อน มีการดาเนินงานอย่างสร้ างสรรค์ มีการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยนการสอน
สร้ างสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ ดีขึ ้น รวมทัง้ พัฒนาและส่งเสริ มวิชาชีพครูให้ มีภาคภูมิใจใน
วิชาชีพของตนเองพร้ อมที่จะรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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3.7.7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (2545, น. 29) ได้ ก าหนด
ความหมายของระบบการประกันคุณ ภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ว่าเป็ นข้ อ กาหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนและในสถานศึกษาทุกแห่ง และ
เพื่อส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล
3.7.7.1 ความหมายการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
มีความหมายหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิที่สาคัญ ดังนี ้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2554, น. 185-188) ได้ กาหนด
หลัก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บัติ ในการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาเพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั่ น ให้ แก่
ผู้เกี่ ยวข้ องว่าผู้เรี ยนจะได้ รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยสถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่ วมของ
ผู้เกี่ยวข้ องมีแนวทางตามขันตอนดั
้
งนี ้
1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้บริหาร ครู โดยการแต่งตังคณะกรรมการ
้
เพื่อช่วยกันกันศึกษาวิเคราะห์ตวั บ่งชี ้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
2) การจัด ท าแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา โดยเริ่ ม จากการวิเคราะห์ ส ภาพ
ปั ญ หาปั จจุบัน และความต้ องการของสถานศึกษา เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
ประจาปี ของสถานศึกษา ร่วมถึงกาหนดวิธีการดาเนินโครงการกิจกรรม กาหนดหน้ าที่ให้ บุคลากร
อย่างชัดเจน ตลอดจนกาหนดการใช้ ทรัพยากรให้ สอดคล้ องกับกิจกรรมของสถานศึกษา
3) การจัดระบบบริ หารสารสนเทศ ด้ วยการจัดทาโครงสร้ างบริ หารให้ เอื ้อต่อการ
ดาเนินงาน แต่งตัง้ บุคคลรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ ทบทวนและจัดระบบข้ อมูลสารสนเทศให้ เป็ น
หมวดหมู่ เช่น สารสนเทศพืน้ ฐานของสถานศึกษา สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรี ยน สารสนเทศตาม
มาตรฐานและตัวชี ้วัดของสถานศึกษา เป็ นต้ น
4) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ บู ริ หารต้ อง
ใช้ ภาวะผู้นาให้ ผ้ รู ับผิดชอบปฏิบตั ิงานตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาฯ พร้ อมทังก
้ ากับ
ติดตามการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5) การติดตามตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษา กาหนดผู้รับผิดชอบติดตามตรวจสอบการดาเนินงานทัง้ ระบบอย่างน้ อยภาคเรี ยนละ
1 ครัง้
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6) การประเมินและรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี จัดทารายงานประเมิน
คุณ ภาพภายในของสถานศึกษา นาเสนอต่อคณะกรรมการตามรู ป แบบที่ หน่วยงานต้ นสังกัด
กาหนด ด้ วยวิธีการและเครื่ องมือที่หลากหลาย ใน 1 ปี ต้องจัดให้ มีการประเมินคุณภาพภายใน
อย่างน้ อย 1 ครัง้ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
อธิวัฒน์ พันธ์ รัตน์ (2562, น. 6) ได้ ระบุนิยามความหมายของการพัฒ นาระบบ
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การสร้ างแนวทางหรื อข้ อกาหนดเพื่อ
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาหรื อหน่วยงานต้ น
สังกัดอย่างเหมาะสม
สรุ ป ได้ ว่ า การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาและ
มาตรฐานการศึ ก ษา หมายถึ ง การด าเนิ น การภายในของสถานศึ ก ษาที่ เกี่ ย ว กับ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึก ษา ด้ วยการวิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของสถานศึ ก ษา การจัด ระบบ
สารสนเทศ ด้ ว ยการจัด ท าโครงสร้ างบริ ห ารให้ เอื อ้ ต่ อ การด าเนิ น งาน การด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ติด ตามตรวจสอบและทบทวนคุณ ภาพของสถานศึกษา และ
สุด ท้ ายจัด ท ารายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาน าเสนอต่ อ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน หน่วยงานต้ นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรั พยากรทางการศึกษา
4.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
การบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา ช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายไว้ มากมาย ดังนี ้
ทิ พ วรรณ หล่ อ สุ ว รรณรั ต น์ (2550, ออนไลน์ ) ให้ ความหมายของการบริ ห าร
ทรัพยากรทางการศึกษาไว้ ว่า หมายถึง การดาเนินงานหรือความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่ให้ มีประสิทธิภาพ แยกได้ เป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ บุคคล เงิน วัสดุเครื่ องใช้ และความสามารถ
ในการจัดการ
สุกัญญา สีหาโภชน์ (2553, ออนไลน์) ให้ ความหมายของการบริ หารทรัพยากรทาง
การศึกษาไว้ ว่า หมายถึง การเร่ งระดมทรัพ ยากรจากหน่วยงาน บุคคล ชุม ชน ท้ องถิ่น องค์ กร
ภาครัฐและเอกชนมาใช้ ในการจัดและพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ โรงเรี ยนมีทรัพยากรในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาอย่างเพียงพอ

60
หวน พินธุพันธ์ (2554, น. 17-18) ได้ ให้ ความหมายของการบริ หารทรัพ ยากรทาง
การศึกษาไว้ ว่า หมายถึง การพยายามใช้ ทรัพ ยากรทางการศึกษาที่มี ให้ เกิดประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลมากที่สดุ
พิสิษฐ ภู่รอด (2559, น. 41) ให้ ความหมายไว้ ว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
เป็ นระบบที่ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ สถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการทัง้ การบริ หาร
บุคคล การบริหารการเงิน สินทรัพย์ โดยมีการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
สรุปได้ ว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง การจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษาที่มีอยู่มาใช้ ในการจัดการศึกษาให้ บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ทาให้ เกิดการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ
4.2 ความสาคัญของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษามีสาคัญที่ทาให้ การดาเนินงาน/กิจกรรมต่างๆของ
สถานศึกษาประสบความสาเร็จ มีนักวิชาการกล่าวถึงความสาคัญของการบริ หารทรัพยากรทาง
การศึกษาไว้ มากมาย ดังนี ้
ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2547, น. 12) ได้ กล่าวไว้ ว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
มีความสาคัญต่อหน่วยงาน ดังนี ้
1. เพื่อสนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ต้ องใช้ ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็ น
คน วัสดุ เงิน หากไม่มีทรัพยากรกิจกรรมที่ดาเนินนันอาจไม่
้
บรรลุผลสาเร็จได้
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินงานในการจัดทรัพยากรให้ แก่หน่วย โดยการ
จัดหาทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูง มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
3.เพื่อเป็ นควบคุมการดาเนินงานขององค์กรในช่วงเวลาที่กาหนด
4. เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมใหม่ๆ การบริ หารทรัพยากรนอกจากจะเป็ นการบริ หารตาม
กิจกรรมปกติแล้ ว ยังเป็ นการบริหารทรัพยากรเพื่อหาความคิดใหม่ๆด้ วย
5. เพื่อกระจายทรัพ ยากร การจัดสรรทรัพ ยากรทางการศึกษาไปยังหน่วยงานที่มี
ความต้ องการมาก
ประเวศ วะสี (2550, น. 34) กล่ า วไว้ ว่ า การบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษามี
ความส าคั ญ ต่ อ การศึ ก ษาทุ ก ประเภท ทุ ก ระดับ และองค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจัด
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ ตามความต้ องการของสังคมอย่างมีความสุข
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สนอง โลหิตวิเศษ (2553, น. 47) กล่าวไว้ ว่า การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา มี
ความสาคัญซึง่ เป็ นแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อความยัง่ ยืน และมีคณ
ุ ภาพ
สมพิ ศ ใช้ เฮ็ ง (2554, น. 19) กล่าวไว้ ว่า การบริ ห ารทรัพ ยากรทางการศึก ษาเป็ น
ตัวกระตุ้นที่ทาให้ กิจกรรมขององค์กรดาเนินไปได้ และจะมีบทบาทต่อกิจกรรมหรื อการดาเนินงาน
ขององค์กรทังด้
้ านของปริมาณและคุณภาพ
สรุปได้ ว่า ความสาคัญของการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง การบริ หาร
จัดการทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็ นตัวกระตุ้นให้ กิจกรรมต่าง
ๆขององค์กรหรื อหน่วยงานทัง้ ด้ านปริ มาณและคุณภาพ ให้ ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรหรือหน่วยงานนัน้ ๆ
4.3 หลักการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
นักวิชาการได้ ให้ ทศั นะเกี่ยวกับหลักการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไว้ ดังนี ้
ปรี ช า คัม ภี รปกรณ์ (2547, น. 14-15) ได้ ก ล่าวว่า หลัก การบริ ห ารทรัพ ยากรทาง
การศึกษา ถือหลักประสิทธิภาพของงาน ดังนี ้
1. หลักความเสมอภาค ในด้ านคุณภาพ เป็ นการดาเนินงานที่ว่าจะบริหารอย่างไรให้
องค์ ก รหรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ บริ ก ารที่ มี ความเท่ า เที ย มกั น โดยเฉพ าะในโรงเรี ย นหรื อ
สถาบันการศึกษา
2. หลักประสิ ทธิภ าพ เมื่ อทรัพ ยากรมี จากัด ควรมี การจัดสรร การใช้ ที่ ค้ ุม ค่า เกิด
ประโยชน์สงู สุด ทังก
้ าลังคน เวลา เป็ นต้ น
3. หลักประสิทธิผล เป็ นการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย การบริ หารทรัพยากรคือ
การหาสิ่งมาช่วยเหลือสนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆให้ บรรลุเป้าหมาย
สัง วาล วุฒิ เ สลา (2548, น. 30-31) กล่ า วไว้ ว่ า การบริ ห ารทรั พ ยากรเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน หลักในการบริ หารทรัพยากรอย่ างกว้ างๆ 3 ประการ
ดังนี ้
1. หลักความเสมอภาคในการบริหาร ในด้ านโอกาสและด้ านคุณภาพ
2. หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการบริ หารจพรวมไปถึงประสิทธิภาพในการ
จัดสรรและประสิทธิภาพในการใช้
3. หลักประสิทธิผล คือ การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กาหนดไว้
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บุ ญ ฟ้ า ลิ ม้ วัฒ นา (2549, น. 49-50) กล่า วถึ ง หลัก ในการบริ ห ารทรั พ ยากรทาง
การศึกษา เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน ซึง่ มี 3 ประการ ดังนี ้
1. หลักความเสมอภาค เน้ นในด้ านคุณภาพ
2. หลักประสิทธิภาพ ได้ แก่ ประสิทธิภาพในการจัดสรร ประสิทธิภาพในการใช้
3. หลักประสิทธิผล คือ การสาเร็ จ ถึง เป้าหมายของหน่วยงาน โดยการใช้ หรื อการ
บริ หารทรัพยากร จากการพยายามจัดหาสิ่งต่างๆมาช่วยเหลือ สนับสนุนให้ การดาเนินงานของ
กิจกรรมต่าง ๆประสบผลสาเร็จ
สรุปได้ ว่า หลักในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริหารจะต้ องยึดเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิสาคัญ คือ ความเสมอภาคในด้ านคุณภาพของทรัพยากรความมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานและความมีประสิทธิผลที่เกิดกับองค์กร
4.4 กระบวนการในการบริหารทรั พยากรทางการศึกษา
นักวิชาการได้ ให้ ทศั นะเกี่ยวกับกระบวนการในการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาไว้
ดังนี ้
ถวิล มาตรเลี่ ยม (2544, น. 80) กล่าวไว้ ว่า การบริ หารทรัพยากรเป็ นการบริ หารที่
กว้ าง เช่น ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรอาคารสถานที่ ทรัพยากรการเงิน ฯลฯ มีกระบวนการ ดังนี ้
1. กาหนดจุดประสงค์ทงทางด้
ั้
านปริมาณและคุณภาพ
2. กาหนดทรัพยากรที่ต้องการนามาใช้ กาหนดเป้าหมายของกิจกรรม แล้ ววางแผน
ว่าจะใช้ ทรัพยากรอะไรบ้ าง จานวนเท่าไร และใช้ เมื่อไร เพื่อให้ สอดคล้ องกับกิจกรรม
3. แสวงหาทรัพยากร เช่น การจัดตังงบประมาณ
้
ขอรับจัดสรรจากทางราชการ การ
ขอรั บ บริ จ าคการขอความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ การระดมทรั พ ยากรเพื่ อ
การศึกษาจากฝ่ ายต่าง ๆ
4. การจัดสรรทรัพยากรตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กาหนด
5. การควบคุมการนาทรัพยากรไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ขันสุ
้ ดท้ ายคือการประเมินการใช้ ทรัพยากร
ปรี ช า คัม ภี รปกรณ์ (2547, น. 20-21) ได้ ส รุ ป กระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรทาง
การศึกษาไว้ ดงั นี ้
1. กาหนดเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ทงั ้ ในด้ านปริ มาณและคุณภาพและวิเคราะห์
กิจกรรม
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2. กาหนดทรัพยากรที่ต้องการ
3. แสวงหาทรัพยากร เช่น การขอรับบริจาค ขอความช่วยเหลือ
4. การจัดสรรทรัพยากรตามเกณฑ์ เพื่อสืบต่อกิจกรรม เพื่อทดแทนของเก่าที่ชารุ ด
ล้ าสมัย
5. ควบคุม ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. การประเมิ น เป็ น การบริ ห ารทรั พ ยากรขัน้ สุด ท้ าย ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งใด
ประสิทธิผลคุ้มค่าเพียงใด เพื่อหาแนวทางแก้ ไขปรับปรุงต่อไป
สรุ ปได้ ว่า กระบวนการในการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา เริ่ มด้ วยการกาหนด
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ วางแผนงาน จัดสรรทรัพยากรได้ เหมาะสมและควบคุมการใช้ ตลอดจนมี
การประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้ ทรัพยากรทางการศึกษา
4.5 องค์ ประกอบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ส าหรั บ การวิ จั ย ในครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย เลื อ กใช้ ผลการวิ เคราะห์ สัง เคราะห์ ข้ อมู ล ของ
สมพิศ ใช้ เฮ็ง (2554, น. 6) ได้ องค์ประกอบของการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา 4 ด้ าน ได้ แก่
1) การบริ หารบุคคล 2) การบริ หารการเงิน 3) การบริ หารวัสดุอุปกรณ์ และ 4) การบริ หารอาคาร
สถานที่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.5.1. การบริหารบุคคล
การบริ หารบุคคลเป็ นการจัดสัดส่วนงานและคนให้ เหมาะสมตามความสามารถ
ความถนัด ส่งผลให้ การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุจดุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ ได้
4.5.1.1 ความหมายของการบริหารบุคคล
การบริ ห ารบุ ค คลเป็ นกระบวนการในการจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้
นักวิชาการให้ ความหมายของการบริ หารบุคคลไว้ ดังนี ้
บรรยงค์ โตจินดา (2546, น. 10) กล่าวไว้ ว่า การบริ หารบุคคล หมายถึง การใช้
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทรัพยากร เช่น เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องจักร ที่มีอยู่อย่าง
จากัด ได้ อย่างเหมาะสมและใช้ หลักการบริ หารงานเป็ นที่ยอมรับของผู้ปฏิบตั ิในองค์การ เพื่อความ
พอใจในการปฏิบตั ิงาน มีการการประเมินผล พัฒนาคุณภาพ มีการจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการ แก่
บุค คลที่ อ ยู่ ในองค์ ก าร การสร้ างก าลัง ใจ หรื อ วัฒ นธรรมที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลงานตามที่
ต้ องการ
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ไพพรรณ ศุกนรัตน์ชยั (2547, น. 55) ได้ กล่าวถึง การบริหารบุคคล หมายถึง การ
จัดบุคคลปฏิบตั ิงานในองค์กร เพื่อให้ ปฏิบตั ิงานให้ สาเร็จตามจุดประสงค์ที่วางไว้ หน้ าที่การจัดคน
เข้ า ท างานเป็ น หน้ า ที่ ส าคัญ ต่ อ กระบวนการท างานในอนาคต เพราะการจัด บุ ค คลเป็ น การ
กาหนดให้ บคุ คลได้ ทาหน้ าที่ในองค์กรได้ สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
กระทรวงศึกษาธิ การ (2552, น. 48) กล่าวถึง การบริ ห ารบุค คล หมายถึง สิ่ ง
สาคัญในสถานศึกษาเพื่ออานวยความสะดวก สร้ างขวัญกาลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากร พัฒ นาความรู้ ความสามารถให้ กับบุคลากร เช่ น การจัดการปฐมนิเทศ จัดการนิ เทศ
ภายใน จัดการประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน จัดระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อใช้ ปรับปรุงการ
ทางานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
อุไรวรรณ ปฐมบูรณ์ (2556, น. 5) ได้ ให้ นิยามของการบริ หารบุคคล หมายถึง
กระบวนการในการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ ให้ สามารถสอนได้ อย่างมีประสิทธิภ าพ ได้ แก่
การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการเกี่ยวกับบุคคล การประสานงาน การควบคุมงาน การจัดทา
หลักสูตร การกาหนด อัตรากาลัง การสรรหา การจัดสรรหน้ าที่ การประเมินการปฏิบัติงาน การ
แก้ ไขปรับปรุงและพัฒนาบุคคล
พิ สิ ษ ฐ ภู่ รอด (2559, น. 6) ได้ ให้ นิ ย ามของการบริ ห ารบุ ค คล หมายถึ ง การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาด้ านบุคลากรที่เป็ น ผู้เรี ยน ผู้เชี่ ยวชาญ ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้ านที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ ที่สถานศึกษา ได้ รับความอนุเคราะห์มาถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ให้ กบั ครูบคุ ลากร นักเรียนและผู้ปกครอง
สรุ ป ได้ ว่ า การบริ ห ารงานบุ ค คล หมายถึ ง การจั ด การที่ ส นั บ สนุ น การจั ด
การศึ ก ษาด้ า นบุ ค ลากรที่ เป็ น ผู้ เรี ย น ผู้ เชี่ ย วชาญ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ปราชญ์ ช าวบ้ า นที่ มี
ความสามารถและเชี่ ย วชาญ ที่ ส ถานศึ ก ษา ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ ม าถ่ า ยทอดความรู้
ประสบการณ์ให้ กบั ครูบคุ ลากร นักเรียนและผู้ปกครอง
4.5.1.2 ความสาคัญของการบริหารบุคคล
บุค คลเป็ น ผู้ด าเนิ น การจัด การทรัพ ยากรทางการศึ ก ษา ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ
สถานศึกษา ทรัพยากรบุคคลมีความสาคัญ ดังนี ้
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 51) กล่าวถึง ความสาคัญของการบริ หารบุคคล
ว่า เป็ นภารกิจที่มุ่งให้ สถานศึกษาปฏิบัติงาน เพื่อ ทาภาระกิจ ของสถานศึกษาดาเนินการด้ าน
บริหารงานบุคลากรให้ เกิดความอิสระ มีความคล่องตัวภายใต้ ระเบียบและกฎหมาย
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สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ (2549, น. 152-153) กล่าวถึงความสาคัญ ของการ
บริหารบุคคลไว้ ว่า
1. เป็ นผู้ดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา รวมทังส่
้ งเสริ มการศึกษา ให้
บุ ค คลภายนอกมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ การจั ด การเรี ย นการสอนมี
ประสิทธิภาพ
2. ช่ วยสนับ สนุน ด้ า นการบริ ห ารสถานศึ ก ษาและการเรี ย นการสอน โดยน า
ความรู้ทางวิชาการมาผสมผสานกับประสบการณ์ที่มี สร้ างองค์ความรู้ใหม่ให้ ทนั สมัยตรงกับความ
ต้ องการ ความสนใจของผู้เรียน
3. เป็ น ผู้ที่ มี ค วามสามารถในการจัด การศึก ษา โดยเฉพาะทรั พ ยากรภายใน
สถานศึกษา เช่ น ครู อาจารย์ ผู้บ ริ หาร บุคลากรทางการศึกษา จะเป็ นผู้ที่มี ความรู้ ทักษะและ
เจตคติ ไปถ่ ายทอดให้ กับ นัก เรี ย น ทรั พ ยากรภายนอกสถานศึ ก ษา เช่ น ศึก ษานิ เทศ ปราชญ์
ชาวบ้ าน ครูภมู ิปัญญาท้ องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นาทางสังคม เจ้ าของสถานประกอบการ เป็ นต้ น
4. เป็ น แบบอย่ างที่ ดี ที่ จ ะกระตุ้น ให้ ผ้ ู เรี ย นปฏิ บัติ ตาม เกิด การเรี ย นรู้ พัฒ นา
ตนเองได้ เต็มศักยภาพ
5. เป็ นผู้ที่มีบทบาทที่ทาให้ สถานศึกษามีทรัพยากรที่เพียงพอที่จะนามาใช้ ในการ
จัดการศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, น. 18-21) ได้ กล่าวถึง การพัฒ นา
คุณ ภาพครู ว่ า เป็ น ผู้ที่ เอื อ้ อ านวยให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ มี ระบบการผลิ ต ครู ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพ ชัน้ สูง จัดการเรี ยนการสอนได้ อย่างมี คุณ ภาพ สามารถ แสวงหา
ความรู้ อย่ างต่ อ เนื่ อง เพื่ อพัฒ นาครู และบุค ลากรทางการศึก ษาให้ มี คุณ ภาพชี วิตที่ ดี มี ข วัญ
กาลังใจ กาหนดแนวทางการปฏิรูป ดังนี ้
1. การพัฒนาระบบผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีมาตรการหลัก ดังนี ้
1.1 ให้ ส ถาบันอุดมศึกษาที่ การผลิต ครู ที่ มี ความเป็ นเลิศ วิจัยและพัฒ นา
เกี่ยวกับครู รวมทังมี
้ ระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานวิชาครู
1.2 ปรับระบบการผลิตครู การคัดสรรและค่าตอบแทน ให้ เอือ้ ต่อผู้ที่มีใจรัก
ในวิชาชีพมาเป็ นครู
1.3 วางแผนการผลิตอย่างเป็ นระบบ
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1.4 จัด ระบบเพื่ อ ให้ ผ้ ู เรี ย นส าเร็ จ การศึ ก ษา มาเป็ น ครู รวมทัง้ ส่ ง เสริ ม ให้
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรบุคคล ปราชญ์ ชาวบ้ าน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/ท้ องถิ่น เพื่อ
มาเป็ นผู้สอนในสถานศึกษา
2. การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการหลัก ดังนี ้
2.1 พัฒ นาครู คณาจารย์ โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานสามารถจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การพัฒนาครูประจาการที่สอนไม่ตรงวิชาเอกให้ สามารถจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพให้ เชื่อมโยงกับ
ความรู้และความสามารถในการสอน
2.3 ตังกองทุ
้
นพัฒนาและกองทุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปได้ ว่า ความสาคัญการบริ หารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การพัฒนาเกี่ยวกับ
ศักยภาพของคนในองค์กร ให้ เพียงพอและมีคณ
ุ ภาพตามที่องค์กรกาหนด
4.5.1.3 กระบวนการบริหารบุคคล
กระบวนการบริ หารบุคคลเป็ นการจัดการบุ คคลที่คัดเลือกมาตามระบบให้ เข้ า
ทางานในตาแหน่ ง เหมาะสมให้ รับ ผิ ด ชอบงานอย่ างจริ งจัง จัดระบบสวัส ดิก าร ก าหนดอัต รา
เงินเดือน ฝึ กอบรมให้ มีความรู้ความสามารถในการทางานให้ บรรลุผลตามที่ต้องการ มีนกั วิชาการ
กล่าวไว้ ดังนี ้
จีรพันธ์ พิมพ์พันธ์ (2546, น. 59) กล่าวถึง กระบวนการการบริ หารบุคคลว่าเป็ น
วิธีการบริ หารงานบุคคลที่จาแนกออกเป็ นขันตอนในการด
้
าเนินงานก่อนหลัง เพื่อการดาเนินงาน
ของโรงเรียนเป็ นไปอย่างราบรื่น และได้ กาหนดกระบวนการไว้ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ผู้บริ หารศึกษาสภาพปั ญหาปั จจุบัน โดยศึกษาจากสภาพจริ ง เช่น โรงเรี ยน
ต้ อ งการบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี คุณ สมบัติ เฉพาะอย่ างไร วิ ช าเอก วุฒิ ก ารศึก ษา
ประสบการณ์ และความสามารถพิเศษ ฯลฯ
2. การวางแผนบริ หารงานบุคคล การวางแผน เป็ นการกาหนดการการปฏิบตั ิงาน
โดยนาสภาพปั จจุบัน ปั ญ หามาวางแผนแก้ ปัญ หาให้ สอดคล้ องกับแนวทางและรู ปแบบร่ วมกับ
บุคคลในโรงเรียน เพื่อให้ เข้ าใจถูกต้ องตรงกัน
3. ปฏิ บัติ งานตามแผนบริ ห ารบุ คคล การปฏิ บัติต ามแผนงานบุค คลเป็ น การ
ปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ โดยให้ ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ ควบคุม ดูแล กากับ ติดตาม
ก่อนการปฏิบตั ิงาน ระหว่างการปฏิบตั ิงาน และหลังการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
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4. การติดตามและประเมินผลการบริ หารบุคคล เป็ นการติดตามการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีระบบ สม่าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการดาเนินการโดยให้ มีผ้ รู ับผิดชอบต่อการประเมินผล
ในแต่ละแผนงานควบคุมดูแล การใช้ เครื่องมือในการประเมินผลให้ ๆได้ ผลดีมีประสิทธิภาพสูง และ
ให้ มีการนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาให้ ดียิ่งขึ ้น
นพพงษ์ บุญ จิตราดุล (2547, น. 53) กล่าวถึง การบริ หารด้ านบุคคลไว้ ว่า การ
สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เป็ นกระบวนการสรรหาเข้ ารับตาแหน่งเป็ นครู มาทางานด้ วย
ความเต็มใจตามกาลังความสามารถ มีการพัฒ นาบุคคลทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งใน
หน้ าที่ และการให้ คนในโรงเรี ยนออกจากหน้ าที่การเป็ นครู ประกอบด้ วย การลงโทษทางวินัย การ
ลาออก โรงเรียนบอกเลิกสัญญาจ้ าง ถึงแก่กรรม การเกษียณอายุ ตลอดจนทุพพลภาพ เป็ นต้ น
ธนกฤต ทาบุ รี (2554, น. 14) สรุ ป ไว้ ว่ า กระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คลมี
องค์ ป ระกอบ คือ การวางแผนขององค์ ก ร การวางแผนก าลังคน การสรรหาและคัด เลื อกการ
ปฐมนิเทศและการบรรจุแต่งตัง้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การอบรมและพัฒ นา ตลอดจนการ
ดารงรักษาบุคลากร อันจะเป็ นแนวทางในการบริ หารงานบุคคลากรเพื่อให้ การปฏิบัติงานของ
บุคคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
เทอดนริ นทร์ อุปลี (2556, น. 40) กล่าวไว้ ว่ากระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้ วยการวางแผนกาลังคน การวางแผนทรัพยากรบุคคลการสรรหาและคัดเลือก การตอบ
แทนและอานวยประโยชน์ การมีวินยั และการดูแลความปลอดภัย
สรุปได้ ว่า การบริ หารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การดาเนินงานบริ หารทรัพยากร
บุคคล ประกอบด้ วยการกาหนดนโยบาย การวางแผนกาลังคน การสรรหาและคัดเลือกการบรรจุ
แต่ งตัง้ การปฐมนิ เทศการมอบหมายงาน การพัฒ นาการประเมิ น การจัด สวัสดิ ก ารและการ
ดาเนินการด้ านวินยั
4.5.2. การบริหารการเงิน
การบริหารการเงิน มีความสาคัญในการบริหารงานทุกหน่วยงาน การดาเนินการ
รูปแบบที่เหมาะสม เป็ นการช่วยส่งเสริมการดาเนินงานของหน่วยงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
4.5.2.1 ความหมายการบริหารการเงิน
การบริ หารการเงินของโรงเรี ยนต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้
วิธีการซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจที่ต้องดูแลเรื่ องการได้ รับงบประมาณ การดาเนินการใช้ งบประมาณ
ให้ เป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ โดยถูกต้ องตามระเบียบทันต่อเวลา เพื่ อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด มี
นักวิชาการให้ ความหมายการบริหารด้ านงบประมาณไว้ ต่าง ๆ ดังนี ้
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กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 62) กล่าวไว้ ว่า การบริหารงบประมาณ เป็ นสิ่งที่
ช่ วยสนับ สนุน ให้ ก ารบริ ห ารจัดการและการดาเนิ น กิจ กรรมต่าง ๆ เป็ น ไปด้ วยความราบรื่ น มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และมี ห ลัก ฐานครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง คุ้ม ค่ า ประหยัด และเกิ ด
ประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภาระหน้ าที่งานการเงินและพัสดุประกอบด้ วย การบริ หารการเงิน
การจัดทาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ ถูกต้ องและเป็ นไปตามแผน การประเมินความคุ้มค่า
เป็ นต้ น
หวน พิ นธุพันธ์ (2554, น. 17-18) กล่าวไว้ ว่า การบริ หารงบประมาณเป็ นการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวกับงานการเงิน ครุภณ
ั ฑ์ วัสดุ อาคารสถานที่ และงานบริ การต่าง ๆ ซึง่ เป็ นงานที่
สนับสนุนงานวิชาการ
อุ ไ รวรรณ ปฐมบู ร ณ์ (2556, น. 5-6) ได้ ให้ นิ ย ามความหมาย การบริ ห าร
งบประมาณ หมายถึ ง เป็ นสิ่ ง สนั บ สนุ น ที่ ช่ ว ยท าให้ การด าเนิ น งานที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
งบประมาณ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ การจัดสรรการใช้ งบประมาณที่ได้ รับระเบียบข้ อกาหนด
มีหลักฐานครบถ้ วนถูกต้ อง คุ้ม ค่าประหยัดและเกิดประโยชน์ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เป็ นไปตาม
ระเบียบราชการ
พิ สิ ษ ฐ ภู่ ร อด (2559, น. 8) ได้ นิ ย ามความหมายทรั พ ยากรด้ า นการเงิ น ว่ า
หมายถึง ปั จจัยเงินทุนหรื องบประมาณที่สถานศึกษาได้ รับจากแหล่ งต่าง ๆ ได้ แก่รัฐบาล ชุมชน
องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ห้ างร้ าน และบุคคลเพื่อนามาใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ
สรุ ป ได้ ว่า การบริ ห ารงบประมาณ หมายถึ ง ปั จ จัย เงิ น ทุน หรื องบประมาณที่
สถานศึกษาได้ รับจากแหล่งต่าง ๆ ได้ แก่รัฐ บาล ชุม ชน องค์ กรวิช าชี พ องค์ กรเอกชน สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และบุ ค คลเพื่ อ น ามาใช้ จ่ า ยในการจัด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ
ดาเนินการ ตรวจสอบและรายงานผลการใช้ เงินและผลการดาเนินงาน
4.5.2.2 ความสาคัญของการบริหารการเงิน
ทรัพยากรการเงินเป็ นปัจจัยที่ทาให้ กิจกรรมต่างๆขององค์กรประสบความสาเร็จ
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ (2549, น. 159-160) กล่าวไว้ ว่า
1. ช่วยให้ เกิดความสาเร็จ คือ
- งานด้ านวิชาการ เป็ นค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
- งานบริหารงานบุคคล เป็ นค่าใช้ จ่ายเงินเดือน
- งานบริหารทัว่ ไป เป็ นค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาสถานศึกษา
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2. เป็ นเครื่ องมื อในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล
การใช้ ทรัพยากรของสถานศึกษา
3. ช่วยให้ สถานศึกษาพัฒนาตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ช่วยจัดสรรทรัพยากรที่มีให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
5. ช่วยสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
อานวย ทองโปร่ง (2553, น. 210-214) กล่าวว่า การบริ หารการเงินแบบมุ่งเน้ น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ มีการพัฒนาการจัดทาระบบการเงินให้ มีประสิทธิภาพจนก้ าวมาสู่ระบบ
e-Budgeting คื อ การจั ด ท างบประมาณโดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในการช่ ว ยวางแผน
งบประมาณ การจัดทางบประมาณ การบริ หารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล เพื่อวัดผล
สาเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มีการกระจายอานาจรับผิดชอบให้ ฝ่ายต่าง ๆ ทังในระดั
้
บ
ระดับหน่วยงาน ระดับกระทรวง และระดับชาติ
สรุปได้ ว่า ความสาคัญการบริ หารด้ านการเงิน หมายถึง การกาหนดแนวทางใน
การจัดสรรงบประมาณ เป็ นเงินอุดหนุนให้ กบั โรงเรียนดาเนินการ เพื่อให้ สามารถบรรลุตามภารกิจ
ของโรงเรียน ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชน สังคม เข้ ามามีสว่ นร่วมรับผิดชอบด้ วย
4.5.2.3 กระบวนการบริหารทรัพยากรด้ านการเงิน
การบริ หารการเงิน นับเป็ นการดาเนินงานเพื่อให้ ได้ มาซึ่งเงินมาใช้ จ่ายในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ซึง่ มีนกั วิชาการกล่าวถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรการเงิน ไว้ ดงั นี ้
เทอดนริ นทร์ อุป ลี (2556, น. 41-42) กล่าวไว้ ว่า กระบวนการบริ ห ารการเงิ น
ประกอบด้ วย การดาเนินการใช้ จ่ายเงินงบประมาณให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทาให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยถูกต้ องตามระเบียบที่กาหนดไว้
พั ช ณี ย า หานะพั น ธ์ (2557, น. 45) กล่ า วไว้ ว่ า กระบวนการบริ ห ารการเงิ น
เพื่อ ให้ ได้ ม าซึ่งเงิ น นามาใช้ จ่ ายในการศึกษาของสถานศึกษา การจัด การเกี่ ยวกับการใช้ จ่ าย
ตลอดจนการควบคุมการดาเนินงานด้ านการเงินให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตั ง้ ไว้ ในงบประมาณของ
สถานศึกษาของปี งบประมาณตามที่กาหนดไว้
สรุ ป ได้ ว่ า การบริ ห ารงบประมาณ หมายถึ ง การด าเนิ น งานบริ ห ารการเงิ น
ประกอบด้ วย การดาเนินงานจ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใช้ เงินงบประมาณถูกต้ อง
ตามระเบียบ ดาเนินงานตามแผนควบคุมงบประมาณ การประเมินผลการบริห ารงบประมาณ เพื่อ
เป็ นการสรุปเกี่ยวกับแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
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4.5.3. การบริหารวัสดุอุปกรณ์
เครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ คือ ปั จจัยที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการบริ หารงาน
เนื่องจากวัสดุอปุ กรณ์จะช่วยสนับสนุนให้ การดาเนินการเป็ นไปตามแผน และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
กาหนดไว้
4.5.3.1 ความหมายการบริหารวัสดุอุปกรณ์
การบริหารวัสดุอปุ กรณ์เป็ นการจัดการทรัพยากรในด้ านวัสดุอปุ กรณ์ การกาหนด
นโยบายและวางแผน การวิเคราะห์การใช้ ความต้ องการการแสวงหาทรัพยากรการลงทะเบียนและ
แจกจ่ายวัสดุ การประเมินการใช้ วสั ดุ มีนักวิชาการได้ ให้ ความหมายการบริ หารวัสดุและอุปกรณ์
ไว้ ดงั นี ้
จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (2541, น. 1-3) ได้ กล่าวถึง การจัดการด้ านเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ วัส ดุอุปกรณ์ ว่า ต้ องสามารถดาเนินการได้ อย่างเหมาะสม และมี ประสิทธิภ าพเพี ยง
พอที่จะสามารถช่วยให้ การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จ และได้ รับผลประโยชน์ที่สดุ ทังนี
้ ้การจัดการ
ด้ านเครื่ องมื อเครื่ องใช้ วัส ดุอุปกรณ์ ยังรวมถึง การเสาะแสวงหา การคิดค้ น การออกแบบการ
ควบคุมการใช้ งาน การบารุงรักษา เป็ นต้ น
เปรมชัย สโรบล (2550, น. 40) กล่ า วไว้ ว่ า เครื่ อ งมื อ วัส ดุอุป กรณ์ หมายถึ ง
ปัจจัยที่มีความจาเป็ นต่อการบริ หารงานเพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร เพราะวัสดุอปุ กรณ์
จะช่วยสนับสนุนให้ การดาเนินการเป็ นไปตามแผน หากขาดวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ การ
ดาเนินงานจะไม่สามารถสาเร็จได้
อุไ รวรรณ ปฐมบู รณ์ (2556, น. 6) ได้ ให้ นิ ย ามความหมาย การบริ ห ารวัส ดุ
อุปกรณ์ หมายถึง เป็ นปั จจัยที่เอือ้ อานวยใช้ เป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสาร จากการ
กาหนดนโยบายและวางแผน การวางแผนพัฒ นาอาคารและสิ่งแวดล้ อม การวิเคราะห์ การใช้
ความต้ องการการแสวงหาทรัพยากร การใช้ การลงทะเบียน และแจกจ่ายวัสดุ การประเมินการใช้
วัส ดุ และการปรั บ ปรุ งอาคารสถานที่ วั ส ดุและอุป กรณ์ ที่ มี อ ยูในโรงเรี ย นให้ เพี ยงพอกับ ความ
ต้ องการ
พิสิษฐ ภู่รอด (2559, น. 8) ได้ ให้ นิยามความหมายทรัพยากรด้ านวัสดุอุปกรณ์
หมายถึง ปั จจัยที่สนับสนุนการจดัการศึกษาที่เป็ นครุภณ
ั ฑ์วสั ดุอปุ กรณ์สื่อ นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับใช้ ในการบริหารจัดการและใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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สรุ ป ได้ ว่ า การบริ ห ารวัส ดุแ ละอุป กรณ์ หมายถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น การจั ด
การศึกษา ที่เป็ นครุ ภณ
ั ฑ์วสั ดุอปุ กรณ์สื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับใช้
ในการบริ หารจัดการและใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การวางแผนการใช้ หรื อวิธีการ
ทางานอย่างเป็ นระบบ ใช้ เป็ นตัวกลางในกระบวนการถ่ายทอดข้ อมูลข่า วสารระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ
เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนที่ตงไว้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5.3.2 ความสาคัญของการบริหารวัสดุอุปกรณ์
ความสาคัญ การบริ หารวัสดุและอุปกรณ์ เป็ นเครื่ องมื อสาคัญ ที่ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยน
สามารถเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีนกั วิชาการกล่าวไว้ ดงั นี ้
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ (2549, น. 160-161) กล่าวไว้ ว่า
1. วัสดุอปุ กรณ์การศึกษาช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. วัสดุอปุ กรณ์การศึกษา ช่วยกระตุ้นให้ มีการนาทรัพยากรท้ องถิ่นมาใช้ เป็ นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
3. วัสดุอปุ กรณ์ เป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้
4.วัส ดุอุป กรณ์ เป็ น การช่ วยให้ ศึก ษาหาความรู้ ด้ วยตนเองทัง้ ของผู้เรี ย นและ
ผู้สอนได้
5. วัสดุอปุ กรณ์ ช่วยให้ การดาเนินงานบริหารทัว่ ไปของสถานศึกษาสาเร็จลุล่วง
พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล (2553, น. 173) กล่าวไว้ ว่า ในการจัดการศึกษาจาเป็ นต้ อง
อาศัย เทคโนโลยี แ ละวัส ดุอุป กรณ์ เป็ น จ านวนมาก โดยเฉพาะการน าเอาเทคโนโลยี ม าช่ ว ย
ดาเนินงานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา
สุรศัก ดิ์ ปาเฮ (2555, ออนไลน์ ) ได้ ก ล่ าวว่ า การน าเอาเทคโนโลยี ม าใช้ เพื่ อ
การศึกษาเป็ นกลยุทธ์แนวทางที่ช่วยแก้ ไขปั ญหาทางการศึกษาให้ หมดไป เช่น ปัญหาผู้ด้อยโอกาส
ทางการเรี ยนชนบทห่างไกล การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรี ยนการสอนที่จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยน
สามารถเรียนรู้ได้ ง่าย บรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประหยัดเวลาและทรัพยากรการ
ลงทุนต่าง ๆ
สรุ ป ได้ ว่า ความส าคัญ ของการบริ ห ารวัส ดุอุป กรณ์ มี ค วามส าคัญ คื อ วัส ดุ
อุปกรณ์ การศึกษาช่วยส่งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ช่วยกระตุ้นให้ มีการนาทรัพยากร
ท้ องถิ่นมาใช้ เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ทธิภ าพการเรี ยนการสอนเป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้
ให้ กบั ผู้เรียน
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4.5.3.3 กระบวนการบริหารวัสดุอุปกรณ์
ทรัพ ยากรด้ านวัสดุอุปกรณ์ เป็ นปั จจัยสนับสนุน ส่งเสริ ม ให้ การดาเนินงานใน
สถานศึกษาเป็ นไปด้ วยดีซงึ่ มีนกั วิชาการกล่าวถึงกระบวนการบริ หารทรัพยากรวัสดุอปุ กรณ์ ไว้ ดงั นี ้
หวน พิ น ธุ พัน ธ์ (2554, น. 41) กล่าวไว้ ว่า การบริ ห ารวัส ดุอุป กรณ์ หมายถึ ง
กระบวนการที่ใช้ ดาเนิน งานของงานพัสดุ เช่น การกาหนดระบบงาน การวางแผน การกาหนด
ผู้รับผิดชอบ การควบคุมงาน เป็ นต้ น เพื่อการจัดซือ้ จัดหา การใช้ การบารุ งรักษา การจาหน่าย
เป็ นต้ น กระบวนการบริหารวัสดุอปุ กรณ์ มีดงั นี ้
1. การจัดหา จัดซื ้อ จัดจ้ าง
2. การใช้ การดูแล การใช้ อย่างประหยัด การแนะนาการใช้
3. การบารุงรักษา การทาความสะอาด การซ่อมแซม
4. การควบคุมและการจาหน่าย
สิทธิศักดิ์ เติมทอง (2554, น. 26) กล่าวไว้ ว่า กระบวนการบริ หารวัสดุอุปกรณ์
ประกอบด้ วยขันตอน
้
ดังนี ้
1. การกาหนดความต้ องการของวัส ดุ เป็ นขัน้ ที่รวบรวมความต้ องการพัสดุที่ระบุ
ไว้ ในแผนงานโครงการของหน่ วยงาน ซึ่งอาจเป็ น โครงการ 1 ปี หรื อ 2 ปี จัด ซื อ้ จัด หาพัส ดุให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของแต่ละแผนในโครงการ
2. การจัดหาพัส ดุห น่ วยงาน ควรจะให้ มี ห น่ วยงานกลางในการจัด ซื อ้ จัดจ้ าง
เพื่อให้ เกิดความราบรื่นในการควบคุมทังความประหยั
้
ด ด้ านคุณภาพ
3. การลงทะเบียนควบคุมพัสดุ
4. การกระจายเมื่อลงทะเบียนพัสดุแล้ ว หน่วยงานกลางมีหน้ าที่ในการควบคุม
ทางบัญชี
5. การบารุงรักษา/การใช้
6. การจาหน่าย เช่น การทาลาย การขาย การบริจาค ฯลฯ
เทอดนริ นทร์ อุปลี (2556, น. 43) กล่าวไว้ ว่า กระบวนการบริ หารวัสดุอุปกรณ์
ประกอบด้ วยการจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ างที่กาหนดไว้ รวมถึงการซื ้อการจ้ าง การ
ซ่อมแซม บารุงรักษาการจัดทาเอง การแลกเปลี่ยน การเช่า การยืม การควบคุม ฯลฯ
สรุ ป ได้ ว่า กระบวนการการบริ ห ารวัส ดุอุป กรณ์ หมายถึ ง การก าหนดความ
ต้ องการวัสดุ การจัดหา การลงทะเบียนพัสดุ การบารุงรักษา และการจาหน่าย
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4.5.4. การบริหารอาคารสถานที่
อาคารสถานที่ ทาให้ เกิดบรรยากาศต่าง ๆ ขึน้ ภายในโรงเรี ยน อาจจกล่าวได้ ว่า
บรรยากาศของโรงเรียนเป็ นตัวแปรอิสระที่สาคัญที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของผู้เรี ยน
4.5.4.1 ความหมายของการบริหารอาคารสถานที่
งานบริหารอาคารสถานที่มิได้ มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ดแู ลอาคารให้ เหมาะกับการ
ใช้ งานเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการดูแลสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมด้ วย
หวน พินธุ พันธ์ (2554, น. 46) ได้ กล่าวไว้ ว่า อาคารสถานที่ หมายถึง ปั จ จัยที่
เอือ้ อานวยให้ การเรี ยนการสอนเกิดประโยชน์ สูงสุด เพื่อให้ ได้ โรงเรี ยนที่ดี การวางแผนพัฒ นา
อาคารและสิ่งแวดล้ อมจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น
พิสิ ษฐ ภู่รอด (2559, น. 8) ได้ ให้ นิยามความหมายของทรัพ ยากรด้ านอาคาร
สถานที่ หมายถึง ปั จ จัยที่ส นับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็ นที่ดิน พื น้ ที่อาณาบริ เวณ ตลอดจน
อาคารเรี ยน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้ าง ต่าง ๆ ที่ใช้ ประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ให้ กับนักเรี ยน สาหรับใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้ นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ตาม
ศักยภาพ
อธิวัฒน์ พันธ์ รัตน์ (2562, น. 5) ได้ ให้ นิยามความหมายของ การบริ หารอาคาร
สถานที่ หมายถึง การวางแผนการใช้ อาคารสถานที่ให้ เพียงพอกับนักเรี ยน การมีกฎระเบียบการใช้
อาคาร การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มและแหล่ ง การเรี ย นรู้ ให้ เอื อ้ ต่ อ การเรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย น มี
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลอาคารสถานที่และความปลอดภัย
สรุปได้ ว่า การบริหารอาคารสถานที่ หมายถึง ปั จจัยที่เอื ้ออานวยให้ การเรี ยนการ
สอน สนับ สนุน การจัดการศึกษาที่เป็ น ที่ ดิน พื น้ ที่อ าณาบริ เวณ ตลอดจนอาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบ และสิ่งปลูกสร้ าง ต่าง ๆ ที่ใช้ ประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้ กับนักเรี ยนหรื อ
สถานที่ทงภายในและภายนอกสถานศึ
ั้
กษาสาหรับใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพตามธรรมชาติของนักเรี ยน
4.5.4.2 ความสาคัญการบริหารอาคารสถานที่
การบริ หารอาคารสถานที่เป็ นสิ่งสาคัญ เพราะการจัดอาคารสถานที่ ย่อมเอื ้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศการปฏิบตั ิงาน
สุรพงษ์ หิมะนันท์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ กล่าวไว้ ในงานวิจัยเรื่ อง แนวทางในการ
บริ หารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยน ในเขตพื ้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ไว้
ว่าการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อมของโรงเรี ยน อาศัยแนวคิด ดังนี ้
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1. การบริ หารงานอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้ อมมี ค วามสาคัญ ในฐานะที่ ให้
ความสะดวกและส่งเสริ มการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของโรงเรี ยน ผู้บริ หารจึงควรให้ ความสาคัญ
อย่างเหมาะสม
2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อม มีขอบข่ายรวมถึงการจัดสร้ าง การใช้ การ
บารุงรักษาและการประเมินผลการดาเนินงาน
3. หน้ า ที่ ข องผู้บ ริ ห ารมี ห ลายประการในการด าเนิ น งานอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมของโรงเรียน
4. การบริ หารงานตามขัน้ ตอนของกระบวนการบริ หารจะทาให้ การดาเนินงาน
ด้ านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อมของโรงเรียนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ในการดาเนินงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อม จาเป็ นจะต้ องอาศัยแนวคิด
หลายประการมาประกอบการพิจารณา เพื่อกาหนดแนวทางดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้ อม ที่สาคัญ มี 3 ประการ คือ 1) การบริ หารงานอาคารสถานที่
2) การจัดสิ่งแวดล้ อมในโรงเรียน 3) การป้องกันอุบตั ิเหตุในโรงเรี ยน
ธี ร ะ รุ ญ เจริ ญ (2555, น. 33) ได้ กล่ า วว่ า การบริ ห ารงานในสถานศึ ก ษามี
ความสาคัญกับบริ บทและสิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
เพราะอาคารสถานที่ของโรงเรียนเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยให้ การเรียนการสอนดาเนินไปได้
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ยิ่ ง ผู้บ ริ ห ารมุ่ง เน้ น ให้ ก ารเรี ย นการสอนบรรลุผ ลอย่ างสมบูรณ์ ม าก ยิ่ ง
จาเป็ นต้ องจัดอาคารสถานที่ให้ อยูในสภาพดี เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
มากที่สดุ
สรุปได้ ว่า การบริ หารทรัพยากรด้ านอาคารสถานที่มีความสาคัญ ในการส่งเสริ ม
การดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของโรงเรี ยน ทัง้ การจัดการเรี ยนรู้ การสร้ างแรงดึงดูดให้ ผ้ ูเรี ยนอยาก
เรี ยน การบริ หารงานตามขัน้ ตอนของกระบวนการบริ หารจะทาให้ งานด้ านอาคารสถานที่เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5.4.3 กระบวนการบริหารอาคารสถานที่
อาคารสถานที่ เป็ น ปั จ จัยที่ เอื อ้ ให้ การเรี ยนการสอนเกิด ประโยชน์ สูงสุด การ
บริหารด้ านอาคารสถานที่เป็ นสิ่งจาเป็ น โดยมีนกั วิชาการได้ กล่าวถึง กระบวนการบริหารทรัพยากร
ด้ านอาคารสถานที่ ไว้ ดงั นี ้
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ปรี ชา คัมภีรปกรณ์ (2547, น. 7) กล่าวไว้ ว่า กระบวนการบริ หารอาคารสถานที่
จะคล้ ายกับงานพัสดุ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. การวางแผนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เป็ นการวางแผนกาหนดสถานที่ตัง้ ของ
อาคาร กาหนดความต้ องการให้ สอดคล้ องกับหน่วยงาน
2. การกาหนดความต้ องการอาคาร ได้ แก่ การกาหนดจานวน ประเภท รูปแบบ
พื ้นที่อาคาร ให้ สอดคล้ องกับภารกิจของหน่วยงาน
3. การก่อสร้ างอาคาร เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ รู ับผิดชอบจะต้ องดูแลควบคุมการก่อสร้ าง
ให้ เป็ นไปตามรูปแบบที่กาหนดไว้
4. การวางแผนการใช้ อาคาร ต้ องกาหนดให้ เกิดความคุ้มค่า ซึ่งเกี่ยวกับการจัด
ตารางการใช้ การประเมินการใช้ อาคารสถานที่ในรูปแบบต่าง ๆ
5. การใช้ การบารุงรักษา การซ่อมแซม เป็ นการดาเนินการใช้ อาคารที่ให้ ตรงตาม
แผนและวัตถุประสงค์ ตามวาระ
6. การรื อ้ ถอน ในกรณี ชารุ ด เพราะการสร้ า ง ใช้ งานมาเป็ นเวลานาน ผู้บริ หาร
ต้ องดาเนินการรือ้ ถอนอย่างถูกต้ องตามระเบียบราชการ
ห วน พิ น ธุ พั น ธ์ (2554, น . 46) กล่ า วไว้ ว่ า ก ารบ ริ ห ารอาคารสถาน ที่
ประกอบด้ วย 5 งาน คือ
1. งานการจัดสถานที่ การก่อสร้ างและควบคุมการก่อสร้ าง
2. งานการใช้ อาคารสถานที่ การให้ หน่วยงานใช้ อาคารสถานที่
3. งานการบารุงรักษา การทาความสะอาด การซ่อมแซม ความปลอดภัย
4. งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ นักเรียนใช้ งานมากน้ อยเพียงใด
สรุ ป ได้ ว่ า กระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรด้ า นอาคารสถานที่ เริ่ ม ตั ง้ แต่ ก าร
วางแผนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ การกาหนดความต้ องการ การเริ่ มก่อสร้ าง การวางแผนการใช้ ให้
คุ้มค่า การบารุงรักษา ซ่อมแซม จนถึงขันการรื
้
อ้ ถอนที่ถกู ต้ องตามระเบียบราชการ
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5. แนวคิดสถานภาพส่ วนบุคคล
มีนกั วิชาการได้ กล่าวถึงสถานภาพส่วนบุคคลไว้ ดงั นี ้
ทิพ ย์สุดา จันทร์ แจ่มหล้ า (2544, น. 52) สรุ ปไว้ ว่า อายุเป็ นปั จจัยด้ านหนึ่งที่ทาให้
บุคคลมีความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่ างกัน เนื่องจากบุคคลในช่ วงวัยต่าง ๆ จะมีประสบการณ์
ในชีวิตที่แตกต่างกัน
กรรณิ ก าร์ เหมื อ นประเสริ ฐ (2548, น. 10) ได้ กล่ า วไว้ ว่ า ในหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ประกอบด้ ว ยบุค ลากรในระดับ ต่ า ง ๆ บุ ค คลแต่ ล ะคนจะมี ลัก ษณะพฤติ ก รรมการแสดงออก
แตกต่ างกัน มี ส าเหตุซึ่ง ได้ แ ก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิ บัติ ง านในองค์ ก ร มี
รายละเอียดดังนี ้
1. อายุ อายุ เพิ่ ม มากขึ น้ จะมี ผ ลงานที่ ล ดน้ อ ยลง บุ ค คลที่ มี อ ายุ ม ากจะเป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ในการทางานสูง และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่การงานได้ ดี นอกจากนี ้จะเห็นได้ ว่า คนที่
อายุมากจะทางานที่เดิมเป็ นเวลานาน ทังนี
้ ้เพราะโอกาสในการเปลี่ยนงานมีน้อย และช่วงเวลาใน
การทางานนานจะมีผลทาให้ ได้ รับค่าตอบแทนที่มากขึ ้น ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ก็จะได้ เพิ่มขึน้
ด้ วย เพราะบุคคลที่มีอายุท่มี ากขึ ้นจะปฏิบตั ิหน้ าที่การงานอย่างสม่าเสมอ
2. เพศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม เพศ
ลักษณะของการคล้ อยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมี ความคิดก้ าวไกล และมี ความ
คาดหวังในความสาเร็ จ สูงกว่าเพศหญิ ง แต่จะไม่ มีความแตกต่างในเรื่ องความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. ความอาวุโสในการทางานกับการทางาน ผู้อาวุโสในการทางานจะมีผลงานสูงกว่า
พนักงานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าพนักงานใหม่ โดยวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี ้
3.1 เพศ ความแตกต่างทางเพศ เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่าง
มากในเรื่ องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทัง้ นีเ้ พราะวัฒนธรรม และสังคม กาหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนสองเพศไว้ ต่างกัน
3.2 อายุ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ เกิดความแตกต่างทางความคิด ทางการกระทา คนที่
อายุน้อยมักจะมีความคิดเชิงอุดมการณ์และมองโลกในแง่ดี ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิด
ที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบตั ิ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้าย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่
แตกต่างกัน
3.3 การศึ ก ษา เป็ น ปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ท าให้ ค นมี ค่ านิ ย ม ความคิ ด และพฤติ ก รรม
แตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะเป็ นคนรอบคอบมีเหตุผล
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3.4 สถานะทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ หมายถึ ง อาชี พ รายได้ แต่ ล ะคนมี
วัฒนธรรมประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกัน
รั ง สรรค์ ป ระเสริ ฐศรี (2548, น. 54) สรุ ป ไว้ ว่ า บุ ค คลที่ มี อายุ ม ากจะมี
ประสบการณ์ทางานสูง และสามารถจะปฏิบตั ิหน้ าที่การงานที่ก่อให้ เกิดผลดีกบั องค์กร บุคคลที่มี
อายุมากขึ ้นจะปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างสม่าเสมอ ขาดงานน้ อยกว่าบุคคลที่มีอายุน้อย
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553, น. 90) สรุปไว้ ว่าปั จจัยส่วนบุคคลเป็ นปั จจัยที่เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะของแต่บุคคลซึ่งมีผลต่อการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วย ระดับการศึกษา อายุ และ
ประสบการณ์ทางาน
สรุ ปได้ ว่า ปั จจัยส่วนบุคคลเป็ นคุณสมบัติ เฉพาะของบุคคล ประกอบด้ วย เพศ
อายุ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทาให้ บคุ คลนันเป็
้ นผู้มีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
6.1 งานวิจัยในประเทศ
กวินทร์ เกี ยรติ นนธ์ พ ละ (2551, บทคัดย่อ)ศึกษาเรื่ องแนวทางในการใช้ ทรัพ ยากร
ทางการศึกษาร่วมกันของสถานศึกษา ในเขตพื ้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่าการใช้ ทรัพยากร
ทางการศึกษาร่ วมกันของสถานศึกษาที่มี ความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ สามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้ จริ ง ประกอบด้ วย 11 แนวทาง ได้ แก่ การเรี ยนรวมระหว่างสถานศึกษาในบางช่วงชัน้ ครู
อาสา ศูนย์ การเรี ยนรู้ ความร่ วมมื อ กับหน่วยงานการศึกษาอื่น สนามกีฬ ากลาง คอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ ห้ องสมุดเคลื่อนที่ ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และความร่ วมมือกับส่วน
ราชการ สรุปได้ ว่าการใช้ ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาและ
สถานศึกษากับหน่วยงานหรื อองค์การอื่น ในด้ านบุคลากร ด้ านอาคารสถานที่หรื อแหล่งเรี ยนรู้
ด้ านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรี ยนรู้ พบว่าได้ ดาเนินการอยู่แล้ วทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นทางการ มีระบบและ
มีความต่อเนื่อง ซึ่งหากได้ ดาเนินการอย่างจริ งจั งและต่อเนื่อง โดยการกาหนดเป็ นนโยบาย การ
สนับสนุนในด้ านต่าง ๆ และการกากับติดตามผลอย่างชัดเจนแล้ ว เชื่อว่าจะเกิดการใช้ ทรัพยากร
เพื่อการศึกษาอย่างหลากหลายก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาอย่างดี
ธีรัตม์ พลบุรี (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการ
ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหนองบัวลาภู ผลการวิจัย พบว่า
1) ปั จจัยทางการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
หนองบัวลาภู โดยภาพรวมและรายปั จจัยอยู่ในระดับมาก 2) การบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหนองบัวลาภู มี ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก
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3) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการบริ หารกับการบริ หารงานวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา
มีความสัม พันธ์ ทางบวกในระดับปานกลางอย่าง มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การบริ หารงานวิชาการ พบว่า ปั จจัยด้ านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ปั จจัยด้ านผู้ปกครองและชุมชน ปั จจัยด้ านครูผ้ สู อนและปั จจัยด้ านงบประมาณเป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคณ
ู เท่ากับ .838
สุพ รรณิ ก าร์ บุ ญ เกื อ้ (2551, บทคัด ย่ อ )ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย การบริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ
คุณ ภาพการดาเนินงานวิชาการของโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาในเขต
จังหวัดสระบุรีพบว่า 1) ระดับปั จจัยการบริ หารของโรงเรี ยน ในภาพรวมและทุกรายปั จจัยอยู่ใน
ระดับมาก โดยปั จจัยการบริหารที่มีคณ
ุ ภาพอันดับแรกคือ ปั จจัยด้ านการบริหารจัดการ รองลงมา
เป็ นด้ านบุคลากร ปั จจัยด้ านงบประมาณ และด้ านวัสดุสิ่งของ 2) คุณภาพการดาเนินงานวิชาการ
ของโรงเรี ยน ในภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก โดยการดาเนินงานด้ านการนิเทศภายในมี
คุณภาพสูงสุด รองลงมา คือการดาเนินงานด้ านการวัดผลและประเมินผล ด้ านการจัดการเรี ยน
การสอน ด้ านห้ องสมุดโรงเรี ยน ด้ านสื่อการเรี ยนการสอน และอันดับสุดท้ ายเป็ นด้ านการพัฒนา
หลักสูตร 3) การเปรี ยบเทียบคุณภาพปั จจัยการบริ หารของโรงเรี ย น แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกตามเขตพืน้ ที่การศึกษา และไม่ แตกต่างกันเมื่อจาแนกตามเพศ
อายุประสบการณ์ ในการทางาน ระดับการศึกษา และตาแหน่งของบุคลากร 4) การเปรี ยบเทียบ
คุณภาพการปฏิบตั ิงานวิชาการของโรงเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
จาแนกตามระดับการศึกษาของบุคลากรและเขตพืน้ ที่การศึกษา และไม่แตกต่างกันเมื่อจาแนก
ตามเพศ อายุ ประสบการณ์ ในการทางาน และตาแหน่งของบุคลากร และ 5) คุณภาพปั จจัยการ
บริหารมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการดาเนินงานวิชาการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เอมิกา โตฉ่า (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ซึง่ ผลของการวิจยั พบว่า
1) การดาเนินงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก 2) ระดับของ
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการดาเนินงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก และ 3) ปั จจัยที่
ส่งผลต่อการดาเนินงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรี ยง
ตามลาดับดังนี ้ คือ ด้ านคุณลักษณะทางวิชาชีพของครูผ้ ูสอน ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน
กับชุม ชน ด้ านการปฏิบัติหน้ าที่ทางการบริ หารของผู้บริ หาร ด้ านการจัดการงบประมาณ ด้ าน
ความพร้ อมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และด้ านบรรยากาศการทางานในโรงเรียน
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มนู ญ พั น ธ์ ห ล่อ (2553, บทคัด ย่ อ ) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงาน
วิชาการในโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 พบว่า 1) ปั จจัย
การบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นอาชี วศึก ษาเอกชน โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับ มา ก
2) การบริ หารงานวิช าการในโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก
3) ปั จ จัย การบริ ห ารงานวิ ช าการกับ การบริ ห ารงานวิ ช าการมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกอย่ า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การบริ หารงานวิชาการ
พบว่า ปั จจัยด้ านครู ผ้ ูสอน ปั จจัยด้ านผู้ปกครองและชุมชน ปั จจัยด้ านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และปั จ จัย ด้ านงบประมาณ เป็ น ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู เท่ากับ .838
ศิราณี มะแอ (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกั ดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน โดยรวมอยู่ ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านหลักสูตร และด้ านการเรี ยนการมี อยู่ในระดับมาก ด้ านการ
วัด ผลและประเมิ น ผลอยู่ในระดับ ปานกลาง 2) ปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่ อการบริ ห ารงานวิช าการของ
โรงเรี ยน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยทุกปั จจัย ได้ แก่ ด้ านบรรยากาศในโรงเรี ยน ด้ านการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของผู้บริ หารและด้ านงบประมาณ มีความสัมพันธ์ กับการบริ หารงานวิชาการในทางบวก มี
อานาจพยากรณ์ร้อยละ 81.60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมเกี ย รติ มาลา (2554, บทคัด ย่ อ ) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงาน
วิชาการของโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร 2) ศึกษาการ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ปั จ จัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการกั บการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาลสังกั ด
เทศบาล เมื องกาแพงเพชร และ 4) สร้ างสมการพยากรณ์ การบริ หารงานวิช าการของโรงเรี ยน
เทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่ า 1) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงาน
วิช าการของโรงเรี ยนเทศบาลสังกั ด เทศบาลเมื องกาแพงเพชร โดยภาพรวมพบว่ ามี ระดับ การ
ปฏิ บัติ ง านอยูในระดับ มาก 2) บริ ห ารงานวิช าการของโรงเรี ย นเทศบาล สัง กั ด เทศบาลเมื อ ง
กาแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก 3) ปั จ จัย ที่ ส่งผลต่ อการบริ ห ารงานวิช าการกั บ การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรี ยน เทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาลสังกั ดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร อย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิติที่ .01 ทุกปัจจัย 4) การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันบั
้ นได พบว่ากลุ่มตัวแปร 3 ตัวที่มีนยั สาคัญ
ของการพยากรณ์ การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาลสังกั ดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
ได้ แก่ ด้ านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้ านกระบวนการบริหารงานวิชาการ และด้ านความพร้ อมของ
อาคารสถานโดยมีอานาจในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 80.2
ทรงยศ แก้ วมงคล (2555, บทคั ด ย่ อ ) ท าการวิ จั ย เรื่ อ งปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิผ ลการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครการวิจัย
พบว่า 1)ประสิทธิ ผ ลการบริ หารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปั จ จัยนักเรี ยน พบว่า
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริ หารวิ ชาการของโรงเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้ านเจตคติต่อการเรี ยนไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริ หาร
วิชาการของโรงเรี ยน 3) ปั จจัยครู พบว่า วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ในการสอน คุณลักษณะของ
ครู และพฤติกรรมการสอนไม่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยประสิทธิผลการบริ หาร และโมเดลการวิเคราะห์
พหุระดับของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดกรุ งเทพมหานคร พร้ อมทัง้ ให้ ข้อเสนอแนะบางประการสาหรับการกาหนดนโยบาย การนา
นโยบายไปสู่ก ารปฏิ บัติ และการวิ จัย ในอนาคตค าส าคัญ : ปั จ จัย อิ ท ธิ พ ล ประสิ ท ธิ ผ ลกา ร
บริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา
นิ ต ยา แสนสุ ข (2556, บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
บริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นในสัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 26
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับปั จจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมและเป็ นรายด้ านทุก
ด้ านอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน โดยรวมและเป็ นรายด้ านทุก
ด้ านอยู่ในระดับมาก 3) ปั จจัยการบริ หารงานวิชาการกับ การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ย นมี
ความสัม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ในระดั บ ปานกลาง โดยปั จจั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์มากที่สดุ คือ ปัจจัยด้ านครูผ้ สู อน และรองลงมา คือปัจจัยด้ านผู้บริหารสถานศึกษา
มิ่ ง ขวัญ จัน ทร์ เพ็ ง (2556, บทคัด ย่อ ) ท าการวิจัย เรื่ องการบริ ห ารทรั พ ยากรทาง
การศึกษาของสถานศึก ษาขันพื
้ น้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต
3 การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ดังนี ้ 1) เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารทรัพยากรทาง
การศึกษาและ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของการศึกษา
สถานศึก ษา เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการทาวิจัย ได้ แก่ แบบสอบถาม มี ส ถานะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นในภาพรวมเท่ากับ .91 สรุปผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริ หาร
ทรัพ ยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้ านที่ม ากที่สุดคือ
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ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรวัส ดุ อุ ป กรณ์ 2) ปั ญ หาการบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา โดยภาพรวม และรายด้ านอยู่ในระดับน้ อย ด้ านที่มีปัญหาสูงสุดคือ ด้ านการบริ หาร
ทรัพ ยากร วัส ดุ อุป กรณ์ รองลงมา คื อ ด้ า นการบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คล และด้ านการบริ ห าร
ทรั พ ยากรอาคารสถานที่ ด้ า นที่ มี ปั ญ หาระดับ ต่ า ที่ สุด คื อ ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน ปรากฏอยู่ในระดับน้ อยทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่า ดังนี ้
2.1 ด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้ อย
และรายด้ านอยู่ในระดับน้ อย ด้ านที่มีปัญหาสูงสุด คือ ปฐมนิเทศครูที่ได้ รับการบรรจุแต่งตังใหม่
้ ให้
ได้ รับทราบ ถึงนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิงาน และสภาพของสถาน ศึกษา รองลงมา คือ มอบหมาย
ให้ ครู ได้ ปฏิบัติงานตามความถนัด ความต้ องการ และความรู้ ความสามารถและให้ โอกาสครู มี
ความอิสระในการปฏิบตั ิงาน และให้ ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา ข้ อที่มีปัญหาการปฏิบตั ิต่าสุดคือ
มีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู ด้วยรู ปแบบที่เหมาะสม 2.2 ด้ านการบริ หารทรัพยากร
วัสดุอุปกรณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้ อยและรายด้ านอยู่ในระดับน้ อย ด้ านที่มีปัญหาสูงสุดคือ
คือ มี การประเมิ น ผลการใช้ วัส ดุ อุปกรณ์ เพื่ อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ รองลงมา คือ มี การ
แสวงหาวัสดุอปุ กรณ์ให้ เพียงพอต่อความต้ องการของบุคลากรและหน่วยงานและมีการส่งบุคลากร
เข้ ารับการอบรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัสดุอยู่เสมอ ข้ อที่มีปัญหาการปฏิบตั ิต่าสุด
คือ สถานศึกษามีการสารวจความต้ องการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ตามความต้ องการของบุคลากร
2.3 ด้ านการบริ หารทรัพยากรงบประมาณโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้ อย และรายข้ อมีปัญหาการ
ปฏิบตั ิระดับน้ อยทุกข้ อ ข้ อที่มีปัญหาการปฏิบตั ิสูงสุดคือ สถานศึกษามีการกาหนดนโยบายและ
แผนงานการเสนองบประมาณตามความจ าเป็ น รองลงมาคือ มี การใช้ จ่ ายงบประมาณอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีการแต่งตัง้ กรรมการกาหนดนโยบายและแผนงานการใช้
จ่ า ยงบประมาณจากบุ ค ลากรที่ ห ลากหลาย ข้ อ ที่ มี ปั ญ หาการปฏิ บัติ ต่ า สุด คื อ การใช้ จ่ า ย
งบประมาณ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานต้ นสังกัด 2.4 ด้ าน
ปั ญหาการบริ หารทรัพยากรด้ านอาคารสถานที่โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้ อย มีปัญหาการปฏิบตั ิ
ระดับน้ อยทุกข้ อ ข้ อที่มีปัญ หาการปฏิบตั ิสูงสุดคือ การใช้ อาคารสถานที่ของสถานศึกษาเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ ประโยชน์สงู สุด รองลงมา คือ มีการจัดเรี ยงลาดับวางผังการใช้ อ าคาร
สถานที่ของสถานศึกษาตามความจาเป็ นเร่งด่วนสถานศึกษามีการกาหนดนโยบายและวางแผน
เกี่ยวกับการใช้ อาคารสถานที่ ข้ อที่มีการปฏิบตั ิต่าสุด คือบุคลากรมีส่วนรวมในการใช้ ดูแลรักษา
อาคารสถานที่ 3) ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
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จาแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการ
เปรียบเทียบจาแนกตามขนาด พบว่า มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
เทอดนริ นทร์ อุปลี (2556, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่ อง การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา
ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 การศึกษาครัง้ นีม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และ (2) เปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารทรัพยากร
ทางการศึ ก ษาของโรงเรี ย น จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ ในการท างานของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เป็ น แบบสอบถาม มี ค่ า ความเที่ ย ง เท่ า กับ 0.96 สถิ ติ ที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย
พบว่า (1) สภาพการบริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษาของโรงเรี ยน โดยภาพรวมมี การปฏิบัติใน
ระดั บ มากทุ ก ด้ านเรี ย งตามล าดั บ ดั ง นี ้ ด้ านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ด้ านการบริ ห าร
งบประมาณ ด้ านการบริ หารอาคารสถานที่ และด้ านการบริ ห ารวัสดุอุปกรณ์ และ (2 )ผลการ
เปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรี ยน จาแนกตามเพศของผู้บริ หาร
พบว่าไม่แตกต่างกันและเมื่อเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางานของผู้บริหาร พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เขษมสร โข่ ง ศรี (2557, บทคัด ย่ อ ) ท าวิ จัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงาน
วิ ช าการของสถานศึก ษาขนาดใหญ่ สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 41
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ านมี การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก 2) ระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ านมี ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก 3) ปั จจัยที่
ส่งผลต่อการบริ หารวิชาการมีความสัมพันธ์ กับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยเรี ยงลาดับได้ ดังนี ้ ด้ านสื่อวัสดุอุป กรณ์ และเทคโนโลยีเพื่ อ
การศึกษา ด้ านการจัดการ งบประมาณ ด้ านความสัม พันธ์ และการมี ส่วนร่ วมของโรงเรี ยนกับ
ชุมชน ด้ านความพร้ อมของอาคารสถานที่ ด้ านผู้บริหาร ด้ านครูผ้ สู อน 4) การถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ ตอน พบว่ า มี ก ลุ่ ม ตั ว แปร 4 ตั ว ที่ มี นั ย ส าคั ญ ของการพยากรณ์ ก ารบริ ห าร วิ ช าการมี
ความสัม พันธ์ กับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ด้ านสื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้ านครู ผ้ ูสอน
ด้ านความพร้ อมของอาคารสถานที่ ด้ านความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่ วม ของโรงเรี ยนกับชุมชน
โดยมีอานาจการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 66.70
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พัช ณี ย า หานะพั น ธ์ (2557, บทคัด ย่ อ ) วิ จัย เรื่ อ ง การศึก ษาสภาพ ปั ญ หา และ
แนวทางการแก้ ปั ญ หาการบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กั ด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้ านมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก โดยด้ าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล รองลงมาคือ ด้ านการบริหารจัดการด้ านการ
บริ หารทรัพยากรอาคารสถานที่ด้านการบริ หารทรัพยากรเงินและงบประมาณ และด้ านการบริหาร
วัสดุอปุ กรณ์และเทคโนโลยี ตามลาดับ 2) ปั ญหาการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของผู้บริ หาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื น้ ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 31 และผู้บ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวม และรายด้ าน มีปัญหาอยู่ในระดับน้ อย โดย
ด้ านที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สูงสุด คื อ ด้ านการบริ หารวัสดุอุป กรณ์ และเทคโนโลยี รองลงมาคื อ ด้ านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สถานที่ ด้ านการบริหารทรัพยากรเงินและงบประมาณ และด้ านการบริหาร
จัดการ 3) แนวทางการแก้ ปัญ หาการบริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษาของผู้บริ หารสถานศึกษา
พบว่า ด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริ หารสถานศึกษาควรสารวจความต้ องการครูในสาขาที่
ขาดแคลนเพื่อเสนอต่อต้ นสังกัด แต่งตัง้ ครู พี่ เลี ย้ งให้ กับครู ใหม่ และแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบในการ
นิเทศติดตาม ด้ านการบริหารทรัพยากรเงินและงบประมาณ ผู้บริ หารสถานศึกษาควรระดมทุนจาก
ทุกภาคส่วน โดยมีการจัดการประชุมร่วมกันจัดทาแผน โดยมีการวิเคราะห์วางแผน และให้ ครูเข้ า
มามีส่วนร่วม ด้ านการบริหารทรัพยากรวัสดุอปุ กรณ์และเทคโนโลยีผ้ บู ริหารสถานศึกษาควรแต่งตัง้
คณะกรรมการในการก ากับ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล รายงานการใช้ วัส ดุอุป กรณ์ ป ระจ าทุ ก ปี ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาและควรจัดทารายงานการใช้ วสั ดุอปุ กรณ์เสนอต่อต้ นสังกัดและชุมชน
เป็ นประจาทุกปี และด้ านการบริ หารจัดการควรระดมงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้
ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานเข้ ามามีสว่ นร่วมให้
ความเห็นชอบ กากับ ติดตาม
อิส ริ ย า รัฐ กิจ วิจ ารณ์ ณ นคร (2557, บทคัด ย่อ )ท าการวิจัย เรื่ องแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของครูโรงเรียน มัธยมศึกษาสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรีตราด) ผลการวิจยั พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านมากเป็ นครูที่มีความรู้ความสามารถ
ความชานาญและทักษะในการปฏิบตั ิงานรู้ถึงขอบข่ายของงานชัดเจนจากประสบการณ์ที่ได้ ฝึกฝน
สะสมมาเป็ นเวลานานจากการทางานจริ งและได้ รับการฝึ กอบรมสัมมนาทัง้ ภายในและภายนอก
โรงเรี ยนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ซึ่ งแตกต่างกับครู ที่มีการปฏิบัติงานต่ากว่า 10 ปี ที่มี
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ความรู้ความสามารถแต่ยงั ขาดความชานาญจากการสะสมประสบการณ์ในการทางานจึงส่งผลให้
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน
สุริยาพร ดวงจักร ณ อยุธยา (2558, บทคัดย่อ) ได้ วิจยั เรื่ อง การบริหารทรัพยากรทาง
การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน อ าเภอปากช่ อ งสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.91 ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ านมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 2) เปรี ยบเทียบสภาพการบริ หาร
ทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จาแนกตามบุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนราย
ด้ านมีด้านการบริ หารทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้ านอื่นไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาใน
สถานศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน อ าเภอปากช่ อ ง สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 4ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
พิสิษฐ ภู่รอด (2559, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่ อง การบริ หารทรัพยากรทางการศึ กษาของ
สถานศึกษามัธยมศึกษาในเขตพื ้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริหาร
เพศชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาสูงกว่าผู้บริหารเพศหญิง ในด้ านการ
บริ ห ารอาคารสถานที่ ด้ านการบริ ห ารงบประมาณ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้บริ หารที่มีประสบการณ์ในการทางานมากกับน้ อยมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จิ ต รวี ซื่ อ สั ต ย์ (2559, บทคั ด ย่ อ ) ศึ ก ษา เรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ข องการบริ ห าร
งบประมาณแบบมุ่ง เน้ นผลงานกับประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในครัง้ นี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาระดับของการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
กลุ่มย่อยที่ 6 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ ของการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานกับประสิทธิผลการ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษาจังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ
ผู้บริ หารสถานศึกษาและครูที่ปฏิ บัติหน้ าที่ฝ่ายงานงบประมาณของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปี การศึกษา 2558 จานวน 180 คน
โดยกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบัติหน้ าที่ฝ่ายงานงบประมาณของ
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โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กลุ่ม ย่อยที่ 6 จานวน 123 คน ผลการศึกษา พบว่า 1. การ
บริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน พบว่า ระดับการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทัง้ 7
ด้ านมีระดับการบริ หารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านที่มีระดับการบริ หาร
มากที่สดุ คือ ด้ านตรวจสอบภายใน รองลงมา คือ ด้ านการบริ หารสินทรัพย์ และด้ านการจัดระบบ
จัดซื ้อจัดจ้ างตามลาดับ ส่วนด้ านที่มีระดับการบริหารต่าสุด คือ ด้ านการคานวณต้ นทุนผลผลิ ต 2.
ประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการ พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ทัง้ 12 ด้ าน โดยรวมมีระดับการบริ หารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านที่มีระดับการบริหารสูงสุด คือ ด้ านการพัฒนาหลักสูตร รองลงมา คือ ด้ าน
การวัด ประเมิ น ผล และเที ย บโอนผลการเรี ย น และด้ า นการพัฒ นาระบบประกัน คุณ ภาพใน
สถานศึกษา ตามลาดับ ส่วนด้ านที่มีระดับการบริ หารต่าสุด คือ ด้ านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีท างการศึก ษา และด้ านการส่ง เสริ ม ความรู้ ด้ านวิช าการแก่ชุม ชน 3. การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ของการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษาจังหวัด พะเยา โดยวิ ธีการหาค่ าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ แบบเพี ยร์ สัน
พบว่า โดยภาพรวมการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
สุชาดา ถาวรชาติ (2559, บทคัดย่อ) ได้ ทาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 สถิติที่
ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอน
้
ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
บริ ห ารงานวิ ช าการโดยรวมและรายด้ า นอยู่ในระดับ มาก 2) ระดับ ของปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
บริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาโดยรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก 3) ปั จ จั ย กั บ การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้ างสูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 4) ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อการบริ ห ารงานวิช าการในสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ ก าร
ถดถอยพหุคูณ แบบขัน้ ตอน พบว่า ปั จ จัยด้ านครู ผ้ ูสอน ปั จ จัยด้ านผู้บริ ห าร ปั จ จัยด้ านสื่อและ
เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา และปั จ จัย ด้ านอาคารสถานที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู สะสมเท่ากับ
.71
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ปภานีย์ ดอกดวง (2559, บทคัดย่อ) ได้ ทาวิจัยเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภ าพ
การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายสถานศึกษาแก้ งโนนกาเร็ น สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปั จจัยการบริ หารงาน
วิชาการของโรงเรี ยนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยการบริ หารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการมี
ความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรต้ นที่มีค่าสูงสุดคือ ด้ านอาคาร
สถานที่ รองลงมา ได้ แก่ ด้ านผู้บริหารสถานศึกษา ด้ านงบประมาณเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อย่าง
มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 4) ปั จจัยด้ านครูผ้ ูสอน ปั จจัยด้ านผู้ปกครองชุมชน ปั จจัยด้ าน
อาคารสถานที่ ปั จจัยด้ านงบประมาณ และปั จจัยด้ านเทคโนโลยี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
ของโรงเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู เท่ากับ .572
อธิ วัฒ น์ พั น ธ์ รั ต น์ (2562, บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
บริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขัน้ ตอน ผลการวิ จัย พบว่า 1) ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา
โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวม
และรายด้ า นอยู่ในระดับ มาก 3) ปั จ จัย กับ การบริ ห ารงานวิ ช าการมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน อย่ า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา โดย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
พบว่า มี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยด้ านครูผ้ สู อน ด้ านงบประมาณ ปั จจัยด้ านผู้ปกครอง
และชุมชน และปั จจัยด้ านสื่อและเทคโนโลยี ทางการศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคูณ
สะสมเท่ากับ .75 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึก ษางานวิจัย ในประเทศที่ เกี่ ย วข้ องกับ เรื่ อ ง การบริ ห ารทรั พ ยากรทาง
การศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ที่ ผ้ ูวิจัยได้ นาเสนอมาพบว่า การบริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษา ได้ แก่ การ
บริ ห ารบุ ค คล การบริ ห ารการเงิ น การบริ ห ารวั ส ดุ อุ ป กรณ์ การบริ ห ารอาคารสถานที่ มี
ความสัม พั น ธ์ ต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการ นอกจากนี ย้ ัง พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ อายุ
ประสบการณ์ทางาน ช่วยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการให้ มีประสิทธิภาพ

87
6.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
คอลโลน Kallon (1997, บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในเมื อ ง
เชียราลีออนซึง่ ดาเนินการตามโครงการระดับชาติ เพื่อเผยแพร่หลักสูตรประถมศึกษาเชิงนวัตกรรม
ที่ดาเนินการปรับให้ สอดคล้ องกับสภาพท้ องถิ่น ผลการศึกษาครัง้ นี ้ ยืนยันถึงความก้ าวหน้ าอย่าง
ชัดเจนของความพยายามการใช้ หลักสูตรที่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและวัฒนธรรมของท้ องถิ่น
นอกจากนี ้ยังสะท้ อนให้ เห็นนวัตกรรมของโครงการดังกล่าวเป็ นผลมาจากความจริ งจังของรัฐบาล
ความช่วยเหลือเอกชน ความร่วมมือของชุมชน นักศึกษา อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ตลอดทังครู
้
ระดับประถมศึกษาอย่างก็ตามยังมีปัญหาบางประการเกิดขึน้ และโครงการจะบรรลุเป้าหมายได้
มากน้ อยเพียงใดขึน้ อยู่กับรัฐบาลในการสนับสนุนในด้ านวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจน
การฝึ กอบรมควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง
ออคพาลา (Okpala, 1998, P. 135) ได้ วิจยั เรื่ อง การศึกษาผลกระทบของทรัพยากร
ทางการศึกษากับลักษณะทางภูมิหลังของนักเรี ยนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางด้ านการเรี ยนวิชาการอ่าน
และคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นในชั น้ เรี ย นเกรด 4 จากโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาของรั ฐ บาลใน
Cumberland County, North Carolina ผลการวิจยั พบว่า มีตวั แปร 2 อย่างที่มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนยั สาคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการอ่านและคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนในชันเรี
้ ยนเกรด 4
เมื่ อถูกประเมิ นด้ วยแบบทดสอบตอนปลายปี ค่าเฉลี่ยร้ อยละของจ านวนนักเรี ยนที่มี อิสระหรื อ
ยกเลิกโครงการอาหารกลางวันได้ มีความสัมพันธ์ กันในด้ านลบกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยน ค่าเฉลี่ยร้ อยละของจานวนผู้ปกครองที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีนัยสาคัญ ในด้ านบวกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการอ่านและวิชา
คณิ ตศาสตร์ ของนัก เรี ย นในชัน้ เรี ย นเกรด 4 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย คือควรเพิ่ ม จ านวนของ
ทรัพยากรทางการศึกษา และควรปรับปรุงงานบริ การของโรงเรี ยน ซึ่งปฏิบตั ิต่อนักเรี ยนที่มีฐานะ
ยากจน การวิ จั ย ครั ง้ นี ไ้ ด้ ชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ ง ความต้ องการส าหรั บ งานวิ จั ย ในอนาคต ว่ า ควรจะ
ทาการศึกษาตัวแปรที่มีความสาคัญอื่น ๆ ดังต่อไปนี ้ 1) การจัดทรัพยากรทางการเรี ยนการสอน
อย่างเท่าเทียมกัน 2) การให้ บริ การห้ องสมุดโรงเรี ยนอย่างมีคุณภาพ 3)การให้ ความร่ วมมือของ
ผู้ปกครองและชุมชนในงานโรงเรี ยน 4) จานวนเวลาที่นักเรี ยนใช้ ในการปฏิบัติงาน 5) การรับรอง
สถานะให้ กบั ครู 6) การกาหนดหลักสูตร 7) ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในแต่ละโรงเรี ยน นอกจากนี ้
ยังเสนอแนะไว้ ด้วยว่าควรใช้ วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้ วยการทาวิจยั ชันเรี
้ ยน เพื่อส่งเสริมหลักการ
วิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อศึกษาผลกระทบของทรัพยากรทางการศึกษาและลักษณะทางภูมิหลังของ
นักเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ อย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น
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บู โ กสกาย (Bukosky, 1999, บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ง านของโรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษาที่ บ ริ ห าร โดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานในการเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นในมลรั ฐ
แคลิฟอร์ เนีย ผลการศึกษาพบว่า ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ เกิดองค์ ประกอบ 7 ด้ าน คือ หลักสูตร
มีมาตรฐานการสอนที่มีประสิทธิภาพ การวัดผลประเมินผล การปฏิบตั ิงานมีเทคโนโลยี การเรี ยน
แบบปฏิสมั พันธ์ การพัฒนาบุคลากรการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครอง
ฟรี แมน (Freeman, 2000, P. 165) ได้ ทาการวิจัย เรื่ อง การจัดระบบทรัพ ยากรให้
เกิ ด ความเหมาะสมกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาของ
Tennessee ผลการวิจยั พบว่า การจัดสรรรายได้ ของโรงเรี ยนทัง้ 4 แห่งที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างของการ
วิจัย มีความคล้ ายคลึงกัน รวมทัง้ มีอัตราส่วนของจานวนบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษาที่
ใกล้ เคียงกันด้ วย กล่าวคือโรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนมากกว่าก็มีค่าใช้ จ่ายต่อจานวนนักเรียนมาก
ขึ ้นตามไปด้ วย ทังนี
้ ้ก็เพื่อจัดซื ้อวัสดุช่วยสอน เทคโนโลยีทรัพ ยากรและจัดหาบุคลากรทางการสอน
ในจานวนที่มากขึ ้น แม้ ว่าการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน จะยังไม่สามารถอธิบายถึงระดับของผล
การปฏิบัติงานของโรงเรี ยนได้ ก็คือ อาจารย์กับลักษณะการบริ หารงานแบบสนับสนุนให้ ความ
ร่วมมือกันซึ่งในความเป็ นจริ งแล้ วควรเน้ นความสาคัญของการสนับสนุนและการเข้ าร่วมในการ
บริ หารของชุม ชน และด้ วยศักยภาพดังกล่าวผนวกกับ ความสามารถในการเอาชนะข้ อจ ากัด
ทางด้ านการเงิน จึงกลายเป็ นปั จจัยหลักที่จะทาให้ โรงเรียนประสบความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานได้
การวิจัยครัง้ นีค้ ืออีกหนึ่งในความพยายามหลาย ๆ ครัง้ ที่ต้องการให้ ประเทศชาติรับรู้ ถึงสิ่งที่เกิด
ขึ ้นกับทรัพยากร ซึง่ ก็คือเงินที่ได้ รับจัดสรรให้ กบั โรงเรียนในอเมริกาและได้ เข้ าใจถึงวิธีการที่กองทุน
ได้ ถูกจัดสรรให้ กบั โรงเรี ยนเหล่านันใช้
้ เงินและทรัพยากรมากมายเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อนักเรี ยน
ทุกคน ทังนี
้ ้ก็เพื่อสร้ างความเข้ าใจอย่างชัดเจนมากขึน้ เกี่ยวกับสิ่งที่เป็ นทรัพยากรที่สาคัญและมีผล
ต่อการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการเป็ นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับสูงนัน่ เอง
ซาง (Tsang, 2001, บทคัดย่อ) ศึกษาการจัดสรรเงินงบประมาณด้ านการศึกษาใน
ประเทศจีนโดยมุ่งเน้ นศึกษาการระดมทรัพยากรความเสมอภาคและประสิทธิภาพทางการศึกษา
พบว่า รัฐบาลให้ ความส าคัญ ทางด้ านการศึกษามาก จัดสรรงบประมาณเพื่ อการศึกษาหลาย
โครงการ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารัฐบาลเป็ นผู้จัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุ นทาง
การศึกษาด้ วยความเสมอภาค โดยเฉพาะกลุม่ คนยากจน
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สมิ ท ธิ์ (Smith, 2007, บทคัด ย่ อ ) ท าวิ จัย เรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ข องการบริ ห ารงาน
วิชาการกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนประถมศึกษาในเขตเมืองเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อ
ศึกษาความสัม พั น ธ์ ของการบริ ห ารงานวิช าการกั บ ผลสัม ฤทธิ์ ของนักเรี ยนประถมศึก ษากลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้บริ หาร และครู ผ้ ูสอน จานวน 298 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและ
การหาค่า สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ผลการวิจยั พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
มี ความสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โดยที่โรงเรี ยนที่มีระบบการบริ หารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามไปด้ วย
จากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง การบริ หารทรัพยากรทาง
การศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ที่ผ้ ูวิจัยได้ นาเสนอมาพบว่า การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาส่ง ผลต่อการ
บริ ห ารงานวิ ช าการ และมี ค วามสัม พั น ธ์ เชิ ง บวก โดยจะช่ ว ยให้ การบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
เพื่อให้ การวิจยั เรื่ อง การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่ อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่
ได้ กาหนดไว้ ผ้ วู ิจยั ได้ จดั ทาการศึกษาค้ นคว้ าตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารและครู จ ากสถานศึ ก ษาในสัง กัด
ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 3 จ านวน 47 โรงเรี ย น ในปี ก ารศึ ก ษา 2563
จ านวน 3,468 คน (ข้ อ มูล ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 3 ข้ อมูล ณ วัน ที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
ใช้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและครู สัง กั ด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จานวน 47 โรงเรี ยน โดยใช้ ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ ;
และมอร์ แกน (Krejcie ; & Morgan. 1970 : 608) ได้ จานวน 346 คน ซึ่งได้ จากการสุ่มแบบหลาย
ขั น้ ตอน โดยเริ่ ม จากการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั น้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ ขนาดของ
โรงเรี ยนเป็ น ระดับชัน้ (Strata) จากนัน้ ทาการสุ่ม อย่างง่ าย (Simple Random Sampling) ตาม
สัดส่วนของผู้บริหารและครูแต่ละโรงเรียน
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ตาราง 2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดโรงเรี ยน

ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
รวม

จานวน
(โรงเรียน)

จานวน
ประชากร
ทัง้ หมด

9
10
14
14
47

1,539
1,051
628
250
3,468

จานวนประชากร
ผู้บริหาร
ครู

40
17
21
14
92

1,499
1,034
607
236
3,376

จานวนกลุ่ม
ตัวอย่ างทัง้ หมด

154
104
63
25
346

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้บริหาร
ครู

40
17
21
14
92

114
87
42
11
254

2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่นามาใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
1. แบบสอบถามที่ ผ้ ู วิ จัย สร้ างและพัฒ นาขึ น้ มา โดยอาศัย การศึ ก ษาจากต ารา
เอกสาร ผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลครัง้
นี ้มี 1 ฉบับ จานวน 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้บริ หารและครู สงั กัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยสอบถามข้ อมูลเกี่ ยวกับ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด
ขนาดโรงเรี ย น อายุ รายได้ /เดื อ น ประสบการณ์ ใ นการท างาน มี ลัก ษณะเป็ น แบบค าถาม
ปลายเปิ ด
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ระดับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ การศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 3 โดยแบบสอบถามมี ลัก ษณะเป็ น แบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับการปฏิบตั ิมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับการบริ หารงานวิชาการ โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะ
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับการปฏิบตั ิมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
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ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ ตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้ างแบบสอบถาม เพื่ อสอบถามผู้บริ หารและครู ให้
ครอบคลุมเนือ้ หาตามกรอบแนวคิ ดเกี่ ยวกับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา การบริ หารงาน
วิช าการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื น้ ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 3 แบบสอบถาม
สถานภาพส่วนบุคคล แบบสอบถามระดับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
แบบสอบถามระดับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 โดยคานึงถึงการใช้ สานวน ภาษา ข้ อคาถาม เพื่อความเข้ าใจระหว่างผู้ถามและ
ผู้ตอบ
2. ศึ ก ษาทฤษฎี เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรทาง
การศึกษาและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
3. ประมวลข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษา นาประเด็นมาสร้ างข้ อคาถามให้ ครอบคลุม
เนื ้อหา ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั และนิยามศัพท์
4. สร้ างแบบสอบถามการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
5. นาแบบสอบถามที่สร้ างขึน้ เสนออาจารย์ ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ความถูกต้ องครบถ้ วนตามนิยามศัพท์และตรวจสอบสานวนภาษาที่ใช้
6. น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ น้ ไปให้ ผ้ ู เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Vlidity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item – Objective
Congruence หรื อ IOC) ของข้ อค าถามในแต่ ล ะข้ อ และเลื อ กข้ อค าถามที่ มี ค่ า IOC ตั ง้ แต่
0.60-1.00 เป็ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึง่ ค่า IOC ของแบบสอบถามเท่ากับ 1.044
7. ปรับปรุ งข้ อคาถามตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ได้ จากแบบสอบถามแล้ ว
มาปรับปรุงนาเสนอให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณา
8. นาแบบสอบถามที่ได้ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ผู้บริ หารและครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จานวน 30
ผู้บริ หารและครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จานวน 30
ค่าความเชื่ อมั่น ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ .946 โดยได้ ค่ าความเชื่ อมั่นของการบริ ห าร
ทรัพยากรทางการศึกษาเท่ากับ .927 และค่าความเชื่อมัน่ ของการบริหารงานวิชาการเท่ากับ .923
9. จัดทาแบบสอบถามเป็ นฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ผู้ วิ จัย ขอหนัง สื อ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ไปให้
ผู้อานวยการเขตพื น้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บข้ อมูลจากผู้บริ หารและครู
ของแต่ละโรงเรียนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
2. นาแบบสอบถามที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ไปให้ กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์, แบบฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์ และเดินทางด้ วยตนเองไปยังโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ขอความอนุเคราะห์ให้ ตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามกลับคืน โดยผู้วิจัยจะติดตามและ
ยื น ยัน การส่ ง กลับ คื น ของแบบสอบถาม โดยได้ รั บ แบบสอบถามกลับ คื น จ านวน 346 ฉบั บ
คิดเป็ นร้ อยละ 100
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูลตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
4.1 การจัดกระทาข้ อมูล ผู้วิจยั ดาเนินการจัดกระทาข้ อมูลตามขันตอนดั
้
งนี ้
ขั น้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบความครบถ้ วน สมบู ร ณ์ ของแบบสอบถาม และน า
แบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ทัง้ 3 ตอน โดยเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
5 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับน้ อย
1 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
ขันตอนที
้
่ 2 บันทึกข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ ข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS for Windows
ตามตัวแปรทีก่ าหนดโดยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
4.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้บริ หารและครู สงั กัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 วิเคราะห์โดยการหาค่าร้ อยละ (Percentage) แล้ วนาเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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4.2.2 วิ เ คราะห์ ระดั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาและระดั บ การ
บริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยการ
หาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายข้ อ รายด้ าน และโดยรวม โดยใช้ เกณฑ์ใน
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี ้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ มากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ น้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ น้ อยที่สดุ
4.2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ของสถานภาพส่วนบุคคลและการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษากับการบริ หารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามั ธยมศึกษาเขต 3 โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson’sproduct moment correlation) โดยเปรี ยบเทียบเกณฑ์ ดังนี ้
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, น. 144)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระดับของความสัมพันธ์
.81 ขึ ้นไป มีความสัมพันธ์กนั ระดับสูงมาก
.61-.80 มีความสัมพันธ์กนั ระดับสูง
.41-.60 มีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง
.21-.40 มีความสัมพันธ์กนั ระดับต่า
ต่ากว่า .20 มีความสัมพันธ์กนั ระดับต่ามาก
4.2.4 วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple regression analysis) เพื่ อ
ทดสอบสถานภาพส่วนบุคคลและการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(Stepwise multiple regression analysis)

95
5. สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
5.1 สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่
5.1.1 ร้ อยละ (Percentage)
5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
5.1.3 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.2 สถิติที่ใช้ ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ได้ แก่
5.2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index
of Item – Objective Congruence; IOC)
5.2.2 หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
5.3. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจยั
5.3.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั
5.3.2 วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพ หุ คู ณ แบบขั น้ ตอน (Stepwise multiple
regression analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยเรื่ อง การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้บริ หารและ
ครูโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จานวน 346 คน โดยผู้วิจยั แบ่ง
การนาผลการศึกษาค้ นคว้ าออกเป็ นส่วน ๆ ดังนี ้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดแต่ละหัวข้ อมีดงั นี ้
1. สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญ ลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความเข้ าใจที่ตรงกันในการแปล
ความหมาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ กาหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี ้
N
แทน จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)

S.D.
แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
p
แทน ความน่าจะเป็ น
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
F
แทน การทดสอบนัยสาคัญของตัวแปรทุกตัวในสมการ
R
แทน ค่าที่แสดงระดับของความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มตัวแปร
พยากรณ์ทงหมดกั
ั้
บตัวแปรเกณฑ์
R2
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์

*

แทน

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ของการวิจัยครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ วิเคราะห์และนาเสนอในรู ปแบบ
ของตารางประกอบความเรียงโดยแบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ ร ะดั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาและระดั บ การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลและการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาที่
ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3
รายละเอียดของแต่ละตอนมีดงั นี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถามประกอบด้ วย เพศ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ขนาดโรงเรี ยน อายุ รายได้ /เดือน และประสบการณ์ ในการทางาน ซึ่งวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยใช้ ค่าความถี่และค่าร้ อยละ ดังตาราง 3
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ตาราง 3 จานวน และร้ อยละข้ อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวม
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
รวม
รายได้ /เดือน
10,000-20,000 บาท/เดือน
20,001-30,000 บาท/เดือน
สูงกว่า 30,001 บาท/เดือน
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

131
215
346

37.86
62.14
100.00

173
156
17
346

50.00
45.09
4.91
100.00

25
63
104
154
346

7.22
18.21
30.06
44.51
100.00

89
109
91
57
346

25.72
31.50
26.30
16.48
100.00

110
139
97
346

31.79
40.17
28.04
100.00
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ตาราง 3 (ต่อ)
สถานภาพ
ประสบการณ์ ในการทางาน
น้ อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

46
122
105
73
346

13.29
35.26
30.35
21.10
100.00

จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 215 คน คิดเป็ นร้ อยละ
62.14 และเพศชาย จานวน 131 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.86
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรีจานวน 173 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.00
รองลงมาปริ ญญาโท จานวน 156 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.09 และปริ ญญาเอก จานวน 17 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 4.91
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ประจาอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จานวน 154 คน คิดเป็ นร้ อยละ
44.51 รองลงมาโรงเรี ยนขนาดใหญ่ จ านวน 104 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.06 โรงเรี ยนขนาดกลาง
จานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.21 และโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.22
กลุ่ม ตัวอย่ างส่วนใหญ่ มี อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 109 คน คิด เป็ นร้ อยละ 31.50
รองลงมาอายุ ร ะหว่ า ง 41-50 ปี จ านวน 91 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 26.30 อายุ ร ะหว่ า ง 20.30 ปี
จานวน 89 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.72 และอายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ
16.47
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รายได้ ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท/เดือน จานวน 139
คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.17 รองลงมาคือรายได้ ระหว่าง 10,001-20,000 บาท/เดือน จานวน 110 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 31.79 รายได้ สงู กว่า 30,001 บาท/เดือน จานวน 97 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.04
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ ในการทางานระหว่าง 1-5 ปี จานวน 122 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 35.26 รองลงมาระหว่าง 6-10 ปี จานวน 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.35 มากกว่า 10 ปี
จานวน 73 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.10 และน้ อยกว่า 1 ปี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.29
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาและระดับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
2.1 วิเคราะห์ระดับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึก ษามัธ ยมศึกษาเขต 3 โดยรวม รายด้ าน และรายข้ อ ของการบริ ห ารบุค คล การบริ ห าร
การเงิ น การบริ ห ารวัส ดุอุป กรณ์ แ ละการบริ ห ารอาคารสถานที่ โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ผลปรากฏดังตาราง 4-8
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมและรายด้ าน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

()

(S.D.)

ระดับการปฏิบัติ

1. การบริ หารบุคคล

4.36

0.24

มาก

2. การบริ หารการเงิน

4.32

0.19

มาก

3. การบริ หารวัสดุอปุ กรณ์

4.47

0.30

มาก

4. การบริ หารอาคารสถานที่

4.33

0.30

มาก

4.36

0.15

มาก

รวม

จากตาราง 4 พบว่าระดับการบริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.36 , SD = 0.15) พิจารณารายด้ าน
พบว่าอยู่ในระดับ มากทุก ด้ าน โดยมี ค่าเฉลี่ย เรี ยงลาดับจากมากไปน้ อยดังนี ้ การบริ หารวัส ดุ
อุปกรณ์ (  = 4.47 , SD = 0.30) การบริ หารบุคคล (  = 4.36 , SD = 0.24) การบริ หารอาคาร
สถานที่ (  = 4.33 , SD = 0.30) และการบริหารการเงิน (  = 4.32 , SD = 0.19) ตามลาดับ
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
1. สถานศึ ก ษาประสานความร่ วมมื อ และเชิ ญ วิ ท ยากรภายนอก
ผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้ องถิ่น และปราชญ์ ชาวบ้ านมาให้ ความรู้ แก่
ครูและนักเรี ยน
2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้ องถิ่นและ



S.D.

4.44

0.55

ระดับการ
ปฏิบัติ
มาก

4.45

0.57

มาก

4.33

0.69

มาก

4.49

0.57

มาก

4.40

0.31

มาก

4.36

0.24

มาก

ปราชญ์ชาวบ้ าน มีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู้
3. สถานศึกษามีการสร้ างเครื อข่ายบุคลากรแกนนาจากภายนอกเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
4. สถานศึกษาประสานงานกับหน่วยงานต้ นสังกัดเพื่อจัดหา
บุคลากรภายนอกเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนรู้
5. สถานศึกษาประสานงานกับสถานศึกษาอื่นในการแลกเปลีย่ น
บุคลากรมาร่วมจัดการเรี ยนรู้
รวม

จากตาราง 5 พบว่าการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการบริหารบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.36,
SD = 0.24) เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อพบว่าอยู่ในระดับ มากทุก ข้ อ โดยข้ อที่ มี ค่าเฉลี่ ยสูงสุด 3
ลาดับแรก คือ สถานศึกษาประสานงานกับหน่วยงานต้ นสังกัดเพื่อจัดหาบุคลากรภายนอกเข้ ามามี
ส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู้ (  = 4.49 , SD = 0.57) สถานศึกษาสนับสนุนให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญภูมิ
ปั ญ ญาท้ องถิ่ น และปราชญ์ ช าวบ้ า น มี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ น าการเรี ย นรู้
(  = 4.45 , SD = 0.57) และสถานศึกษาประสานความร่วมมือ เชิญวิทยากรภายนอกผู้เชี่ยวชาญ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และปราชญ์ ชาวบ้ านมาให้ ความรู้ แก่ครู และนักเรี ยน (  = 4.44 , SD = 0.55)
ตามล าดับ ขณะที่ รายข้ อ สถานศึก ษามี การสร้ างเครื อข่ ายบุค ลากรแกนน าจากภายนอกเพื่ อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา (  = 4.33 , SD = 0.69) มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ

102
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการบริหารการเงิน
การบริหารการเงิน
1. สถานศึกษาดาเนินการจัดหาเงิน รายได้ และระดมทุนจากทุก
ภาคส่วน เพื่อให้ เพียงพอกับการจัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ
2. สถานศึกษาประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร



S.D.

4.89

0.33

ระดับการ
ปฏิบัติ
มากที่สดุ

4.25

0.57

มาก

4.40

0.57

มาก

4.04

0.18

มาก

4.21

0.52

มาก

4.12

0.57

มาก

4.32

0.19

มาก

ปกครองส่วนท้ องถิ่นชุมชน องค์กรเอกชน สถาบันศาสนาและ
สถานประกอบการ
3. สถานศึกษาประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานต้ นสังกัด
4. สถานศึกษาจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้ รับจากรัฐบาลอย่าง
เหมาะสมสอดคล้ องกับเกณฑ์
5. สถานศึกษาดาเนินการควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้
งบประมาณ
6. สถานศึกษาจัดทารายงานการใช้ เงินงบประมาณ
รวม

จากตาราง 6 พบว่าการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการบริหารการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.32,
SD = 0.19) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้ อ และอยู่ในระดับมาก 5 ข้ อ
โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ สถานศึกษาดาเนินการจัดหาเงิน รายได้ และระดมทุน
จากทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ให้ เพี ย งพอกับ การจัด การศึ ก ษาให้ มี คุณ ภาพ (  = 4.89 , SD = 0.33)
สถานศึ ก ษาประสานขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากหน่ ว ยงานต้ น สัง กั ด (  = 4.40,
SD = 0.57) และสถานศึกษาประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ชุม ชน องค์ ก รเอกชน สถาบัน ศาสนาและสถานประกอบการ (  = 4.25 , SD = 0.57)
ขณะที่รายข้ อสถานศึกษาจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้ รับจากรัฐบาลอย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับ
เกณฑ์ (  = 4.04 , SD = 0.18) มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการบริหารวัสดุอปุ กรณ์
การบริหารวัสดุอุปกรณ์
1. สถานศึกษามีแนวทาง เป้าหมาย และแผนงานในการจัดหาและ
ใช้ วสั ดุอปุ กรณ์จากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีการดาเนินการหรื อกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน



S.D.

4.52

0.52

ระดับการ
ปฏิบัติ
มากที่สดุ

4.45

0.60

มาก

4.05

0.30

มาก

4.86

0.41

มากที่สดุ

4.47

0.30

มาก

วัสดุอปุ กรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ จากหน่วยงานภายนอกที่หลากหลาย
3. สถานศึกษามีการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือในการใช้ วสั ดุ
อุปกรณ์จากท้ องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
4. สถานศึกษามีการนาวัสดุอปุ กรณ์จากท้ องถิ่นมาใช้ ในการจัด
การศึกษา
รวม

จากตาราง 7 พบว่าการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื น้ ที่ การศึก ษามัธ ยมศึกษาเขต 3 ด้ านการบริ ห ารวัส ดุอุป กรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
(  = 4.47 , SD = 0.30) เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อพบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด 2 ข้ อ และอยู่ ใ น
ระดับมาก 2 ข้ อ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ สถานศึกษามีการนาวัสดุอุปกรณ์จาก
ท้ องถิ่นมาใช้ ในการจัดการศึกษา (  = 4.86 , SD = 0.30) สถานศึกษามีแนวทาง เป้าหมาย และ
แผนงานในการจัดหาและใช้ วัสดุอุปกรณ์ จากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนการจัดการศึกษา
(  = 4.52 , SD = 0.52) และสถานศึกษามี การดาเนินการหรื อกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์ จากหน่วยงานภายนอกที่หลากหลาย (  = 4.45 , SD = 0.60) ขณะที่ราย
ข้ อสถานศึกษามี การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในการใช้ วัสดุอุปกรณ์ จากท้ องถิ่น ชุมชน และ
หน่วยงานทางการศึกษาอื่น (  = 4.05 , SD = 0.30) มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ

104
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการบริหารอาคารสถานที่
การบริหารอาคารสถานที่



S.D.

1. สถานศึกษามีการกาหนดแนวทาง เป้าหมาย และแผนงานการใช้
อาคารสถานที่
2. สถานศึกษาสารวจข้ อมูลความต้ องการใช้ และความเพียงพอของ
อาคารเรี ยน อาคารประกอบ
3. สถานศึกษาจัดหาอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ให้ เพียงพอกับ
ความต้ องการใช้ ในการจัดการศึกษา
4. สถานศึกษาสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือการใช้ อาคารสถานที่ เพื่อ
การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่น
5. สถานศึกษาให้ บริ การด้ านอาคารสถานที่กบั บุคคล ชุมชนและ
สถานประกอบการต่าง ๆ
6. สถานศึกษาใช้ ห้องทีไ่ ด้ รับการจัดสรรอาคารสถานที่ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

4.35

0.64

ระดับการ
ปฏิบัติ
มาก

4.31

0.50

มาก

4.39

0.58

มาก

4.46

0.53

มาก

4.16

0.49

มาก

4.43

0.42

มาก

7. สถานศึกษาระดมทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
และพัฒนาอาคารสถานที่
รวม

4.21

0.57

มาก

4.33

0.30

มาก

จากตาราง 8 พบว่าการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการบริ หารอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(  = 4.33 , SD = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้ อ โดยข้ อ ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลาดับแรก คือ สถานศึกษาสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือการใช้ อาคารสถานที่ เพื่อการจัด
การศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาอื่น (  = 4.46 , SD = 0.53) สถานศึกษาใช้ ห้องที่ได้ รับการจัดสรร
อาคารสถานที่ตามเกณฑ์ที่กาหนด (  = 4.43 , SD = 0.42) และสถานศึกษาจัดหาอาคารเรี ยน
อาคารประกอบ ให้ เพี ย งพอกับ ความต้ อ งการใช้ ในการจัด การศึก ษา (  = 4.39 , SD = 0.58)
ขณะที่รายข้ อสถานศึกษาให้ บริ การด้ านอาคารสถานที่กับ บุคคล ชุมชนและสถานประกอบการ
ต่าง ๆ (  = 4.16 , SD = 0.49) มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ
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2.2 วิเคราะห์ ระดับ การบริ ห ารงานวิช าการของสถานศึก ษาสัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวม รายด้ าน และรายข้ อของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรสถานศึ กษา การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู้ การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การนิ เทศภายในสถานศึกษาและการพัฒ นาระบบการประกันคุณ ภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ผลปรากฏดังตาราง 9-16
ตาราง 9 ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐานระดับ การบริ หารงานวิช าการของสถานศึก ษาสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมและรายด้ าน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ฯ
3. การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลฯ
4. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
6. การนิเทศภายในสถานศึกษา
7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในฯ
รวม

()

(S.D.)

4.35
4.28
4.25
4.31
4.29
4.20
4.06
4.24

0.29
0.45
0.47
0.53
0.54
0.59
0.53
0.25

ระดับการ
ปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 9 พบว่าระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.24 , SD = 0.25) พิจารณารายด้ าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อยดังนี ้ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึ ก ษา (  = 4.35 , SD = 0.29) การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (  = 4.31,
SD = 0.53) การพัฒ นาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู้ (  = 4.29 , SD = 0.54) การ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา (  = 4.28 , SD = 0.45) การวัด ประเมินผล
และเที ย บโอนผลการเรี ย น (  = 4.25 , SD = 0.47) การนิ เทศภายในสถานศึก ษา (  = 4.20,
SD = 0.59) และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (  = 4.06,
SD = 0.53) ตามลาดับ
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา



S.D.

1. สถานศึกษามีการจัดโครงสร้ างการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างเป็ นระบบที่เอื ้อต่อการบริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษามีการจัดทาหลักสูตรแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาและดาเนินงานตามแผน
3. ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู นักเรี ยน บุคลากรในชุมชน มีสว่ นร่วมใน
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
4. สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรได้ สอดคล้ องกับบริ บทของชุมชนและ
สภาพแวดล้ อมทางสังคม
5. สถานศึกษานาหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ ้นจากความต้ องการของทุกภาค
ส่วนไปใช้ อย่างเป็ นระบบ

4.51

0.58

ระดับการ
ปฏิบัติ
มากที่สดุ

4.28

0.47

มาก

4.32

0.49

มาก

4.36

0.50

มาก

4.37

0.59

มาก

6. สถานศึกษาประเมินผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีสว่ น
ร่วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง

4.30

0.47

มาก

รวม

4.35

0.29

มาก

จากตาราง 10 พบว่าการบริ ห ารงานวิช าการของสานศึกษาสังกัดส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 3 ด้ านการพัฒ นาหลัก สูต รสถานศึก ษา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
(  = 4.35 , SD = 0.29) เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อพบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด 1 ข้ อ และอยู่ใน
ระดับมาก 5 ข้ อ โดยข้ อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ สถานศึกษามีการจัดโครงสร้ างการ
พั ฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบที่ เอื อ้ ต่ อ การบริ ห ารงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(  = 4.51 , SD = 0.58) สถานศึกษานาหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ ้นจากความต้ องการของทุกภาคส่วนไป
ใช้ อย่างเป็ นระบบ (  = 4.37 , SD = 0.59) และสถานศึกษาจัดทาหลักสูตรได้ สอดคล้ องกับบริ บท
ของชุมชนและสภาพแวดล้ อมทางสังคม (  = 4.36 , SD = 0.50) ขณะที่รายข้ อสถานศึกษามีการ
จัด ท าหลัก สู ต รแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาและด าเนิ น งานตามแผน (  = 4.28 ,
SD = 0.47) มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา



S.D.

ระดับการ
ปฏิบัติ

1. สถานศึกษาส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ ครูจดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยน

4.25

0.55

มาก

4.40

0.57

มาก

4.27

0.54

มาก

4.21

0.59

มาก

4.32

0.59

มาก

4.23

0.57

มาก

4.28

0.45

มาก

เป็ นสาคัญ
3. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยเน้ นความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรี ยน
4. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวติ อย่างมีความสุข
5. สถานศึกษาวางแผนนิเทศด้ านการสอนและนาผลการนิเทศไปปรับปรุง
การเรี ยนการสอนให้ มีคณ
ุ ภาพ
6. ผู้บริหารมีส่วนร่วมกับครูในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
รวม

จากตาราง 11 พบว่าการบริ ห ารงานวิช าการของสานศึกษาสังกัดส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 3 ด้ า นการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ตามหลัก สูต รสถานศึก ษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.28 , SD = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้ อ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ สถานศึกษาส่งเสริ มให้ ครูจัดทาแผนการจัดการ
เรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ (  = 4.40 , SD = 0.57) สถานศึกษาวางแผนนิเทศด้ านการสอน
และน าผลการนิ เทศไปปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนให้ มี คุณ ภาพ (  = 4.32 , SD = 0.59) และ
สถานศึกษาส่ง เสริ ม การจัด กระบวนการเรี ย นรู้ โดยเน้ น ความถนัด และความสนใจของผู้เรี ย น
(  = 4.27 , SD = 0.54) ขณะที่ รายข้ อ สถานศึกษาส่ง เสริ ม การจัด กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ผ้ ูเรี ย น
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข (  = 4.21 , SD = 0.59) มีค่าเฉลี่ย
น้ อยที่สดุ
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน
การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน



S.D.

ระดับการ
ปฏิบัติ

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการวัดประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา

4.32

0.59

มาก

2. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ ครูมีการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียนและ

4.21

0.55

มาก

3. สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนในทุกระดับชั ้น

4.22

0.53

มาก

4. สถานศึกษามีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผ้ เู รียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยใช้

4.20

0.54

มาก

4.17

0.62

มาก

4.23

0.54

มาก

4.37

0.59

มาก

4.25

0.47

มาก

อนุมตั ิผลการเรียน ตามสภาพความเป็ นจริงของนักเรียนเป็ นรายบุคคล

เครื่องมือที่หลากหลาย
5. สถานศึกษาสนับสนุนให้ ครูจดั ทาและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวัดผลประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน
6. สถานศึกษาส่งเสริมให้ มีการจัดระบบสารสนเทศด้ านการวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน
7. สถานศึกษานาผลการวัดผล ประเมินผล มาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้ ดีขึ ้น
รวม

จากตาราง 12 พบว่า การบริ ห ารงานวิช าการของสานศึกษาสังกัดส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.25 , SD = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้ อ โดยข้ อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ สถานศึกษานาผลการวัดผล ประเมินผล มาปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนเพื่ อ พัฒ นาคุณ ภาพการเรี ยนการสอนให้ ดี ขึน้ (  = 4.37 , SD = 0.59) สถานศึกษามี
กระบวนการในการวัด ประเมิ น ผลตามหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา (  = 4.32 , SD = 0.59) และ
สถานศึกษาส่งเสริ มให้ มีการจัดระบบสารสนเทศด้ านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน (  = 4.23 , SD = 0.54) ขณะที่รายข้ อสถานศึกษาสนับสนุนให้ ครูจดั ทาและพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรี ยน (  = 4.17 , SD = 0.62) มีค่าเฉลี่ยน้ อย
ที่สดุ
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 3 ด้ านการวิจัย เพื่ อ พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา



S.D.

ระดับการ
ปฏิบัติ

1. สถานศึกษามีการศึกษาและสารวจปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในภาพรวม
2. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ บคุ ลากรทาการวิจยั เพื่อแก้ ปัญหาในชัน้

4.26

0.58

มาก

4.37

0.64

มาก

4.36

0.64

มาก

4.32

0.64

มาก

4.27

0.65

มาก

4.31

0.67

มาก

4.31

0.53

มาก

เรี ยนอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
3. สถานศึกษามีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทาวิจยั ในชัน้
เรี ยนให้ กบั ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาสนับสนุนให้ ครูนาผลการวิจยั ในชันเรี
้ ยนมาใช้ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรี ยนการสอน
5. สถานศึกษาสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ คู่มือ เอกสารและสารสนเทศต่าง ๆ
ประกอบการทาวิจยั
6. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ ครูนาผลการวิจยั ไปเผยแพร่ แก่
สาธารณะ
รวม

จากตาราง 13 พบว่าการบริ ห ารงานวิช าการของสานศึกษาสังกัดส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(  = 4.31 , SD = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้ อ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลาดับแรก คือ สถานศึกษามีการส่งเสริ มให้ บุคลากรทาการวิจยั เพื่อแก้ ปัญหาในชัน้ เรี ยน
อย่างต่ อเนื่ องทุก กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ (  = 4.37 , SD = 0.64) สถานศึกษามี การจัด อบรมเชิ ง
ปฏิ บัติ ก ารเกี่ ย วกับ การท าวิ จัย ในชัน้ เรี ย นให้ กับ ครู แ ละบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา (  = 4.36 ,
SD = 0.64) และสถานศึกษาสนับสนุนให้ ครู นาผลการวิจัยในชัน้ เรี ยนมาใช้ ในการปรับปรุ งและ
พัฒ นาการเรี ย นการสอน (  = 4.32 , SD = 0.64) ขณะที่ รายข้ อสถานศึก ษามี การศึก ษาและ
ส ารวจปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ คุณ ภาพการบริ ห ารจัด การสถานศึก ษาในภาพรวม (  = 4.26 ,
SD = 0.58) มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ

110
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการพัฒ นาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรียนรู้
1. สถานศึ ก ษามี ก ารส ารวจ วิ เคราะห์ ส ภาพปั ญหาการใช้ สื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู้
2. สถานศึกษามีการจัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง



S.D.

4.38

0.69

ระดับการ
ปฏิบัติ
มาก

4.32

0.68

มาก

4.39

0.70

มาก

4.31

0.71

มาก

4.26

0.74

มาก

4.28

0.72

มาก

4.37

0.71

มาก

4.36

0.71

มาก

4.27

0.71

มาก

เพียงพอ หลากหลาย และทันสมัย
3. สถานศึกษาเลือกใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ผ่านการประเมินคุณภาพ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
5. สถานศึกษาสนับสนุนให้ ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมสาหรับ
ใช้ ในการจัดเรี ยนการสอน
6. สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และ
แลกเปลี่ยนการใช้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยกับเพื่อนครู
ในสถานศึกษาใกล้ เคียง
7. สถานศึกษาสนับสนุนให้ เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
ครูผลิตและพัฒนาให้ เพื่อนครูในสถานศึกษาใกล้ เคียง
8. สถานศึกษามีการจัดทาข้ อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งการ
เรี ยนรู้ไว้ อย่างเป็ นระบบ
9. สถานศึกษามีการสารวจและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ใหม่ภายใน
สถานศึกษา

111
ตาราง 14 (ต่อ)
10. สถานศึกษามีการใช้ แหล่งเรี ยนรู้ ที่เอือ้ ต่อการเรี ยนการสอนและ
สอดคล้ องกับธรรมชาติของผู้เรี ยน
11. สถานศึกษามีการประเมินผลการใช้ แหล่งเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง

4.25

0.71

มาก

4.24

0.68

มาก

รวม

4.29

0.54

มาก

จากตาราง 14 พบว่าการบริ ห ารงานวิช าการของสานศึกษาสังกัดส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู้ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (  = 4.29 , SD = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้ อ
โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ สถานศึกษาเลือกใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่ผ่ านการประเมิ น คุณ ภาพ (  = 4.39 , SD = 0.70) สถานศึก ษามี การสารวจ วิเคราะห์
สภาพปั ญ หาการใช้ สื่ อ นวัต กรรม เทคโนโลยี แ ละแหล่ ง เรี ย นรู้ (  = 4.38 , SD = 0.69) และ
สถานศึกษาสนับสนุนให้ เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ครูผลิตและพัฒนาให้ เพื่อนครูใน
สถานศึกษาใกล้ เคียง (  = 4.37 , SD = 0.71) ขณะที่รายข้ อสถานศึกษามีการประเมินผลการใช้
แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (  = 4.24 , SD = 0.54) มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ

112
ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษ ามั ธ ยมศึ ก ษ าเขต 3 ด้ าน การนิ เ ทศภ ายในสถานศึ ก ษ า
การนิเทศภายในสถานศึกษา



S.D.

1. สถานศึกษามีการจัดระบบการนิเทศในสถานศึกษา

4.22

0.67

ระดับการ
ปฏิบัติ
มาก

2. สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับ

4.20

0.66

มาก

4.21

0.68

มาก

4.17

0.66

มาก

4.16

0.67

มาก

4.20

0.59

มาก

หลักสูตรสถานศึกษา
3. สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริ มครูนาผลการนิเทศไปปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบตั ิงานและการจัดการเรี ยนการสอน
4. สถานศึกษาสนับสนุนหรื อให้ ความช่วยเหลือครูให้ ประสบ
ความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
5. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การจัดระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษากับเครื อข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื ้นที่
การศึกษา
รวม

จากตาราง 15 พบว่าการบริ ห ารงานวิช าการของสานศึกษาสังกัดส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 ด้ า นการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษา โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
(  = 4.20 , SD = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้ อ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด 3 ล าดั บ แรก คื อ สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ระบบการนิ เ ทศในสถานศึ ก ษา (  = 4.22,
SD = 0.67) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริ มครู นาผลการนิเทศไปปรับปรุ งพัฒ นาการปฏิบัติงาน
และการจั ด การเรี ย นการสอน (  = 4.21 , SD = 0.68) และสถานศึ ก ษามี ก ารนิ เทศภายใน
สถานศึ ก ษาให้ สอดคล้ องกั บ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา (  = 4.20 , SD = 0.66) ขณะที่ ร ายข้ อ
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษากับเครื อข่ายการนิเทศ
การศึกษาภายในเขตพื ้นที่การศึกษา (  = 4.16 , SD = 0.67) มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ

113
ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา
1. สถานศึกษามีการจัดโครงสร้ างการบริ หารงานประกันคุณภาพที่
เอื ้อต่อการดาเนินงาน
2. สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปั ญหาปั จจุบนั และวิเคราะห์



S.D.

4.09

0.66

ระดับการ
ปฏิบัติ
มาก

4.10

0.67

มาก

4.06

0.63

มาก

4. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.11

0.64

มาก

5. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.05

0.62

มาก

6. สถานศึกษามีการจัดระบบข้ อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพ

4.08

0.65

มาก

4.01

0.62

มาก

4.03

0.65

มาก

4.00

0.62

มาก

4.04

0.63

มาก

4.06

0.53

มาก

ความต้ องการในการพัฒนาองค์กร
3. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาโดยการมีสว่ นร่วม
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย

ภายในสถานศึกษาที่ถกู ต้ องและเหมาะสมกับการใช้ งาน
7. สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานสถานศึกษา
8. สถานศึกษาจัดการประเมินประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาปี ละ 1 ครัง้
9. สถานศึกษาจัดทารายงานผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน
นาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และหน่วยงานต้ น
สังกัด
10. สถานศึกษามีการเผยแพร่ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน
ต่อสาธารณะ
รวม
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จากตาราง 16 พบว่าการบริ ห ารงานวิช าการของสานศึกษาสังกัดส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 3 ด้ านการพัฒ นาระบบการประกันคุณ ภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.06 , SD = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้ อ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา (  = 4.11 , SD = 0.64) สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปั ญหาปั จจุบนั และ
วิเคราะห์ความต้ องการในการพัฒ นาองค์กร (  = 4.10 , SD = 0.67) และสถานศึกษามี การจัด
โครงสร้ างการบริ หารงานประกันคุณภาพที่เอื ้อต่อการดาเนินงาน (  = 4.09 , SD = 0.66) ขณะที่
รายข้ อสถานศึกษาจัดทารายงานผลการประเมินประกันคุณภาพภายในนาเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และหน่วยงานต้ นสังกัด (  = 4.00 , SD = 0.62) มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ
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ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งสถานภาพส่ ว นบุ ค คลกั บ การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
วิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่างสถานภาพส่วนบุ ค คลกับ การบริ ห ารงานวิช าการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวม โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ผลปรากฏดังตาราง 17
ตาราง 17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของระดับความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3
สถานภาพส่ วนบุคคล

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. ขนาดโรงเรี ยน
4. อายุ
5. รายได้ /เดือน
6. ประสบการณ์ในการทางาน
โดยรวม

0.426*
0.435*
0.502*
0.603*
0.560*
0.517*
0.507*

หมายเหตุ * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 17 พบว่าสถานภาพส่วนบุคคลกับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีความสัมพันธ์โดยรวมทางบวกอยู่ในระดับ
ปานกลาง (r = .507) อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่ อพิจ ารณารายด้ าน พบว่า
สถานภาพส่วนบุคคลด้ านเพศ ระดับการศึกษา ขนาดโรงเรี ยน อายุ รายได้ /เดือน ประสบการณ์ใน
การทางาน มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการบริ หารวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในระดับปานกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งการบริ ห ารทรั พ ยากรทาง
การศึ ก ษากั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษากับการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมและแยก
รายด้ าน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ผลปรากฏดังตาราง 18-19
ตาราง 18 ค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ ของระดับความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารทรั พยากรทาง
การศึ ก ษากับ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษ า
มัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวม
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

1. การบริ หารบุคคล
2. การบริ หารการเงิน
3. การบริ หารวัสดุอปุ กรณ์
4. การบริ หารอาคารสถานที่
โดยรวม

0.878*
0.721*
0.604*
0.572*
0.693*

หมายเหตุ * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 18 พบว่าการบริ หารการบริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษากับการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีความสัม พันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนับสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาด้ านการบริ หารบุคคล ด้ านการบริ หารการเงิน มีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับ สูง อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 และการบริ ห ารทรั พ ยากรทาง
การศึกษาด้ านการบริ หารวัสดุอปุ กรณ์ ด้ านการบริ หารอาคารสถานที่ มีความสัมพันธ์ ทางบวกอยู่
ในระดับปานกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 19 ค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ ของระดับความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารทรัพยากรทาง
การศึ ก ษากับ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 3 รายด้ าน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
การบริหาร
ทรัพยากรทาง
การศึกษา
การบริหารบุคคล
การบริหารการเงิน
การบริหารวัสดุ
อุปกรณ์
การบริหารอาคาร
สถานที่

การพัฒนา
หลักสูตรฯ

การพัฒนา
กระบวน
การเรียนรู้ฯ

การวัด
ประเมินผล
และเทียบ
โอนผลฯ

การวิจยั เพื่อ
พัฒนา
คุณภาพฯ

การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู้

การนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา

การพัฒนา
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในฯ

0.572*
0.554*
0.411*

0.726*
0.732*
0.584*

0.487*
0.427*
0.426*

0.754*
0.481*
0.489*

0.781*
0.598*
0.627*

0.801*
0.522*
0.608*

0.604*
0.546*
0.533*

0.465*

0.511*

0.454*

0.419*

0.588*

0.458*

0.577*

หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 19 พบว่าเมื่ อวิเคราะห์ ห าความสัม พันธ์ ระหว่างการบริ หารทรัพ ยากรทาง
การศึกษารายด้ านกับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 รายด้ าน ผลปรากฏดังนี ้
1. การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาด้ านการบริ หารบุคคลมีความสัมพันธ์ ทางบวกใน
ระดับสูงกับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ด้ านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้ านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่ ง เรี ย นรู้ และด้ า นการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษา มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
(r= 0.726, 0.754, 0.781 และ 0.801) การบริหารทรัพยากรด้ านการบริ หารบุคคลมีความสัมพันธ์
ในระดั บ ปานกลางกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา ด้ านการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ด้ านการวัด ประเมิ นผลและเที ยบโอนผลการเรี ยนและด้ านการพัฒ นาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอย่ างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= 0.572,
0.487 และ 0.604)
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2. การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาด้ านการบริ หารการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับ สูง กับ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึก ษา ด้ านการพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 (r= 0.732) การบริ หารทรัพยากรทาง
การศึกษาด้ านการบริ หารการเงินมีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับปานกลางกับการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษา ด้ านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้ านการวัด ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรี ย น ด้ า นการวิ จัย เพื่ อ พั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา ด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ นวัต กรรม
เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู้ ด้ านการนิเทศภายในสถานศึก ษา และด้ านการพัฒ นาระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในและมาตรฐานการศึ ก ษาอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
(r= 0.554,0.427, 0.481, 0.598, 0.522 และ 0.546)
3. การบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารวัส ดุอุป กรณ์ มี ค วามสัม พั น ธ์
ทางบวกในระดับสูงกับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ด้ านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (r= 0.627) การบริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษาด้ านการบริ หารวัสดุอุปกรณ์ มี
ความสัม พันธ์ ทางบวกในระดับปานกลางกับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้ านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้ านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ด้ านการ
วัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน ด้ านการวิจัยเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ด้ านการ
นิเทศภายในสถานศึกษา และด้ านการพัฒ นาระบบการประกันคุณ ภาพภายในและมาตรฐาน
การศึก ษาอย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 (r= 0.411, 0.584, 0.426, 0.489, 0.608 และ
0.533)
4. การบริ ห ารทรัพ ยากรทางการศึก ษาด้ านการบริ ห ารอาคารสถานที่ มี ค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้ านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้ านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ด้ านการวัด ประเมินผล
และเที ย บโอนผลการเรี ย น ด้ า นการวิ จัย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู้ ด้ านการนิเทศภายในสถานศึกษา และด้ านการพัฒ นา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(r= 0.465, 0.511, 0.454,0.419, 0.588, 0.458 และ 0.577)
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ส ถานภาพส่ ว นบุ ค คลและการบริ ห ารทรั พ ยากรทาง
การศึก ษาที่ส่งผลต่ อการบริ หารงานวิช าการของสถานศึกษาสังกั ดสานั ก งานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลและการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 3 ด้ วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
ผลปรากฏดังตาราง 20
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบขัน้ ตอนของสถานภาพส่วนบุคคลและการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในภาพรวมหมายเหตุ
ตัวแปรพยากรณ์
Constant
สถานภาพส่ วนบุคคล
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- ขนาดโรงเรี ยน
- อายุ
- รายได้ /เดือน
- ประสบการณ์ในการทางาน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
- การบริ หารบุคคล
- การบริ หารการเงิน
- การบริ หารวัสดุอปุ กรณ์
- การบริ หารอาคารสถานที่
R = 0.841 R2= 0.340 Std.Error = 0.154

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
b
Std.Error Beta
T
p-value
2.974 0.371
18.023* 0.000
0.072
0.089
0.054
0.126
0.019
0.123

0.187
0.163
0.118
0.225
0.154
0.247

1.533
1.581
1.520
2.475*
1.372
3.442*

0.143
0.119
0.132
0.011
0.127
0.005

0.237 0.048
0.336
0.181 0.047
0.210
0.115 0.031
0.246
0.053 0.037
0.245
F = 16.086* p-alue=.000

7.048*
4.249*
3.852*
3.627*

0.000
0.002
0.003
0.012

หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

0.038
0.041
0.039
0.044
0.042
0.049
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จากตาราง 20 พบว่า
1. สถานภาพส่วนบุคคลและการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาสามารถร่วมกันพยากรณ์
การบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้
ร้ อยละ 34 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. สถานภาพส่วนบุค คลด้ านอายุ และด้ านประสบการณ์ ในการท างานส่ง ผลต่ อ การ
บริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาทุ ก ด้ า นส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งมีอานาจการพยากรณ์ เรียงลาดับจากมากไปน้ อย คือ ด้ านการบริ หารบุคคล ด้ านการ
บริหารการเงิน ด้ านการบริหารวัสดุอปุ กรณ์ และด้ านการบริหารอาคารสถานที่ ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่ อง การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ระดับการบริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 3 2) เพื่ อศึกษาระดับ การบริ ห ารงานวิช าการของสถานศึกษา 3) เพื่ อ ศึกษา
ความสัมพันธ์ของสถานภาพส่วนบุคคลและการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษากับการบริ หารงาน
วิ ช าการของสถานศึ ก ษา 4) เพื่ อ ศึ ก ษาสถานภาพส่ ว นบุ ค คลและการบริ ห ารทรั พ ยากรทาง
การศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้
ได้ แก่ ผู้บริ หารและครู โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จานวน 346
คน ซึ่ง ได้ จ ากการสุ่ม แบบหลายขัน้ ตอน โดยเริ่ ม จากการสุ่ม แบบแบ่ งชัน้ (Stratified Random
Sampling) โดยใช้ ขนาดของโรงเรี ยนเป็ นระดับชัน้ (Strata) จากนัน้ ทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ตามสัดส่วนของผู้บริ หารและครูแต่ละโรงเรี ยน เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวม
ข้ อมูลในการวิจัยครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น
ทั ง้ ฉบับ เท่ า กั บ 0.946 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ค่ าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ แบบเพี ยร์ สัน และการวิ เคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบ
ขันตอน
้
ผู้วิจยั สามารถสรุป อภิปรายและมีข้อเสนอแนะดังนี ้
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 สรุปผลโดยรวมและรายด้ าน ได้
ดังนี ้
1. ระดั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้ านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการบริ หารวัสดุอุปกรณ์ ด้ านการบริ หาร
บุคคล ด้ านการบริหารอาคารสถานที่ และด้ านการบริหารการเงิน
2. ระดับ การบริ ห ารงานวิช าการของสถานศึก ษาสังกัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ การศึก ษา
มัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจยั เพื่อ
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พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา การพัฒ นาสื่ อ นวัต กรรม เทคโนโลยี และแหล่ง เรี ย นรู้ การพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน การ
นิเทศภายในสถานศึกษาและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
3. สถานภาพส่วนบุคคลกับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์ ทางบวก
กับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานภาพส่วนบุคคลจาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด
ขนาดโรงเรี ยน อายุ รายได้ /เดือน ประสบการณ์ ในการทางาน มีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับ
ปานกลางกับการบริ หารวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ส่วนการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาด้ านการบริ หารบุคคล ด้ านการบริ หารการเงินมี
ความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับสูง และการบริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษาด้ านการบริ หารวัสดุ
อุป กรณ์ ด้ า นการบริ ห ารอาคารสถานที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ท างบวกในระดับ ปานกลางกับ การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
4. สถานภาพส่ ว นบุ ค คลด้ า นอายุ ด้ า นประสบการณ์ ใ นการท างาน กั บ การบริ ห าร
ทรั พ ยากรทางการศึก ษาด้ า นการบริ ห ารบุ ค คล ด้ านการบริ ห ารการเงิ น ด้ านการบริ ห ารวัส ดุ
อุปกรณ์ และด้ านการบริ หารอาคารสถานที่ สามารถร่ วมกันพยากรณ์ การบริ หารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้ ร้อยละ 34 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยการบริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษาด้ านการบริ หารบุคคลส่งผลต่อการ
บริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มากที่สุด รองลงมาคือการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาด้ านการ
บริ หารการเงิน ด้ านการบริ หารวัสดุอุปกรณ์ ด้ านการบริ หารอาคารสถานที่และสถานภ าพส่วน
บุคคลด้ านประสบการณ์ในการทางาน ด้ านอายุ ตามลาดับ สาหรับสถานภาพส่วนบุคคลด้ านเพศ
ด้ านระดับการศึกษาสูงสุด ด้ านขนาดโรงเรี ยนและด้ านรายได้ /เดือน ไม่ส่งผลต่อการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาที่
ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ผู้วิจยั ได้ นาประเด็นสาคัญที่ค้นพบจากการศึกษามาอภิปรายโดยรวมและรายด้ าน ดังนี ้
1. อภิปรายผลระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาและระดับการบริ หารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
1.1 ระดับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้ านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้ าน โดยมี ค่าเฉลี่ ยเรี ยงล าดับจากมากไปน้ อย คือ การบริ หารวัสดุอุปกรณ์ การบริ หาร
บุ ค คล การบริ ห ารอาคารสถานที่ แ ละการบริ ห ารการเงิ น อาจเนื่ อ งจากส านั ก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มี อานาจหน้ าที่ในการประสานการปฏิบัติราชการกับองค์ กรหรื อ
หน่ ว ยงานต่ า งๆทัง้ ภาครั ฐ เอกชนและองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ในฐานะส านัก งานผู้ แ ทน
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพืน้ ที่การศึกษา มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการดาเนินการจัดหาเงิน รายได้ และระดม
ทุนจากทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอเพื่อนามาบริ หารจัดการในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็ น ส่งเสริมให้ ครูร้ ูจักใช้ ประโยชน์จากวัสดุอปุ กรณ์จากท้ องถิ่นรวมถึงมีอาคารสถานที่
เพียงพอที่เอือ้ ต่อการจัดการศึกษาให้ มี คุณ ภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษา สอดคล้ องกับ
แนวคิด การบริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษาของ ทิพ วรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2550, ออนไลน์ )
ความว่าการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาเป็ นการดาเนินงานหรื อความสามารถในการจัดการ
ทรัพ ยากรที่มี อยู่ให้ มี ประสิ ทธิภ าพ และสอดคล้ องกับแนวคิดของ สุกัญ ญา สีหาโภชน์ (2553,
ออนไลน์) ความว่าการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเป็ นการเร่งระดมทรัพยากรจากบุคคล ชุมชน
ท้ องถิ่น หน่วยงานและองค์ กรภาครัฐและเอกชนมาใช้ ในการจัดและพัฒ นาการศึกษา เพื่ อให้
โรงเรียนมีทรัพยากรในการจัดและพัฒนาการศึกษาอย่างเพียงพอ รวมถึงสอดคล้ องกับแนวคิดการ
บริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของ สมพิศ ใช้ เฮ็ง (2554, น. 19) ความว่า การบริ หารทรัพยากร
ทางการศึกษาเป็ นตัวกระตุ้นที่ทาให้ กิจกรรมขององค์กรดาเนินไปได้ และจะมีบทบาทต่อกิจกรรม
หรื อการดาเนิน งานขององค์ กรทัง้ ด้ านของปริ ม าณและคุณ ภาพ นอกจากนัน้ ยังสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ ปรี ชา คัมภีรปกรณ์ (2547, น. 6-7) สรุปไว้ ว่าความสาคัญของการบริ หารทรัพยากร
ทางการศึกษาด้ านปริ มาณของทรัพยากรมีผลต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆหากมีทรัพยากรเพียงพอ
ต่ อ การด าเนิ น กิ จ กรรม จะสามารถด าเนิ น งานไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตรงกัน ข้ า มหากมี
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ทรัพยากรน้ อยหรื อไม่เพียงพอการปฏิบตั ิงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพอาจไม่บรรลุตามเป้าหมายได้
ด้ านคุณภาพ คุณภาพของทรัพยากรมีผลต่อประสิทธิภาพของกิจกรรมค่อนข้ างมาก ทรัพยากรที่มี
จานวนมากแต่เป็ นทรัพยากรที่ไม่มีคณ
ุ ภาพการดาเนินกิจกรรมก็อาจไม่มีประสิทธิภาพได้
นอกจากนัน้ ผลการวิจั ย ครั ง้ นี ้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ข้ อ ค้ น พบจากงานวิ จัย ของ
นักวิชาการหลายท่าน เช่น งานวิจัยของ มิ่งขวัญ จันทร์ เพ็ง (2556, บทคัดย่อ) เรื่ องการบริ หาร
ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐานสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาบุรีรัม ย์ เขต 3 ผลการวิจัย พบว่ าสภาพการบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต
3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก งานวิจยั ของ สุริยาพร ดวงจักร ณ อยุธยา (2558, บทคัดย่อ) เรื่อง
การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน อาเภอปากช่อง สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ผลการวิจยั พบว่าสภาพการบริ หารทรัพยากรทาง
การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน อ าเภอปากช่ อ ง สัง กัด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก ขณะเดียวกันงานวิจยั
ของ พัช ณี ย า หานะพัน ธ์ (2557, บทคัด ย่ อ ) เรื่ อ งการศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หา และแนวทางการ
แก้ ปัญหาการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของผู้บริ หารสถานศึกษา สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 โดยรวม และรายด้ าน
มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก และผลงานวิจัยของ เทอดนริ นทร์ อุปลี (2556, บทคัดย่อ) เรื่ องการ
บริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
จัน ทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริ ห ารทรัพ ยากรทางการศึกษาของโรงเรี ย นสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิในระดับมาก
ทุกด้ าน
1.2 ระดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสัง กั ด ส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย คือ การพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยเพื่อ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา การพัฒ นาสื่ อ นวัต กรรม เทคโนโลยี และแหล่ง เรี ยนรู้ การพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน การ
นิ เทศภายในสถานศึ ก ษา และการพั ฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา อาจเนื่องจากผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ผ้ ูสอน มีความมุ่ งมั่น ตระหนักและเล็งเห็น
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ความส าคัญ ของการบริ ห ารงานวิช าการ และยังเป็ น ภารกิ จ หลักของสถานศึกษาที่ มุ่ง พัฒ นา
คุณภาพของผู้เรี ยนให้ มีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ประกอบกับผู้บริ หารและครู มี
การเตรี ยมความพร้ อมในการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องนโยบายและการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
เพื่ อ พัฒ นาคุณ ภาพและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การเรี ย นการสอน โดยมี ก ารก ากับ ติ ด ตาม
ส่งเสริ ม สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้ องกับแนวคิดการบริ หารงานวิชาการของ จรุณี เก้ าเอีย้ น
(2557, น. 3-5) สรุปไว้ ว่างานวิชาการเป็ นหัวใจของสถานศึกษา ประกอบด้ วยงานที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ที่สนับสนุนให้ งานวิชาการบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด การบริหารจัดการ
กิจกรรมทุกชนิ ดที่เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน หลักสูตร สื่อ การวัดประเมิ นผล และการบริ หาร
สิ่งแวดล้ อม ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ เป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ
ที่สดุ สอดคล้ องกับแนวคิดการบริหารงานวิชาการของ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554, น. 29) ความ
ว่าการบริ หารงานวิชาการเป็ นกระบวนการบริ หารกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการปรับปรุงการเรียนการ
สอน ตังแต่
้ การกาหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรี ยนการสอน ตลอดจนการ
ประเมินผลการเรี ยนการสอน เพื่อให้ เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาให้ กับผู้เรี ยน รวมถึง
สอดคล้ องกับแนวคิดการบริ หารงานวิชาการของ สันติ บุญภิรมย์ (2552, น. 20-22) สรุปไว้ ว่าการ
บริ หารงานวิชาการเป็ นหัวใจของสถานศึกษา บริ หารจัดการกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการเรี ยน
การสอน เพื่อให้ ดาเนินไปอย่างราบรื่ น การบริ หารจึงเป็ นกิจกรรมสาคัญที่สุดของงานวิชาการ ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล และคุณ ภาพของการศึกษา และสอดคล้ องกับแนวคิดการ
บริ ห ารงานวิช าการของ ภาวิดา ธาราศรี สุท ธิ (2550, น. 3) สรุ ป ไว้ ว่า งานวิช าการเป็ น งานที่ มี
ความส าคัญ เป็ น ตัวบ่ง ชี ค้ ุณ ภาพและความสาเร็ จ ของโรงเรี ยน ซึ่งพิ จ ารณาจากคุณ ภาพของ
นัก เรี ย น ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งใช้ ห ลัก การในการบริ ห ารงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนัน้ ยัง
สอดคล้ องกับแนวคิดการบริ หารงานวิชาการของ ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, น. 1) ความว่า
การบริหารงานวิชาการเป็ นงานหลักของสถานศึกษา มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาวัดได้
จากงานวิชาการ เนื่องจากว่างานวิช าการเกี่ ยวข้ องกับหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนและ
เกี่ยวข้ องกับผู้บริ หารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา และสอดคล้ องกับแนวคิด
การบริ หารงานวิชาการของ กาญจน์ เรื องมนตรี (2554, น. 6) สรุปไว้ ว่างานวิชาการเป็ นหัวใจของ
การบริ หารการศึกษาเพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือการจัดการเรี ยนรู้ ให้ มีคุณภาพ งาน
วิชาการเป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับงานด้ านหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน งาน
สื่ อการเรี ยนการสอน งานวัด ผลประเมิ น ผล งานห้ อ งสมุด งานนิ เทศการศึ กษา งานวางแผน
การศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นบรรลุ จุ ด หมายของการจั ด การศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ และยังสอดคล้ องกับแนวคิดการบริ หารงานวิชาการของ ปรี ยาภรณ์ ตัง้ คุณานัน ท์
(2562, น. 98) ความว่ า การบริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาต้ อ งเป็ น แบบกระจายอ านาจ
ยืดหยุ่น สอดคล้ องกับบริ บทของสถานศึกษาและชุมชน จัดการเรี ยนรู้ โดยยึดแนวคิดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนทัง้ ด้ านความรู้ เกิดทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควรมีวิธีการ
จัดการเรี ยนรู้ให้ หลากหลาย เหมาะสมกับศักยภาพทุกช่วงวัยของผู้เรี ยน สนับสนุนให้ ครู ผ้ สู อน ทา
วิจยั ในชันเรี
้ ยน ใช้ สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
นอกจากนัน้ ผลการวิจัยครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุชาดา ถาวรชาติ (2559,
บทคัดย่อ) เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสานั กงานเขตพืน้ ที่
การศึก ษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับ การบริ ห ารงานวิช าการใน
สถานศึกษาโดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับ มาก รวมถึง งานวิจัย ของ นิ ต ยา แสนสุข (2556,
บทคัดย่อ) เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผลการวิจัยพบว่า การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก งานวิจัย
ของ เอมิกา โตฉ่า (2552, บทคัดย่อ) เรื่องปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานวิชาการของสถานศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจยั พบว่าการดาเนินงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวมและราย
ด้ านมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก และงานวิจยั ของ สมเกียรติ มาลา (2554, บทคัดย่อ) เรื่องปั จจัย
ที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ผลการวิจยั
พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก
2. อภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับการบริ หารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
สถานภาพส่วนบุคคลโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เป็ นไป
ตามสมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งหมายความว่าสภาพส่วนบุคคลเป็ นคุณลักษณะที่มีลกั ษณะเฉพาะของแต่
ละบุ ค คล ท าให้ เกิ ด การกระท าที่ แ ตกต่ า งของแต่ ล ะบุ ค คล แสดงให้ เห็ น ว่ า บุ ค คลมี ค วามรู้
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของบุคคลนัน้ ซึ่งการบริ หารงานวิชาการเป็ นงานใหญ่ ที่มี
ความหลากหลายของเนื อ้ งาน ขัน้ ตอนการด าเนิ น งาน และการปฏิ บัติ ง านที่ แ ตกต่ า งกัน ไป
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สถานภาพส่วนบุคคลจึ งเป็ น ปั จ จัยที่จ ะช่ วยสนับ สนุนการดาเนินงานวิช าการของสถานศึกษา
เป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับแนวคิดของกรรณิการ์ เหมือนประเสริ ฐ (2548, น.
10) สรุปไว้ ว่า ในองค์กรจะประกอบไปด้ วยบุค ลากรหลายระดับ ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกมี
สาเหตุมาจากปั จจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ สถานภาพ ประสบการณ์ ทางาน เพราะฉะนัน้ บุคคลที่มี
อายุ ม ากจะถื อ เป็ นผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ สู ง สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ดี เพศกั บ การท างาน
ความสามารถเกี่ ย วกั บ การแก้ ไขปั ญ หาในการท างาน แรงจู ง ใจ การปรั บ ตั ว ทางสั ง คม
ความสามารถในการเรี ยนรู้ ระหว่างเพศชายกับเพศหญิ ง มี ลัก ษณะคล้ ายกัน การศึกษาท าให้
ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ และสอดคล้ องกับแนวคิดของจุฑารัตน์
กิตติเขมากร (2553, น. 90) สรุ ปไว้ ว่าปั จจัย ส่วนบุคคลเป็ น ปั จจัยที่เป็ นคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
บุคลากรมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่ งประกอบด้ วย อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
3. อภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรทางการศึกษากับการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาโดยรวมมี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับการบริ หารงาน
วิ ช าการของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 อย่ า งมี
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 เป็ นไปตามสมติฐานที่ตัง้ ไว้ ซึ่งหมายความว่าสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีการส่งเสริ ม สนับสนุน ดาเนินการเกี่ยวกับการเตรี ยมข้ อมูลการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุม ชน องค์ กรวิช าชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่นในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ดาเนินการจัดหาเงินรายได้ จากทุกภาคส่วน จัดหา
วัสดุอปุ กรณ์ ที่จาเป็ นเพิ่มเติมรวมถึงมีอาคารสถานที่เพียงพอที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษาเพื่อนามา
สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆให้ มี คุ ณ ภาพตามเป้ า หมายของ
สถานศึกษา ทาให้ การบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ดีขึ ้นไปด้ วย อาจเป็ นเพราะการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเป็ นปั จจัยในการ
บริ หารจัดการ ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ ภารกิจงานของสถานศึกษาจาเป็ นต้ อง
ใช้ ทรัพยากรทางการศึกษาในการดาเนินงาน หากมีทรัพยากรเพียงพอต่อการดาเนินกิจกรรม จะ
สามารถด าเนิ น งานไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตรงกัน ข้ า มหากมี ท รั พ ยากรไม่ เพี ย งพอการ
ดาเนินงานจะไม่มีประสิทธิภาพอาจไม่บรรลุตามเป้าหมายได้ สอดคล้ องกับแนวคิดทรัพยากรทาง
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การศึกษาของ พิ สิ ษฐ ภู่รอด (2559, น. 41) ความว่า การบริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษา เป็ น
ระบบที่ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ สถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการทังการบริ
้
หารบุคคล
การบริ หารการเงิน สินทรัพย์ โดยมีการควบคุมการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด และ
สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ ประเวศ วะสี (2550, น. 34) กล่า วไว้ ว่า การบริ ห ารทรั พ ยากรทาง
การศึกษามีความสาคัญต่อการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ และองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ มให้ มีการ
จัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ ตามความต้ องการของสังคมอย่างมีความสุข รวมถึงแนวคิดของสมพิศ
ใช้ เฮ็ง (2554, น. 19) กล่าวไว้ ว่าทรัพยากรเป็ นตัวกระตุ้นที่ทาให้ ภารกิจขององค์กรดาเนินไปได้
และทรัพยากรจะมีบทบาทต่อการดาเนินงานขององค์กรทังด้
้ านคุณภาพและปริมาณ
นอกจากนีผ้ ลการวิจัยครัง้ นีส้ อดคล้ องกับงานวิจัยของ ธีรัตม์ พลบุรี (2551, บทคัดย่อ)
เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาหนองบัวลาภู ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยทางการบริ หารด้ านการบริ หารอาคารสถานที่
ด้ านงบประมาณ มีความสัมพันธ์ กับการบริ หารงานวิชาการสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
หนองบัวล าภู อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ สุพ รรณิ การ์ บุญ เกื อ้ (2551,
บทคัดย่อ)เรื่ องปั จจัยการบริ หารที่ส่งผลต่อคุณ ภาพการดาเนินงานวิชาการของโรงเรี ยนเอกชน
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดสระบุรี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยการบริ หาร ได้ แก่
ปัจจัยด้ านบุคลากร ปั จจัยด้ านงบประมาณ และปั จจัยด้ านวัสดุสิ่งของมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณ ภาพการดาเนินงานวิชาการของโรงเรี ยนเอกชนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาในเขต
จั ง หวั ด สระบุ รี อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 รวมถึ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ
เอมิกา โตฉ่า (2552, บทคัดย่อ)เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยทางการบริ หารด้ าน
การจัดการงบประมาณ ด้ านความพร้ อมเกี่ยวกับอาคารสถานที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการ
ดาเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตาก เขต 2 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. อภิปรายผลสถานภาพส่วนบุคคลและการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
4.1 สถานภาพส่วนบุค คลด้ านอายุ ด้ านประสบการณ์ ในการทางาน และการ
บริ หารทรั พ ยากรทางการศึกษาด้ านการบริ หารบุคคล ด้ านการบริ หารการเงิน การบริ หารวัสดุ
อุป กรณ์ และการบริ ห ารอาคารสถานที่ส่ง ผลต่อ การบริ ห ารงานวิช าการของสถานศึกษาสังกัด
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สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการ
บริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารบุ ค คลส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มากที่สดุ รองลงมาคือการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาด้ านการบริ หารการเงิน การ
บริ หารวัสดุอปุ กรณ์ การบริ หารอาคารสถานที่ และสถานภาพส่วนบุคคลด้ านประสบการณ์ในการ
ทางาน ด้ านอายุ ตามลาดับ อาจเป็ นเพราะในการบริ หารงานของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 บุคคลเป็ นปั จจัยหลักในการดาเนินงานหรื อกิจกรรมต่างๆให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาน มีการสนับสนุน เปิ ดโอกาสให้ หน่วยงาน บุคคลภายนอกมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา และในการดาเนินงานต้ องอาศัยการเงินหรืองบประมาณในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆซึ่งสถานศึกษาได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและจัดสรรจากต้ นสังกัด
อย่างเพียงพอ สามารถบริ หารจัดการในการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ที่เอือ้ ต่อการ
จัดการเรี ยนรู้ได้ ดี ในการดาเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมายบุคคลที่มีประสบการณ์ในการสอนมาก
จะสามารถด าเนิน กิจ กรรมต่างๆของสถานศึก ษาได้ อย่างรอบคอบ มี ค วามรู้ ความสามารถที่
หลากหลาย อาจเป็ นเพราะได้ รับการสนับสนุนในการเพิ่มพูนความรู้ การเข้ าร่ วมอบรม สัมมนา
พัฒนาตนเองอย่างหลากหลายและสม่าเสมอ ซึง่ ประสบการณ์ในการสอนมากสามารถเชื่อมโยงไป
ถึงอายุที่มากตามไปด้ วยจึงส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา สอดคล้ องกับแนวคิด
การบริ หารงานวิชาการของ กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 33) ความว่า งานวิชาการเป็ นงาน
หลักของสถานศึกษาที่มุ่งให้ การกระจายอานาจการบริ หารจัดการให้ สถานศึกษาดาเนินการให้
มากที่สุด และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย ซึ่งจะเป็ นปั จจัยที่ทาให้ สถานศึกษามี
ความเข้ ม แข็ง สามารถพัฒ นาหลักสูตร กระบวนการเรี ยนรู้ และการวัดผลประเมินผลคุณ ภาพ
นักเรี ยน ชุมชน ท้ องถิ่นได้ อย่างมี คุณ ภาพและมีประสิทธิภ าพ นอกจากนัน้ ยังสอดคล้ องกับข้ อ
ค้ น พบของ จิ ติ ม า วรรณศรี (2557, น. 6-8) ความว่ า การบริ ห ารงานวิ ช าการมี ค วามส าคั ญ
สถานศึกษาจึงต้ องปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการกาหนดเป้าหมาย
กาหนดกิจกรรม/โครงการด้ านวิชาการ การจัดทาปฏิทินการปฏิบตั ิงาน การจัดสรรงบประมาณและ
ทรั พ ยากรที่ นาใช้ ในการดาเนิน กิจ กรรม/โครงการ ด าเนิ นงานที่เกี่ ยวกับ การจัด เตรี ย มสื่ อวัส ดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานที่ให้ เพียงพอเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและสอดคล้ องกับแนวคิดของ
สนอง โลหิตวิเศษ (2553, น. 47) ความว่าการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา มีความสาคัญ ซึ่ง
เป็ นแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อความยัง่ ยืน และมีคณ
ุ ภาพ
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4.2 สถานภาพส่ ว นบุ ค คลด้ านอายุ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
สถานภาพส่วนบุคคลด้ านอายุส่งผลต่อ การบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อาจเป็ นเพราะอายุเป็ นปั จจัยส่วนบุคคลที่
แสดงให้ เห็นถึงการผ่านการปฏิบัติงาน อายุมากอาจมีประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานมาก อายุ
น้ อยอาจมี ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานน้ อย โดยส่วนใหญ่ บุคคลที่มี อายุมากจะได้ รับความ
ไว้ วางใจให้ รับ ผิ ด ชอบงานใหญ่ หรื องานสาคัญ เพราะจะมี ความน่ าเชื่ อถื อและมี ทักษะในการ
ปฏิบตั ิงาน มีโอกาสในการเข้ ารับการพัฒนาตนเองทังการประชุ
้
ม อบรม สัมมนา ที่มากกว่าคนอายุ
น้ อย และมีวุฒิ ภาวะ การตัดสินใจที่เด็ดขาด มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน การบริ หารงาน
วิชาการเป็ นหัวใจหลักของสถานศึกษาที่แสดงให้ เห็นถึงคุณภาพของสถานศึกษา จึงจาเป็ นต้ องใช้
ความรอบคอบ ทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคคลในการบริ หารงาน อายุของบุคคลจึงเป็ น
ปั จจัยที่ส่งเสริ ม สนับสนุนการบริ หารวิชาการของสถานศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ ทิพ ย์สุดา จันทร์ แจ่ม หล้ า (2544, น. 52) สรุ ปไว้ ว่าอายุเป็ นปั จจัยด้ านหนึ่งที่ทาให้ บุคคลมี
ความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องจากบุคคลในช่วงวัยต่าง ๆ จะมีประสบการณ์ ในชีวิตที่
ไม่เหมือนกัน และสอดคล้ องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548, น. 54) สรุปไว้ ว่าบุคคลที่มี
อายุ ม ากจะเป็ น ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานสูง และสามารถจะปฏิ บัติ ห น้ าที่ ก ารงานที่
ก่อให้ เกิดผลผลิตสูงได้ พนักงานที่มีอายุมากขึน้ จะปฏิบตั ิหน้ าที่การงานอย่างสม่าเสมอ ขาดงาน
น้ อยกว่าพนักงานที่มีอายุน้อย
4.3 สถานภาพสวนบุคคลด้ านประสบการณ์ ในการทางานส่งผลต่อการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ผลการวิจยั พบว่าสถานภาพสวนบุคคลด้ านประสบการณ์ในการทางานส่งผลต่อการ
บริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อาจเป็ น
เพราะบุคคลที่มีประสบการณ์ ในการทางานมาก จะมี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ มี
อานาจในการตัดสินใจ มี ทักษะการปฏิบัติงานสูง อาจเป็ นผลมาจากการได้ รับการพัฒ นา การ
เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง ฝ่ ายงานที่หลากหลาย
โดยเฉพาะงานบริ หารวิชาการที่มีความสาคัญและเป็ นงานที่ชี ้วัดถึงความสาเร็จของสถานศึกษา
การมีประสบการณ์ ในการทางานจะสามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดีและประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิงานจะดีตามไปด้ วย เพราะฉะนันบุ
้ คคลที่มีประสบการณ์ในการทางานมากจะทาให้
การบริ หารงานวิช าการของสถานศึกษามี ประสิ ทธิภ าพตามไปด้ วย สอดคล้ องกับแนวคิด ของ
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กรรณิ การ์ เหมือนประเสริ ฐ (2548, น. 10) สรุ ปไว้ ว่าความอาวุโสในการทางานกับการทางาน ผู้
อาวุโสในการทางานจะมีผลสูงกว่าพนักงานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูง และสอดคล้ องกับ
แนวคิดของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553, น. 90) ความว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้ านประสบการณ์การ
ทางาน เป็ นปั จจัยที่เป็ นคุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคลากรมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร และสอดคล้ องกับงานวิจัยของอิสริ ยา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร (2557,
บทคั ด ย่ อ ) เรื่ อ งแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของครู โรงเรี ย น มั ธ ยมศึ ก ษาส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี-ตราด) ผลการวิจยั พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน
10 ปี ขึ น้ ไปเป็ น ครู ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ความช านาญและทัก ษะในการปฏิ บัติ ง าน รู้ ถึ ง
ขอบข่ายของงานชัดเจนจากประสบการณ์ ที่ได้ ฝึกฝน สะสมมาเป็ นเวลานานจากการทางานจริ ง
และได้ รับการฝึ กอบรมสัมมนาทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
4.4 การบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารบุ ค คลส่ ง ผลต่ อ การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ผลการวิจยั พบว่าการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาด้ านการบริ หารบุคคลส่งผล
ต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
อาจเป็ นเพราะการบริ ห ารบุ ค คลเป็ นปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ บุ ค คลที่ ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมต่ า งๆของ
สถานศึกษา การสนับสนุนให้ วิทยากรภายนอกผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้ องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้ าน
มาให้ ความรู้แก่ครู และนักเรี ยน สร้ างเครื อข่ายบุคลากรแกนนาจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษา ประสานงานกับสถานศึกษาอื่นในการแลกเปลี่ยนบุคลากรมาร่วมจัดการเรียนรู้ เป็ นการ
จัดการศึกษาที่มี ความหลากหลาย เกิดองค์ความรู้ ใหม่ๆกับผู้เรี ยนและยังทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการ
กระตือรื อร้ นในการเรี ยน ส่งผลให้ ก ารบริ หารงานวิชาการมีประสิทธิภาพเพราะการจัดการเรี ยนรู้
ให้ กบั ผู้เรี ยนเป็ นหัวใจของการบริ หารงานวิชาการ สอดคล้ องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ
(2552, น. 48) สรุ ปไว้ ว่าการบริ หารบุคคลเป็ นสิ่งสาคัญ ของสถานศึกษาเพื่ออานวยความสะดวก
ในโรงเรี ยน สร้ างขวัญกาลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ดาเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มและพัฒ นาความรู้ ความสามารถให้ กับบุคลากรในโรงเรี ยน รวมถึงสอดคล้ องกับแนวคิด
ของสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ (2549, น. 152-153) กล่าวถึงความสาคัญของการบริหารบุคคลไว้
ว่าบุคลเป็ นผู้ดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทังส่
้ งเสริ มการศึกษา
ให้ บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึง่ จะส่งผลให้ การจัดการเรี ยนการสอนมีคณ
ุ ภาพ
เป็ นผู้ที่ทาให้ สถานศึกษามีทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการศึกษา เช่น เงิน วัสดุ อาคารสถานที่
เป็ นต้ น ยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ อุไรวรรณ ปฐมบูรณ์ (2556, น. 5) ความว่าการบริ หารบุคคล
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เป็ นกระบวนการในการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้ สามารถสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ แก่
การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการเกี่ยวกับบุคคล การประสานงาน การควบคุมงาน การจัดทา
หลักสูตร การกาหนด อัตรากาลัง การสรรหา การจัดสรรหน้ าที่ การประเมินการปฏิบตั ิงาน การแก้
ไข้ ปรับปรุงและพัฒนาบุคคล
นอกจากนี ผ้ ลการวิจัย ครั ง้ นี ส้ อดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ กวิน ทร์ เกี ย รติ นนธ์ พ ละ
(2551, บทคัดย่อ) เรื่ องแนวทางในการร่ วมกันใช้ ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขต
พื ้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจยั พบว่าสถานศึกษามีการใช้ ทรัพยากรบุคคลร่วมกันมาก
ที่สุด โดยมี แนวทางปฏิบัติ คือ โรงเรี ยนสารวจความต้ องการใช้ บุคลากร และแสวงหา/สรรหา
บุคลากรในโรงเรี ยนใกล้ เคียงที่มี ความสามารถ มีความรู้ เป็ นแกนนา สร้ างความเข้ าใจถึงความ
จาเป็ นและสร้ างความร่วมมือในการดาเนิน การจัดการศึกษาร่ วมกันก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก
4.5 การบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารการเงิ น ส่ ง ผลต่ อ การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ผลการวิจยั พบว่าการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้ านการบริหารการเงินส่งผลต่อ
การบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อาจ
เป็ นเพราะการบริ หารการเงินมีความสาคัญและเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการบริ หารงานวิชาการ แต่
ด้ วยทรัพยากรของหน่วยงานมีจานวนจากัด จึงจาเป็ นต้ องมีการดาเนินการจัดหารายได้ และระดม
ทุนจากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อให้ เพียงพอกับการจัดการศึกษา และต้ องใช้ เงินอย่างรอบคอบ
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้
เห็ น ว่ า การจั ด สรรรายได้ ให้ ตรงกั บ ความต้ องการด้ านวิ ช าการ จะช่ ว ยให้ เกิ ด การใช้
เงินได้ ตรงตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์ เกิดความคุ้มค่าต่อการบริ หารงานวิชาการ ส่งผลให้ การ
ดาเนินการบริ หารงานวิชาการเป็ นไปตามจุดประสงค์ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 62)ความว่าการบริ หารงบประมาณ เป็ นสิ่งสนับสนุนที่ช่วยให้
การบริ หารจัดการและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นไปด้ วยความราบรื่ น มีประสิทธิ ภาพและเกิด
ประสิทธิผล และมีหลักฐานครบถ้ วนถูกต้ อง คุ้มค่าประหยัดและเกิดประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ รวมถึ ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ หวน พิ น ธุ พัน ธ์ (2554, น. 17-18) สรุ ป ไว้ ว่ า การบริ ห าร
งบ ป ระม าณ เป็ น ก ารด า เนิ น งาน ที่ เกี่ ย วกั บ งาน ก ารเงิ น วั ส ดุ อ าค ารส ถ าน ที่ งาน
รั ก ษาพยาบาล และงานบริ ก ารต่ า ง ๆ งานวิช าการจะประสบความส าเร็ จ ได้ ต้ อ งมี อ าคาร มี
ห้ องเรี ยน มี โต๊ ะ /เก้ าอี ้ มี สื่ อการสอนต่าง ๆ ให้ ความสะดวกและช่วยให้ การพัฒ นานักเรี ยนให้ มี
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คุณ ภาพ สอดคล้ องกับแนวคิด ของเทอดนริ นทร์ อุปลี (2556, น. 41-42) สรุ ปไว้ ว่ากระบวนการ
บริ หารการเงิน เป็ นการดาเนินการใช้ จ่ายงบประมาณให้ เป็ นไปตามจุดประสงค์และที่กาหนดไว้ ให้
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยถู ก ต้ องตามระเบี ย บที่ ก าหนดไว้ และสอดคล้ องกั บ แนวคิ ด
พั ช ณี ย า หานะพั น ธ์ (2557, น. 45)ความว่ า กระบวนการบริ ห ารการเงิ น เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง เงิ น
นามาใช้ จ่ายในการศึกษาของสถานศึกษา การจัดการเกี่ยวกับการใช้ จ่ายตลอดจนการควบคุมการ
ด าเนิ น งานด้ านการเงิ น ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ตั ง้ ไว้ ใ นงบประมาณของสถานศึ ก ษาของ
ปี งบประมาณตามที่กาหนดไว้
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธีรัตม์ พลบุรี (2551, บทคัดย่อ)เรื่ องปั จจัยที่
ส่งผลต่อการบริ ห ารงานวิช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาสังกัดสานัก งานเขตพื น้ ที่ การศึกษา
หนองบัวลาภู ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยด้ านงบประมาณเป็ นปัจจัยที่สง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริ หารสถานศึกษาอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ อธิวัฒ น์ พันธ์ รัตน์
(2562, บทคัดย่อ)เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
วิช าการของสถานศึ ก ษา คื อ ปั จ จัย ด้ า นงบประมาณ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05
งานวิจัยของ มนูญ พันธ์ หล่อ (2553, บทคัดย่อ)เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานวิชาการของ
โรงเรี ยนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการดาเนินงานวิชาการของโรงเรียนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 คือ
ปั จ จัยด้ านงบประมาณ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ
ศิราณี มะแอ (2554, บทคัดย่อ)เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนนวมินท
ราชูทิ ศ สวนกุห ลาบวิท ยาลัย ปทุม ธานี สังกัดส านักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 4
ผลการวิจัยพบว่า ด้ านการจัดงบประมาณเป็ นด้ านที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.6 การบริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษาด้ านการบริ หารวัสดุอุปกรณ์ ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ผลการวิจัย ครัง้ นี พ้ บว่า การบริ ห ารทรัพ ยากรทางการศึก ษาด้ านการบริ ห ารวัส ดุ
อุป กรณ์ ส่งผลต่ อการบริ ห ารงานวิช าการของสถานศึกษาสังกัดส านัก งานเขตพื น้ ที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 อาจเป็ นเพราะสถานศึกษามี แผนงานในการจัดหาและใช้ วัสดุอุป กรณ์ จาก
หน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนการจัดการศึกษา ดาเนินการขอรับการสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์จาก
หน่วยงานที่หลากหลาย นาวัสดุอุปกรณ์ จากท้ องถิ่น ชุมชน มาใช้ ในการจัดการศึกษา ทาให้ การ
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บริ หารงานวิชาการเป็ นไปอย่างราบรื่ น มีวัสดุอุปกรณ์ เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพ
การบริ หารวัสดุอปุ กรณ์ จึงส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา สอดคล้ องกับแนวคิด
การบริ หารวัสดุอุปกรณ์ ของ เปรมชัย สโรบล (2550, น. 40) ความว่าเครื่ องมื อวัสดุอุปกรณ์ คือ
ปัจจัยสาคัญและจาเป็ นต่อการบริหารงานเพื่อให้ บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากวัสดุอปุ กรณ์ จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ การดาเนินการเป็ นไป
ตามแผน หากขาดวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ การดาเนินงานจะไม่สาเร็จได้ ยังสอดคล้ องกับ
แนวคิ ด ของ อุไรวรรณ ปฐมบูรณ์ (2556, น. 6) สรุ ป ไว้ ว่าการบริ ห ารวัส ดุอุป กรณ์ เป็ น ปั จ จัย ที่
เอือ้ อานวยใช้ เป็ นตัวกลางในกระบวนการถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสาร จากการกาหนดนโยบายและ
วางแผน การวางแผนพัฒ นาอาคารและสิ่ ง แวดล้ อม การวิ เคราะห์ ก ารใช้ ความต้ อ งการการ
แสวงหาทรัพ ยากร การใช้ การลงทะเบียน และแจกจ่ ายวัสดุ การประเมิ นการใช้ วัสดุ และการ
ปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ วัส ดุแ ละอุป กรณ์ ที่ มี อ ยู่ ในโรงเรี ยนให้ เพี ย งพอกับ ความต้ อ งการ และ
สอดคล้ องกับแนวคิดการบริ หารวัสดุ อุป กรณ์ ของสิ ทธิ ศักดิ์ เติ ม ทอง (2554, น. 26) สรุ ป ไว้ ว่า
กระบวนการบริ หารวัสดุอปุ กรณ์ ประกอบด้ วยขันตอนการก
้
าหนดความต้ องการของวัสดุที่ระบุไว้
ในแผนงานโครงการของหน่วยงาน จัดซื ้อจัดหาพัสดุให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของแต่ละแผน
ในโครงการ
รวมถึงแนวคิดของสุรศักดิ์ ปาเฮ (2555, ออนไลน์)ความว่าการนาเอาวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการศึกษาเป็ นกลยุทธ์แนวทางที่ช่วยแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคทางการศึกษา
หมดไป เช่น ปั ญหาผู้ด้อยโอกาสทางการเรี ยนชนบทห่างไกล การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการ
เรี ยนการสอนที่จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ง่าย บรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ประหยัดเวลาและทรัพยากรการลงทุนต่าง ๆ นอกจากนีผ้ ลการวิจัยครัง้ นีส้ อดคล้ องกับงานวิจัย
ของ เขษมสร โข่ ง ศรี (2557, บทคั ด ย่ อ )เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่สงั กัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจยั พบว่า
ปั จ จัย ด้ านสื่ อวัส ดุอุป กรณ์ และเทคโนโลยี เพื่ อ การศึกษาส่งผลต่ อการบริ ห ารงานวิช าการของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่สงั กัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
4.7. การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาด้ านการบริ หารอาคารสถานที่ส่งผลต่อการ
บริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อาจเป็ น
เพราะอาคารสถานที่ จะช่ วยอานวยความสะดวกให้ กับงานวิช าการ สถานศึกษามี การกาหนด
แนวทาง เป้าหมาย และแผนงานการใช้ อาคารสถานที่ สารวจข้ อมูลความต้ องการใช้ และความ
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เพียงพอของอาคารเรี ยน อาคารประกอบ จัดหาอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ให้ เพียงพอกับความ
ต้ องการใช้ โดยการสร้ างเครื อข่ายการใช่อาคารสถานที่ เพื่อการศึกษาร่วมกันกับสถานศึกษาอื่น มี
ให้ บริ การด้ านอาคารสถานที่กับบุคคล ชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องรวมถึง
การระดมทุน เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่ด้วย จะเห็นว่าการมีอาคารสถานที่
เพียงพอจะพัฒ นาการบริ หารวิช าการให้ มี คุณ ภาพ การบริ หารอาคารสถานที่ จึ งส่งผลต่อการ
บริ หารงานวิชาการ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของหวน พินธุพันธ์ (2554, น. 46) สรุ ปไว้ ว่าอาคาร
สถานที่ ปั จจัยที่เอื ้ออานวยให้ การเรี ยนการสอนเกิดประโยชน์สงู สุด เพื่อให้ ได้ โรงเรี ยนที่ดี การวาง
แผนพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้ อมจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น ยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ อธิวฒ
ั น์ พันธ์รัตน์
(2562, น. 5) ความว่าการบริ หารอาคารสถานที่เป็ นการวางแผนการใช้ อาคารสถานที่ ให้ เพียงพอ
กับจ านวนนักเรี ย น ปรับ ปรุ ง อาคาร/สภาพแวดล้ อม แหล่ง การเรี ยนรู้ ให้ เอือ้ ต่อการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรียน มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก และความปลอดภัย และสอดคล้ อง
กับแนวคิดของ ธีระ รุญเจริ ญ (2555, น. 33) ความว่าการบริหารงานในสถานศึกษามีความสาคัญ
กับบริ บทและทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาให้
ผู้เรี ยนเกิดความสมบูรณ์ ทุก ๆด้ าน เพราะอาคารสถานที่จะช่วยให้ การเรี ยนการสอนดาเนินไปได้
อย่างราบรื่ น ยิ่งผู้บริ หารมุ่งเน้ นให้ การเรี ยนการสอนบรรลุผลอย่างสมบูรณ์ มาก ยิ่งจาเป็ นต้ องมี
อาคารสถานที่ให้ อยู่ในสภาพดี เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ มากที่สดุ
นอกจากนี ผ้ ลการวิจัยครัง้ นีส้ อดคล้ องกับงานวิจัย ของ สุช าดา ถาวรชาติ (2559,
บทคัดย่อ) เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าด้ านอาคารสถานที่เป็ น ปั จจัยที่ส่งผล
ต่ อ การบริ ห ารงานวิช าการในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครสวรรค์ เขต 2 อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของสมเกี ยรติ มาลา (2554,
บทคัดย่อ) เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ผลการวิ จัย พบว่า ด้ า นความพร้ อมของอาคารสถานที่ เป็ น ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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อย่างไรก็ตามผลการวิจัยครัง้ นี ้ พบว่าสถานภาพส่วนบุคคล ด้ านเพศ ด้ านรายได้ /
เดื อ น ด้ า นระดับ การศึ ก ษา และด้ า นขนาดโรงเรี ย น ไม่ ส่ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อาจเป็ นเพราะปั จจัยหลาย
ประการ ดังนี ้
สถานภาพส่วนบุคคล ด้ านเพศ ด้ านรายได้ /เดือน ด้ านระดับ การศึกษา และด้ าน
ขนาดโรงเรี ย น ไม่ ส่ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิช าการของสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อาจเป็ นเพราะสถานภาพส่วนบุคคลเป็ นคุณลักษณะหรือข้ อเท็จจริงที่
เป็ นปั จจัยทางอ้ อม เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ลักษณะเหล่านีจ้ ะนามาซึ่งการกระทา
บางอย่างที่เป็ นลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของตนเอง ความแตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะมีผลทา
ให้ พฤติ ก รรมของแต่ ล ะบุ ค คลแตกต่ า งกั น ไป ตั ว แปรด้ า นนี ้ ได้ แ ก่ เพศ รายได้ /เดื อ น ระดั บ
การศึกษา และขนาดโรงเรี ยน จะไม่มีผลต่อการแสดงออกในการปฏิบตั ิงานวิชาการเพราะไม่ว่าจะ
มีสถานภาพส่วนบุคคลแบบใดก็จะต้ องปฏิบตั ิงานตามความรู้ ความสามารถ หรื อหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพราะการบริ หารงานวิชาการถือเป็ นหัวใจหลักของสถานศึกษา
เป็ นงานที่ มี ขอบข่ายกว้ าง ครอบคลุม ภารกิ จ เกื อ บทัง้ หมดของสถานศึกษาเพราะฉะนัน้ ไม่ ว่า
สถานภาพส่วนบุคคลจะเป็ นอย่างไรทุกคนต้ องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริ หารงานวิชาการ
เพื่อให้ สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ถือเป็ นความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ที่ทุกคนต้ องมี
ทาให้ สถานภาพส่วนบุคคลด้ านเพศ ด้ านรายได้ /เดือน ด้ านระดับการศึกษา ด้ านประสบการณ์ใน
การบริ หาร และด้ านขนาดโรงเรี ยนไม่สง่ ผลต่อบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 3 สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของทรงยศ แก้ ว มงคล (2555,
บทคัดย่อ) เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า วุฒิการศึกษา คุณลักษณะครู ประสบการณ์บริ หารของ
ผู้บ ริ หารไม่ มี อิท ธิ พ ลต่อ ประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิช าการของโรงเรี ย น ดังนัน้ จากข้ อค้ นพบจาก
งานวิจยั ครัง้ นีเ้ มื่อพิจารณาร่วมกับแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องอาจสรุปได้ ว่า สถานภาพส่วน
บุคคลด้ านเพศ ด้ านระดับการศึกษา ด้ านรายได้ /เดือน และด้ านขนาดโรงเรี ยน เป็ นปั จจัยส่วน
บุคคลที่มีมาจากลักษณะทางชีวภาพ แต่ส่วนใหญ่มาจากการเรี ยนรู้สิ่งแวดล้ อมทาให้ เกิดทัศนคติ
ค่านิยมและความเชื่อถือที่รวมเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
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ข้ อเสนอแนะ
จากการสรุ ป ผลการวิจัย และการอภิ ป รายผลการวิจัย เรื่ อ งการบริ ห ารทรั พ ยากรทาง
การศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื น้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมและรายด้ านอยู่ใน
ระดับมาก ดังนันจึ
้ งควรพัฒนาระดับการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาให้ โดดเด่นทัง้ 4 ด้ าน เพื่อ
การยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
1.2 จากผลการวิ จัย พบว่ า ระดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการสถานศึ ก ษาสัง กั ด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก ดังนันจึ
้ งควร
ส่งเสริ มให้ สถานศึกษาดาเนิน การบริ หารงานวิชาการและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
1.3 จากผลการวิ จัย พบว่ า ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารทรั พ ยากรทาง
การศึ ก ษากับ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 3 มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับสูง ดังนันสถานศึ
้
กษาควรสนับสนุนให้ มีการบริ หาร
ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริ มและขับเคลื่อนการบริ หารงานวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 จากผลการวิจัยพบว่า การบริ หารทรั พ ยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่ อการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3
เรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย ได้ แก่ การบริ หารบุคคล การบริ หารการเงิน การบริ หารวัสดุอุปกรณ์
และการบริหารอาคารสถานที่ ดังนันควรให้
้
ผ้ บู ริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้ องในการบริหารงาน
วิชาการ นาผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อวางแผน ปรับปรุงคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษาให้ ดียิ่งขึ ้น
1.5 จากผลการวิ จัย พบว่ า สถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขตและเขตพื ้นที่การศึกษาอื่นหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรมีการวางแผนการบริหาร
ทรั พ ยากรทางการศึก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ และมี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
เครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการให้ กับสถานศึกษามีความเข้ มแข็งและยั่งยืนอันส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมต่อไป
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1.6 จากผลการวิ จัยพบว่า สถานศึก ษาควรมี แผนและนโยบายในการพัฒ นา
บุคคลกรภายนอกให้ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อ
เป็ นฝ่ ายสนับสนุนครูในด้ านการจัดการเรี ยนรู้
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 จากผลการวิจัย การบริ หารทรัพ ยากรทางการศึกษาด้ านการบริ หารบุคคล
ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 สูง ที่ สุด จึ ง ควรศึก ษาว่างานใดบ้ างในการบริ ห ารงานบุ ค คลที่ ส่ง ผลต่ อการบริ ห ารงาน
วิชาการของสถานศึกษา
2.2 ควรศึกษาแนวทางการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารและครู ท่ีส่งผลให้ งาน
วิชาการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.3 ควรทาวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ตาราง 21 รายชื่อสถานศึกษา จานวนผู้บริหารและครู
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อโรงเรียน
จานวนผู้บริหาร
วัดเขมาภิรตาราม
3
ศรีบณ
ุ ยานนท์
3
สตรีนนทบุรี
5
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
5
เบญจมราชานุสรณ์
1
นนทบุรีพิทยาคม
1
รัตนาธิเบศร์
2
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
1
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
5
ไทรน้ อย
2
ราษฎร์ นิยม
2
ปากเกร็ด
4
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5
เตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า นนทบุรี
3
โพธินิมิตวิทยาคม
2
นวมินทราชินทู ิศ หอวัง นนทบุรี
5
ราชวินิต นนทบุรี
1
บางบัวทอง
3
อยุธยาวิทยาลัย
4
จอมสุรางค์อปุ ถัมภ์
4
อยุธยานุสรณ์
1
ปากกรานพิทยา
1
ท่าเรือ “นิตยานุกลู ”
1
ท่าหลวงวิทยานุกลู
1
นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”
1
ท่าช้ างวิทยาคม
1

จานวนครู
160
111
138
166
130
29
86
46
156
96
26
161
196
68
63
153
73
112
210
159
116
12
87
14
35
24
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ตาราง 21 (ต่อ)
ลาดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อโรงเรียน
บางปะหัน
ภาชี “สุนทรวิทยานุกลู ”
วิชียรกลิ่นสุคนธ์อปุ ถัมภ์
วังน้ อย (พนมยงค์วิทยา)
อุทยั
หนองน ้าส้ มวิทยาคม
มหาราช “ประชามิต”
บ้ านแพรกประชาสรรค์
บางไทรวิทยา
บางบาล
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
บางปะอิน
อุดมศีลวิทยา
ผักไห่ “สุทธาประมุข”
ลาดชะโดสามัคคี
วัดโพธิ์ผกั ไห่ “เวชพันธุ์อนุสรณ์)
ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
เสนา “เสนาประสิทธิ์”
สาคลีวิทยา
ลาดงาประชาบารุง
บางซ้ ายวิทยา
รวม

จานวนผู้บริหาร จานวนครู
1
50
1
77
1
38
2
34
2
47
1
12
1
12
1
17
1
31
1
17
1
106
1
31
1
17
1
35
1
11
1
16
1
41
2
117
1
12
1
12
2
30
92
3,376
3,468
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. รองศาสตร์ ตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริหารการศึกษา
อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. รองศาสตร์ ตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
อาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ ลังกา
ผู้เชี่ยวชาญการวัดผลและวิจยั การศึกษา
อาจารย์ภาควิชาการวัดผลและวิจยั การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
4. อาจารย์ ดร. สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริหารการศึกษา
อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
5. นางนันทนา ชมชื่น
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริหารการศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า นนทบุรี
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การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ข้ อ

ข้ อคาถาม

การบริหารบุคคล
1 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือ และเชิญ
วิทยากรภายนอก ผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ปราชญ์ชาวบ้ าน มาให้ ความรู้แก่ครู นักเรี ยน
2 สถานศึกษาสนับสนุนให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้ าน มีสว่ นร่วมในการจัดการ
เรี ยนรู้
3 สถานศึกษาสร้ างเครื อข่ายบุคคลการแกนนาจาก
ภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
4 สถานศึกษาประสานงานกับหน่วยงานต้ นสังกัด
เพื่อจัดหาบุคลากรภายนอกเข้ ามามีสว่ นร่วมใน
การจัดการเรี ยนรู้
5 สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานศึกษาอื่น
ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรมาร่วมจัดการเรี ยนรู้
การบริหารการเงิน
6 สถานศึกษามีการดาเนินการจัดหาเงิน รายได้
และระดมทุนจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ เพียงพอกับ
การพัฒนาการศึกษา
7 สถานศึกษาประสานขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ชุมชน องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ
8 สถานศึกษาประสานขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานต้ นสังกัด
9 สถานศึกษาได้ รับการจัดสรรเงินงบประมาณจาก
รัฐบาลอย่างเพียงพอ

ผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

ค่ า
IOC

ผลการ
วิเคราะห์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

0

+1

0

0 +1 0.40

ตัดออก
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10 สถานศึกษาดาเนินการควบคุม กากับ ติดตาม
ตรวจสอบการใช้ งบประมาณ
11 สถานศึกษาจัดทารายงานการใช้ เงินงบประมาณ
การบริหารวัสดุอุปกรณ์
12 สถานศึกษามีการกาหนดกรอบนโยบาย
เป้าหมาย และแผนงานเกี่ยวกับการจัดหาและ
การใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ เพื่อการจัดการศึกษา
13 สถานศึกษามีการสารวจความต้ องการเกี่ยวกับ
วัสดุอปุ กรณ์ที่จาเป็ นในการนามาใช้ เพื่อจัด
การศึกษา
14 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์และขอรับการ
สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
หน่วยงานต่าง ๆ นามาใช้ ในการจัดการศึกษา
15 สถานศึกษามีการสร้ างเครื อข่ายในการใช้ วสั ดุ
อุปกรณ์ร่วมกับสถานศึกษาอื่น
16 สถานศึกษามีการจัดทารายงานการประเมินผล
การใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ในการจัดการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
17 สถานศึกษานาผลการประเมินการใช้ วสั ดุ
อุปกรณ์ไปใช้ เพื่อกาหนดและวางแผนการจัดหา
และใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ในครัง้ ต่อไป
18 สถานศึกษามีการนาวัสดุอปุ กรณ์จากท้ องถิ่นมา
ใช้ ในการจัดการศึกษา

ผลการประเมินจาก
ค่ า
ผู้เชี่ยวชาญ
IOC
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 1.00
+1 +1

ผลการ
วิเคราะห์
ใช้ ได้

+1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1

ใช้ ได้

-1

0.60
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การบริหารอาคารสถานที่
19 สถานศึกษามีการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย
และแผนงานเกี่ยวกับการใช้ อาคารสถานที่
20 สถานศึกษาสารวจข้ อมูลความต้ องการใช้ และ
ความเพียงพอของอาคารเรี ยน อาคารประกอบ
21 สถานศึกษาจัดหาอาคารเรี ยน อาคารประกอบ
ให้ เพียงพอกับความต้ องการเพื่อใช้ ในการจัด
การศึกษา
22 สถานศึกษาสร้ างเครื อข่ายการใช้ อาคาร
สถานที่ เพื่อการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาอื่น
23 สถานศึกษาให้ บริ การด้ านอาคารสถานที่กบั
บุคคล ชุมชน สถานประกอบการ
24 สถานศึกษาได้ รับการจัดสรรอาคารสถานที่ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
25 สถานศึกษาระดมทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาอาคารสถานที่

ผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

ค่ า
IOC

ผลการ
วิเคราะห์

+1 +1 +1

+1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1

+1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1

+1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1

+1

0.60

ใช้ ได้

+1 +1 +1

+1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1 +1 +1

0

0.60

ใช้ ได้

+1 +1 +1

+1 +1 1.00

ใช้ ได้

-1

0
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ผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3
4 5

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1 สถานศึกษามีการจัดระบบโครงสร้ างการพัฒนา +1
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบขันตอนที
้
่
เอื ้อต่อการบริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2 สถานศึกษามีการจัดทาหลักสูตร แผนพัฒนา +1
คุณภาพของสถานศึกษาและดาเนินงานตาม
แผน
3 สถานศึกษาให้ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา ครู
+1
นักเรี ยน บุคลากรในชุมชน มีสว่ นร่วมในการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
4 สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับ
+1
บริ บทสังคม สภาพแวดล้ อมของสังคม
5 สถานศึกษานาหลักสูตรของสถานศึกษาไปใช้ +1
อย่างเป็ นระบบ
6 สถานศึกษาประเมินผลการใช้ หลักสูตร
+1
สถานศึกษาโดยการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
7 สถานศึกษาส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน
+1
และพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ
8 สถานศึกษาส่งเสริ มให้ ครูจดั ทาแผนการจัดการ +1
เรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
9 สถานศึกษาส่งเสริ มการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ +1
โดยเน้ นความถนัด ความสนใจของผู้เรี ยน

ค่ า
IOC

ผลการ
วิเคราะห์

+1

+1

+1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1 +1 1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

ใช้ ได้

-1

0.60
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10 สถานศึกษาส่งเสริ มการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ทผี่ ้ เู รี ยนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ใน
การดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
11 สถานศึกษาวางแผนนิเทศด้ านการสอนและ
นาผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรี ยนการสอน
ให้ มีคณ
ุ ภาพ
12 สถานศึกษาให้ ผ้ บู ริ หารมีสว่ นร่วมกับครูใน
การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
13 สถานศึกษามีกระบวนการในการวัด
ประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา
14 สถานศึกษามีการส่งเสริ มให้ ครูมีการวัดผล
ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียนและอนุมตั ิ
ผลการเรี ยน ตามสภาพความเป็ นจริ งของ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
15 สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรี ยนใน ทุกระดับชัน้
16 สถานศึกษามีการสอนซ่อมเสริ มกรณีที่มี
ผู้เรี ยนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยใช้
เครื่ องมือที่หลากหลาย
17 สถานศึกษาสนับสนุนให้ ครูจดั ทาและพัฒนา
เครื่ องมือ เพื่อการวัดผลประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรี ยน
18 สถานศึกษาส่งเสริ มให้ มีการจัดระบบ
สารสนเทศด้ านการวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรี ยน

ผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
4
5
+1 +1 +1 +1 +1

ค่ า
IOC

ผลการ
วิเคราะห์

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้
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ผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
4
5
+1 +1 +1 +1 +1

19 สถานศึกษานาผลการวัดผล ประเมินผล มา
ปรับปรุงการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรี ยนการสอนให้ ดขี ึ ้น
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
20 สถานศึกษามีการศึกษาการปั ญหา การ
+1
บริ หารจัดการของสถานศึกษาในภาพรวม
21 สถานศึกษามีการส่งเสริ มบุคลากรทาการวิจยั +1
เพื่อแก้ ปัญหาในชันเรี
้ ยนอย่างต่อเนื่องทุก
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
22 สถานศึกษามีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
+1
เกี่ยวกับการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนให้ กบั ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา
23 สถานศึกษาสนับสนุนให้ ครูนาผลการวิจยั ใน +1
ชันเรี
้ ยนมาใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
24 สถานศึกษาสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ คู่มือ
+1
เอกสารประกอบการทาวิจยั
25 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ ครูนา
+1
ผลการวิจยั ไปเผยแพร่แก่สาธารณะ
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรียนรู้
26 สถานศึกษามีการสารวจ วิเคราะห์สภาพ
+1
ปั ญหาการใช้ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหล่งเรี ยนรู้
27 สถานศึกษามีการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่
+1
ทันสมัยอย่างหลากหลาย
28 สถานศึกษาเลือกใช้ สื่อและเทคโนโลยี
+1
ทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ

ค่ า
IOC

ผลการ
วิเคราะห์

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

0

+1

0.80

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

-1

0.60

ใช้ ได้
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29 สถานศึกษาสนับสนันให้ ครูผลิต พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
30 สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการผลิต
จัดหา พัฒนา และแลกเปลี่ยนการใช้ สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่
ทันสมัยกับเพื่อนครูสถาบันการศึกษาทัง้
ภายในและภายนอกเขตพื ้นที่การศึกษา
31 สถานศึกษาสนับสนุนให้ เผยแพร่สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ครู
ผลิตและพัฒนาให้ เพื่อนครูสถาบันการศึกษา
ทังภายในและภายนอกเขตพื
้
้นที่การศึกษา
32 สถานศึกษามีการประเมินผลการใช้ สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
33 สถานศึกษามีการสารวจแหล่งเรี ยนรู้ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทังใน
้
สถานศึกษา ชุมชน ท้ องถิ่น ในเขตพื ้นที่
การศึกษาและเขตใกล้ เคียง
34 สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรี ยนรู้ที่เอื ้อต่อการ
เรี ยนการสอนและธรรมชาติของผู้เรี ยน
35 สถานศึกษาส่งเสริ มให้ ครูใช้ แหล่งการเรี ยนรู้
ทังในและนอกสถานศึ
้
กษาในการจัดการ
เรี ยนรู้

ผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
4
5
+1 +1 +1 +1 +1

ค่ า
IOC

ผลการ
วิเคราะห์

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้
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ข้ อ

ข้ อคาถาม
1

ผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

การนิเทศภายในสถานศึกษา
36 สถานศึกษามีการจัดระบบการนิเทศใน +1 +1
+1
สถานศึกษา
37 สถานศึกษามีการนิเทศภายใน
+1 +1
+1
สถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับหลักสูตร
สถานศึกษา
38 สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริ มครูนาผล +1 +1
+1
การนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานและการจัดการเรี ยนการสอน
39 สถานศึกษาสนับสนุนหรื อให้ ความ
+1 +1
+1
ช่วยเหลือครูให้ ประสบความสาเร็จใน
การปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
40 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การ +1 +1
+1
จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษากับ
เครื อข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขต
พื ้นที่การศึกษา
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
41 สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปั ญหา +1 +1
+1
ปั จจุบนั และความต้ องการของ
สถานศึกษา
42 สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐาน
+1 +1
+1
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
43 สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนา
+1 +1
+1
คุณภาพการศึกษา
44 สถานศึกษามีการดาเนินงานตาม
+1 +1
+1
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ค่ า IOC

ผลการ
วิเคราะ
ห์

5

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

1.00

ใช้ ได้
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ข้ อ

1
+1

ผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4
+1 +1
+1

ค่ า IOC

ผลการ
วิเคราะห์

5
+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

ข้ อคาถาม

45 สถานศึกษามีการจัดระบบข้ อมูล
สารสนเทศการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ถกู ต้ องและเหมาะสมกับ
การใช้ งาน
46 สถานศึกษามีการจัดโครงการสร้ างการ
บริ หารงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาให้
เอื ้อต่อการดาเนินงาน
47 สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล
การประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานสถานศึกษา
48 สถานศึกษาจัดการประเมินประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้
49 สถานศึกษาจัดทารายงานผลการ
ประเมินประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษานาเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และหน่วยงาน
ต้ นสังกัด
50 สถานศึกษามีการเผยแพร่ผลการ
ประเมินประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาการต่อสาธารณะฟ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่ อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับระดับการบริ หาร
ทรัพ ยากรทางการศึกษาและระดับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เพื่อเป็ นข้ อมูลในการเสนอแนวทางการบริ หารทรัพยากรทาง
การศึกษาที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จึงขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เป็ นจริ งที่สุด
และขอความกรุณาช่วยตอบให้ ครบทุกข้ อ คาตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาในครัง้ นี ้
2. แบบสอบถามเพื่อการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็น เกี่ ยวกับระดับ การบริ ห ารทรัพ ยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ตอนที่ 3 ความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับ ระดับ การบริ ห ารงานวิช าการของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ผู้วิจัยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความร่วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณใน
ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฉบับนี ้เป็ นอย่างสูง

นางสาวสุชาดา บรรณกิจ
นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

168
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดเติมข้ อความลงในช่องว่างที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริง
เพศ : ……………………………………...
อายุ : ...................................................ปี
รายได้ /เดือน : ...................................บาท
ระดับการศึกษาสูงสุด : ………………..….
ประสบการณ์ในการสอน………………..ปี
ประสบการณ์ในการบริหาร : .................ปี
ขนาดโรงเรียน : …………………………..
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารทรั พยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
คาชี ้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้ องกับความเป็ นจริง
5 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ มากที่สดุ
4 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ น้ อย
ข้ อ

1

2

3

1 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ น้ อยที่สดุ
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
การบริหารบุคคล
สถานศึกษาประสานความร่วมมือ และเชิญวิทยากรภายนอก
ผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้ าน มาให้
ความรู้แก่ครูและนักเรียน
สถานศึกษาสนับสนุนให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้ าน มีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้ างเครือข่ายบุคลากรแกนนาจากภายนอก
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
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ข้ อ

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

4

สถานศึกษาประสานงานกับหน่วยงานต้ นสังกัดเพื่อจัดหา
บุคลากรภายนอกเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาประสานงานกับสถานศึกษาอื่นในการแลกเปลี่ยน
บุคลากรมาร่วมจัดการเรียนรู้
การบริหารการเงิน
สถานศึกษาดาเนินการจัดหาเงิน รายได้ และระดมทุนจากทุก
ภาคส่วน เพื่อให้ เพียงพอกับการจัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ
สถานศึกษาประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ชุมชน องค์กรเอกชน สถาบันศาสนาและ
สถานประกอบการ
สถานศึกษาประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานต้ นสังกัด
สถานศึกษาจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้ รับจากรัฐบาลอย่าง
เหมาะสมสอดคล้ องกับเกณฑ์
สถานศึกษาดาเนินการควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้
งบประมาณ
สถานศึกษาจัดทารายงานการใช้ เงินงบประมาณ
การบริหารวัสดุอุปกรณ์
สถานศึกษามีแนวทาง เป้าหมาย และแผนงานในการจัดหาและ
ใช้ วสั ดุอปุ กรณ์จากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนการจัด
การศึกษา
สถานศึกษามีการดาเนินการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการ
สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ จากหน่วยงานภายนอกที่
หลากหลาย

5

6
7

8
9
10
11
12

13

ระดับการปฏิบัติ
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ข้ อ

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

14 สถานศึกษามีการสร้ างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ วสั ดุ
อุปกรณ์จากท้ องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
15 สถานศึกษามีการนาวัสดุอปุ กรณ์จากท้ องถิ่นมาใช้ ในการจัด
การศึกษา
การบริหารอาคารสถานที่
16 สถานศึกษามีการกาหนดแนวทาง เป้าหมาย และแผนงานการ
ใช้ อาคารสถานที่
17 สถานศึกษาสารวจข้ อมูลความต้ องการใช้ และความเพียงพอ
ของอาคารเรี ยน อาคารประกอบ
18 สถานศึกษาจัดหาอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ให้ เพียงพอกับ
ความต้ องการใช้ ในการจัดการศึกษา
19 สถานศึกษาสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือการใช้ อาคารสถานที่
เพื่อการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่น
20 สถานศึกษาให้ บริ การด้ านอาคารสถานที่กบั บุคคล ชุมชนและ
สถานประกอบการต่าง ๆ
21 สถานศึกษาใช้ ห้องที่ได้ รับการจัดสรรอาคารสถานที่ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
22 สถานศึกษาระดมทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม และพัฒนาอาคารสถานที่

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสั งกั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
คาชี ้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้ องกับความเป็ นจริง
5 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ มากที่สดุ
4 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ น้ อย
1 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยู่ในระดับ น้ อยที่สดุ
ข้ อ

1
2
3
4
5
6

7
8

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษามีการจัดโครงสร้ างการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างเป็ นระบบที่เอื ้อต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีการจัดทาหลักสูตร แผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาและดาเนินงานตามแผน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรในชุมชน มีสว่ นร่วม
ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรได้ สอดคล้ องกับบริ บทของชุมชนและ
สภาพแวดล้ อมทางสังคม
สถานศึกษานาหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ ้นจากความต้ องการของทุก
ภาคส่วนไปใช้ อย่างเป็ นระบบ
สถานศึกษาประเมินผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
สถานศึกษาส่งเสริมให้ ครูจดั ทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

172

ข้ อ

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

9

สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้ นความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน
สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผ้ เู รียนสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
สถานศึกษาวางแผนนิเทศด้ านการสอนและนาผลการนิเทศไป
ปรับปรุงการเรี ยนการสอนให้ มีคณ
ุ ภาพ
ผู้บริหารมีสว่ นร่วมกับครูในการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษามีกระบวนการในการวัด ประเมินผลตามหลักสูตร
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ ครูมีการวัดผล ประเมินผล เทียบ
โอนผลการเรียนและอนุมตั ิผลการเรียน ตามสภาพความเป็ นจริง
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล
สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการ
เรียนใน ทุกระดับชัน้
สถานศึกษามีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผ้ เู รียนไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน โดยใช้ เครื่องมือที่หลากหลาย
สถานศึกษาสนับสนุนให้ ครูจดั ทาและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการ
วัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษาส่งเสริมให้ มีการจัดระบบสารสนเทศด้ านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษานาผลการวัดผล ประเมินผล มาปรับปรุงการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ ดีขึ ้น

10
11
12

13
14

15
16
17
18
19
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20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษามีการศึกษาและสารวจปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับ
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในภาพรวม
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ บคุ ลากรทาการวิจยั เพื่อแก้ ปัญหา
ในชันเรี
้ ยนอย่างต่อเนื่องทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
สถานศึกษามีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทาวิจยั ใน
ชันเรี
้ ยนให้ กบั ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
สถานศึกษาสนับสนุนให้ ครูนาผลการวิจยั ในชันเรี
้ ยนมาใช้ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรี ยนการสอน
สถานศึกษาสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ คู่มือ เอกสารและสารสนเทศ
ต่าง ๆประกอบการทาวิจยั
สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ ครูนาผลการวิจยั ไปเผยแพร่แก่
สาธารณะ
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรี ยนรู้
สถานศึกษามีการสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้ สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
สถานศึกษามีการจัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
เพียงพอ หลากหลาย และทันสมัย
สถานศึกษาเลือกใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ผ่านการประเมินคุณภาพ
สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการใช้ สื่ อ นวั ต กรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สถานศึกษาสนับสนุนให้ ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมสาหรับ
ใช้ ในการจัดเรียนการสอน
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31 สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา
และแลกเปลี่ยนการใช้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
กับเพื่อนครูในสถานศึกษาใกล้ เคียง
32 สถานศึกษาสนับสนุนให้ เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ที่ครูผลิตและพัฒนาให้ เพื่อนครูในสถานศึกษาใกล้ เคียง
33 สถานศึกษามีการจัดทาข้ อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับแหล่ง
การเรียนรู้ไว้ อย่างเป็ นระบบ
34 สถานศึกษามีการสารวจและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ภายใน
สถานศึกษา
35 สถานศึกษามีการใช้ แหล่งเรี ยนรู้ที่เอื ้อต่อการเรียนการสอน
และสอดคล้ องกับธรรมชาติของผู้เรียน
36 สถานศึกษามีการประเมินผลการใช้ แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การนิเทศภายในสถานศึกษา
37 สถานศึกษามีการจัดระบบการนิเทศในสถานศึกษา
38 สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา
39 สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริ มครูนาผลการนิเทศไปปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบตั ิงานและการจัดการเรี ยนการสอน
40 สถานศึกษาสนับสนุนหรือให้ ความช่วยเหลือครูให้ ประสบ
ความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
41 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษากับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื ้นที่
การศึกษา
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42
43
44
45
46
47

48

49
50

51

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
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การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษามีการจัดโครงสร้ างการบริ หารงานประกันคุณภาพ
ที่เอื ้อต่อการดาเนินงาน
สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนั และวิเคราะห์
ความต้ องการในการพัฒนาองค์กร
สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ระบบข้ อมู ล สารสนเทศการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ถูกต้ องและเหมาะสมกับการใช้
งาน
สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
สถานศึกษา
สถานศึกษาจัดการประเมินประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี ละ 1 ครัง้
สถานศึกษาจัดทารายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ
ภายในนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และ
หน่วยงานต้ นสังกัด
สถานศึกษามีการเผยแพร่ผลการประเมินประกันคุณภาพ
ภายในต่อสาธารณะ
ขอขอบคุณที่ให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้
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