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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศกึษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา
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การวิจัยครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 2) ศกึษาระดบัการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ของ
สถานภาพส่วนบุคคลและการบริหารทรัพยากรทางการศกึษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  4) ศึกษาสถานภาพส่วน
บุคคลและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครัง้นี  ้คือ 
ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จ านวน 346 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.946 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และสมการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การบริหารวสัดุอุปกรณ์ การบริหารบุคคล  การบริหารอาคารสถานที่  และการบริหาร
การเงิน 2) ระดบัการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทุก
ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
พฒันาสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศกึษา  การวดั ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน การนิเทศภายในสถานศึกษา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  3) 
สถานภาพส่วนบคุคลมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาอยู่ในระดบัปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r = .507) และการบริหารทรัพยากรทางการศกึษามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการ
บริหารงานวิชาการของสถานศกึษาอยู่ในระดบัสูงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r = .693) 
4) สถานภาพส่วนบุคคล ด้านอาย ุประสบการณ์ในการท างาน และการบริหารทรัพยากรทางการศกึษาด้านการบริหารบุคคล การ
บริหารการเงิน การบริหารวัสดุอุปกรณ์  และการบริหารอาคารสถานที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยร่วมกันพยากรณ์การบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษา ได้ร้อยละ 34 
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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%. 
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ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจดัท าปริญญานิพนธ์ให้ถูกต้องและมีคุณภาพตามหลกัสูตรปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต และกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ ผู้ ช่วย
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ครูในสังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  3 ที่ ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจนท าให้การจดัท าปริญญานิพนธ์ส าเร็จลลุ่วงด้วยดี 

คณุค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี  ้ผู้วิจยัขอมอบเพื่อพฒันาการศึกษาและขอ
มอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ผู้ ให้ชีวิต ให้โอกาส ให้รากฐานทางการ
ศกึษาเลา่เรียนประสิทธ์ิประสาทความรู้ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือแก่ผู้วิจยัด้วยดีตลอดมา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศทัง้ด้านโครงสร้างประชากร 
สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม มีผลกระทบต่อระบบการจัดการศึกษา และการพัฒนาประเทศ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561, น. 67) การจดัการศึกษาต้องกระท าให้เกิดผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ต่อผู้ เรียนท่ีเป็นผลจากการจัดการศึกษา สถานศึกษาสามารถก าหนดแนวคิดและ
วิสยัทศัน์ของการจดัการศึกษาได้อย่างอิสระ ตามความถนดั ความสนใจของผู้ เรียน หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องให้การสนับสนุน ติดตามและประเมินผล โดยมุ่งเน้นการ
ตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการทัง้ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากร หลกัสูตร สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษาและการประเมินที่เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภท
การศกึษา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) ประเทศไทยใช้งบประมาณในการจดัศกึษา
ในจ านวนที่มาก แต่ยงัไม่สามารถพฒันาคณุภาพการศึกษาให้มีคณุภาพได้ (ส านกังานเลขาธิการ
สภาผู้ แทนราษฎร, 2555) นอกจากนีร้ะบบการศึกษาของไทยมีปัญหาที่เกิดจากระบบคุณภาพ 
และการบริหารจัดการที่ไม่ เหมาะสมรวมทัง้การด าเนินการจัดการศึกษาที่ไม่ ตอบสนองต่อ
เป้าหมายของการพัฒนาของประเทศ  ชี ใ้ห้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ในขณะที่ผลการจัดการศึกษาของประเทศยังคงมีปัญหา ทัง้ด้านคุณภาพ
ของผู้ เรียนที่ยงัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการปฏิบติัอยู่ในระดบัที่ยงัไม่ดีเท่าควรจะเป็น 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2561, น. 77)  

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) เพื่ อให้ ระบบการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชีว้ัดที่ส าคัญ เช่น การมีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ว่าด้วยการพฒันาประสิทธิภาพระบบบริหารจดั
การศึกษา มีเป้าหมายระบุว่า รูปแบบของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาสามารถรองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของสถานศึกษา และของผู้ เรียน มีตัวชี ว้ัดที่ส าคัญ เช่น มีกฎหมาย 
กฎระเบียบ ระบบการจดัสรรเงินเพื่อการศกึษาที่ตอบสนองต่อคณุลกัษณะที่แตกต่างกนัของผู้ เรียน 
สภาพปัญหาของประเทศ สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีขนาดเล็ก มีจ านวนมากและเพิ่มขึน้ทุกปี โดย
ในปี 2558 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจ านวนน้อยกว่า 20 คน มีมากถึง 1,059 แห่ง ท าให้
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การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างไม่คุ้มค่า งบประมาณเพื่อการศึกษาของ
ประเทศไทย ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ การใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษาของ
ภาครัฐส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายส าหรับการศึกษาภาคบงัคบั ร้อยละ 44.84  เมื่อจ าแนกตามประเภท
กิจกรรม พบว่าเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจดัการศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.88 (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศกึษา, 2561, น. 56)  

บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลต้องด าเนินการให้คนไทยได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมเพื่อพัฒนา
ความสามารถและศกัยภาพตามความถนดั ความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อให้
มีอาชีพเลีย้งตนเองและครอบครัวได้และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2561, น. 76-77) หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาสามารถจดั
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการให้มีระบบการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด บรรลุตามขีดความสามารถของตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะสถานประกอบการ ชุมชน สถาบนัต่าง ๆ ในสงัคม (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2561) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ .ศ. 2545  
หมวด 8  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 58 ระบุว่า ให้มีการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนด้านงบประมาณ ทัง้จากรัฐ บุคคล ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กร 
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสงัคมอื่นมาใช้จดัการศกึษา ตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545)  

การจดัการศึกษาจะให้มีคณุภาพได้ ต้องมีการร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคสว่นในสงัคม แต่
ในปัจจุบันการระดมทรัพยากรยังมีน้อย ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ใช้จ่ายใน
ด้านบุคลากรถึงร้อยละ 75.9  ส่งผลให้งบประมาณที่เหลือมีอย่างจ ากัด ไม่เพียงพอส าหรับการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษายังน้อยกว่าที่
ควร สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารจดัการทรัพยากรทางการศึกษาของรัฐบาลไม่ส่งเสริม สนบัสนุน
กบัการพฒันาผู้ เรียน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2561, น. 56-61) 

งานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษา คุณภาพของสถานศึกษาสามารถ
รับรู้ได้จากผลงานด้านวิชาการ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553) ซึ่งขอบข่ายของการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานได้ก าหนดไว้หลายด้าน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การวัด/ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
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เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา (รุ่งชัชดาพร เวหะ
ชาติ, 2554) แต่สภาพปัจจุบันเกิดวิกฤติทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษา ซึ่งปัญหาวิกฤต
เก่ียวกบัการศกึษาข้อหนึ่ง คือ ขาดการระดมทรัพยากรและการลงทนุทางการศึกษา สงัคมโดยรวม
ขาดการติดตามและการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรทางการศกึษา (สนัติ  บุญภิรมย์, 2552, น. 15) 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเป็นการบริหารจดัการกิจกรรมที่เก่ียวกบัการเรียนการสอน การ
บริหารจึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่จะท าให้งานวิชาการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
(สนัติ  บญุภิรมย์, 2552, น. 22)  

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการจัดกิจกรรม การท างานอย่างเป็น
ระบบด้วยวิธีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด (เทอดนรินทร์ อุปลี , 2556, น. 6)  อีกทัง้ยังเป็นระบบที่
สนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ทัง้การบริหารการเงิน การ
บริหารบุคลากร โดยสถานศึกษาต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด (พิสิษฐ ภู่รอด, 2559) สอดคล้องกับทัศนะของ สุทธิวรรณ  ตันติ
รจนาวงศ์ (2553, น. 50-51) ความส าคัญว่าทรัพยากรทางการศึกษาเป็นองค์ประกอบในการ
พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และมีผลท าให้สถานศึกษามีระบบการเรียนการสอนที่มี
คณุภาพ เพราะเมื่อมีการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรการศึกษาในภารกิจ ด้านการบริหารทัว่ไป ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบคุลากร จะมีผลท าที่ให้การบริหารวิชาการหรือการจดัการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันงานวิจัยของศักด์ินิรันดร์ วงษ์ศรีแก้ว (2560) เร่ือง
ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวัด
ยโสธร มีข้อค้นพบว่า ปัจจัยด้านสารสนเทศ ด้านแผนกลยุทธ์ ด้านครู บุคลากร และด้านการจูงใจ 
มีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี
อ านาจพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารสถานศกึษาเอกชนได้ร้อยละ 35.80 รวมถึงข้อค้นพบจาก
งานวิจยัของ เขษมสร โข่งศรี (2557) เร่ืองปัจจยัที่สง่ผลต่อการบริหารงานวิชาการของ สถานศกึษา
ขนาดใหญ่สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ผลการวิจัยพบว่าสื่อวัสดุ
อปุกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา การจดัการ งบประมาณ  และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกบั
ชุมชน ความพร้อมของอาคารสถานที่ ผู้ บริหาร และครูผู้ สอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ขนาดใหญ่ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 และพบว่าด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครูผู้ สอน ความพร้อมของ



  4 

อาคารสถานที่ และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน  สามารถพยากรณ์การบริหารวิชาการได้
ร้อยละ 66.70 
 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เปรียบเทียบค่าสถิติคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับประเทศและระดับจังหวัด (ศธจ.นนทบุรี) ปีการศึกษา 
2562,2561 พบว่า ค่าสถิ ติคะแนนเฉลี่ ยระดับประเทศ รวม  4 กลุ่มสาระ คือภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ลดลงร้อยละ 1.20 และระดบัจงัหวดั (ศธจ.นนทบุรี) 
ลดลงร้อยละ 1.51 (ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดันนทบรีุ, 2562) จะเห็นว่า ปีการศึกษา 2561 และ
ปีการศึกษา 2562  ค่าสถิติคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ระดับประเทศและระดับจังหวัด
ของนกัเรียนลดลง ทัง้สองปีการศกึษา   
 รายงานทิศทางการพฒันาการศึกษาระดบัภาคการศึกษา (กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 
1) พ.ศ. 2560 – 2569 ได้ระบุยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ให้มีการจัดการศึกษาตามความ
ต้องการอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ตลอดชีวิต การเพิ่มการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  การ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ก าหนดเป้าประสงค์ให้ประชากรได้รับโอกาสทาง
การศึกษาตามความต้องการอย่างมีคณุภาพ ทัว่ถึง ตลอดชีวิต ทกุภาคสว่นของสงัคมมีส่วนร่วมใน
การบริหารและจดัการศึกษา ผู้ เรียนได้รับการศกึษาที่มีคณุภาพและมาตรฐาน สถานศึกษาจดัการ
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา เป้าหมาย (Road map) คือ ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ต้องเพิ่มขึน้เกินกว่าร้อยละ 50 ในทุกสาขาวิชา อัตรา
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องเป็นศูนย์ ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการศึกษาของ
กลุ่มจังหวัด (SWOT Analysis) ได้พบปัญหา ที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพการบริหารวิชาการใน
ประเด็นส าคัญ คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดภาวะผู้น าทางวิชาการ สถานศึกษาส่วน
ใหญ่มีครูผู้ สอนไม่ตรงวิชาเอก ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาด้วยกัน 
ผู้ เรียนขาดเป้าหมายในการเรียนคณุภาพผู้ที่จบการศึกษายงัไม่เป็นตามความคาดหวงัของสงัคม  
การเรียนรู้ด้านอาชีพไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีนักเรียนบางส่วนอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ ความรู้ความสามารถของผู้ เรียนต ่ากว่ามาตรฐานท่ีควรจะเป็น ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษาไม่ทนัสมยั การวดัผลและประเมินผลไม่สอดคล้องกบัหลกัสตูรท้องถิ่น การผลิตครูยงัไม่
มีคณุภาพ การกระจายอ านาจทางการศึกษายงัไม่ชดัเจน ขาดกระบวนการติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง การอพยพเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างถิ่น และแรงงานต่างด้าว และประชากรแฝงท า
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ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของตัวผู้ เรียนและการจัดการศึกษา (ส านักงานศึกษาธิการภาค 4, 
2558, น. 61-63)   

แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ได้พบปัญหา ใน
ประเด็นคือ โรงเรียนขนาดเล็กในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 บางส่วนที่
มีทรัพยากรทางการศึกษาไม่เพียงพอครูผู้สอนส่วนหนึ่งของโรงเรียนในสงักัดสอนไม่ตรงกบัสาชา
วิชาเอก ท าให้นกัเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้อย่างลกึซึง้ นกัเรียนบางสว่นขาดทกัษะการอ่านและ
การเขียน การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นต้น (ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3, 2562, 
น. 37-41) 

จากเหตผุลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตพื น้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพราะการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาที่ดีจะสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประสิทธิภาพกับผู้ เรียนได้มากที่สุด และเป็นการพัฒนาผู้ เรียนให้ดีขึน้ตามเป้าหมายของ
สถานศกึษาในทกุระดบั 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้วตัถปุระสงค์ไว้ดงันี ้ 

1. ศึกษาระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 

2. ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ของสถานภาพส่วนบุคคลและการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 3 

4. ศกึษาสถานภาพสว่นบคุคลและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่สง่ผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในครัง้นีจ้ะศึกษา
ขอบเขตการวิจยัดงันี ้
 1.ขอบเขตเนือ้หา 
 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ผู้ วิจัยศึกษาองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของโรงเรียน 4 ด้าน คือ 1) การบริหารบุคคล 2) การบริหารการเงิน 3) การบริหารวสัดุ
อปุกรณ์และ 4) การบริหารอาคารสถานที่ ส าหรับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ผู้ วิจัย
ศึกษา 7 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 3. การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  4.การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 6. การนิเทศภายใน
สถานศกึษา 7. การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐการศกึษา 
 2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บริหารและครูที่ปฏิบติังานในสถานศึกษาสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3,468 คน จาก 47 
โรงเรียน 
 3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3  ก าหนดกลุม่ตวัอย่างตามเกณฑ์จากตารางส าเร็จ
ของ เคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 346 คน ซึ่ง
ได้จากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน โดยเร่ิมจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) 
โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นระดับชัน้ (Strata) จากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ตามสดัสว่นของผู้บริหารและครูแต่ละโรงเรียน 
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 4. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรที่ศกึษามีตวัแปรพยากรณ์และตวัแปรเกณฑ์ มีรายละเอียดดงันี ้
ตัวแปรพยากรณ์ มีรายละเอียดดงันี ้
1. สถานภาพสว่นบคุคล ได้แก่ 

1.1) เพศ 
1.2) ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.3) ขนาดโรงเรียน 
1.4) อาย ุ
1.5) รายได้/เดือน 
1.6) ประสบการณ์ในการท างาน 

2. การบริหารทรัพยากรทางการศกึษาของสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 
2.1) การบริหารบคุคล  
2.2) การบริหารการเงิน  
2.3) การบริหารวสัดอุปุกรณ์ 
2.4) การบริหารอาคารสถานที่ 

ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ 7 ด้าน ประกอบด้วย 
1) การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  
2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศกึษา  
3) การวดั ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   
4) การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา  
5) การพฒันาสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้  
6) การนิเทศภายในสถานศกึษา  
7) การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐการศึกษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติกิจกรรมวิชาการของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานของฝ่าย
งานต่าง ๆ เป็นไปตามขัน้ตอนและบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาประกอบด้วยกิจกรรม 7 
ด้าน คือ  

1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานจัดโครงสร้างการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบที่เอือ้ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
จัดท าหลกัสูตร แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและด าเนินงานตามแผน โดยเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสภาพแวดล้อมทางสงัคม เพื่อน าหลกัสูตรที่พัฒนาขึน้จาก
ความต้องการของทกุภาคสว่นไปใช้อย่างเป็นระบบและประเมินผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาโดย
การมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การ
ด าเนินงานส่งเสริมจัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั จดักระบวนการเรียนรู้โดยเน้น
ความถนัด ความสนใจของผู้ เรียน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ม ี
การวางแผนนิเทศด้านการสอนและน าผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
รวมถึงผู้บริหารต้องมีสว่นร่วมกบัครูในการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

1.3 การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง การด าเนินงานใน
การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรสถานศึกษา โดยส่งเสริมให้ครูมีการวดัผล ประเมินผล เทียบ
โอนผลการเรียนและอนุมติัผลการเรียนตามสภาพความเป็นจริงของนักเรียนเป็นรายบุคคลในทุก
ระดับชัน้ มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้ เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ใช้เคร่ืองมือที่หลากหลาย 
สนับสนุนให้ครูจัดท าและมีการพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
ส่งเสริมให้มีการจัดระบบสารสนเทศด้านการวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน น าผล
การวดัผล ประเมินผล มาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนให้ดีขึน้ 

1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานท่ีมีการศกึษา
การแก้ปัญหาบริหารจัดการสถานศึกษาในภาพรวม ส่งเสริมให้บุคลากรท าการวิจยัเพื่อแก้ปัญหา
ในชัน้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกับการท าวิจัย
ในชัน้เรียนให้กบัครูและบุคคลากรในสถานศึกษา สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจยันชัน้เรียนมาใช้ใน
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การปรับปรุงการเรียนการสอน มีการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ คู่มือ เอกสารประกอบการท าวิจยัและ
สนบัสนนุให้ครูน าผลการวิจยัไปเผยแพร่แก่สาธารณะ 

1.5 การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การ
ด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ มีการจดัหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทนัสมัยอย่างหลากหลาย เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ สนับสนุนให้ครูผลิตหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียน 
การสอน ประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันาและแลกเปลี่ยนการใช้สื่อนวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทนัสมยั ที่ครูผลิตและพฒันาขึน้กบัเพื่อนครูสถาบนัการศึกษาทัง้ภายใน 
และภายนอกเขตพืน้ที่การศึกษา  มีการประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา รวมถึงการส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวกับพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทัง้ในสถานศึกษา 
และพืน้ที่ใกล้เคียง มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน และธรรมชาติของผู้ เรียน 
สง่เสริมให้ครูใช้แหลง่การเรียนรู้ทัง้ในและนอกสถานศกึษาในการจดัการเรียนรู้ 

1.6 การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานจัดระบบการนิเทศใน
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา สนับสนุน  ส่งเสริมให้ครูน าผลการนิเทศไป
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน ให้ความช่วยเหลือครูให้ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษากับ
เครือข่ายการนิเทศการศกึษากบัเขตพืน้ที่การศกึษาของสถานศึกษานัน้   

1.7 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
หมายถึง การด าเนินงานจัดโครงสร้างบริหารงานประกันคุณภาพที่เอือ้ต่อการด าเนินงาน มีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาองค์กร มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย จดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา
และด าเนินงานตามแผน มีการจดัระบบข้อมลูสารสนเทศการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาที่
ถกูต้องและเหมาะสมกบัการใช้งาน มีการก ากบั ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีการประเมินประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีละ 1 ครัง้ จัดท ารายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ
ภายในน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน และหน่วยงานต้นสงักดั  และเผยแพร่ผล
การประเมินประกนัคณุภาพภายในต่อสาธารณะ 
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2. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการสนบัสนุนจากภายนอก
สถานศึกษาที่ส่งผลท าให้งานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) 
การบริหารบุคคล 2) การบริหารการเงิน 3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์และ 4) การบริหารอาคาร
สถานที ่

2.1 การบริหารบุคคล หมายถึง การด าเนินงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาด้าน
บุคลากร โดยสถานศึกษาประสานความร่วมมือ และเชิญวิทยากรภายนอก ผู้ เชี่ยวชาญ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการ
สร้างเครือข่ายบุคลากรแกนน าจากภายนอกเพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษา มีการประสานงานกบั
หน่วยงานต้นสังกัดในการจัดหาบุคคลกรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ หรือ
ประสานงานกบัสถานศกึษาอ่ืนในการแลกเปลี่ยนบคุลากรมาร่วมจดัการเรียนรู้ 

2.2 การบริหารการเงิน หมายถึง การด าเนินงานด้านเงินทุนหรืองบประมาณที่
สถานศึกษาด าเนินการจัดหาเงิน รายได้ และระดมทุนเพื่อให้เพียงพอกับการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ โดยประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน 
องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และหน่วยงานต้นสังกัด มีการจัดสรรเงิน
งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเกณฑ์ ด าเนินการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณและจดัท ารายงานการใช้เงินงบประมาณ 

2.3 การบริหารวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง การด าเนินงานที่สนบัสนุนการจดัการศึกษา 
ที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ โดยสถานศึกษามีแนวทาง เป้าหมาย และแผนงานในการจัดหาและใช้วัสดุ
อปุกรณ์จากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนการจัดการศึกษา มีการด าเนินการหรือกิจกรรมเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จากหน่วยงานภายนอกที่หลากหลาย สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการใช้วัสดุอุปกรณ์จากท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน  และน า
วสัดอุปุกรณ์จากท้องถิ่นมาใช้ในการจดัการศกึษา 

2.4 การบริหารอาคารสถานที่  หมายถึง การด าเนินงานที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีสถานศึกษามีการก าหนดแนวทาง เป้าหมาย และแผนงานการใช้อาคารสถานที่  
ส ารวจข้อมลูความต้องการใช้อาคาร และความเพียงพอของอาคารเรียน จดัหาอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ให้เพียงพอกบัความต้องการใช้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการใช้อาคารสถานที่ เพื่อการ
จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน  ให้บริการด้านอาคารสถานที่กับ บุคคล ชุมชนและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ใช้ห้องที่ได้รับการจดัสรรอาคารสถานที่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และระดมทนุจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และพฒันาอาคารสถานที่ 
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 3. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 หมายถึง หน่วยงานทางการ
ศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ก ากับ
ดแูลและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานในระดับเขตพืน้ที่การศึกษา ประกอบด้วย 
จงัหวดันนทบรีุ และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 47 โรงเรียน 
 4. โรงเรียนมัธยมศึกษา  หมายถึง โรงเรียนของรัฐบาลในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตัง้แต่ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 ถึง             
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 

 5. สถานภาพส่วนบุคคล หมายถึง คุณสมบัติของผู้ บริหารและครูในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ขนาดโรงเรียน อายุ รายได้/เดือน ประสบการณ์ในการ
ท างาน 
 6. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อ านวยการสถานศกึษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 
 7. ครู หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ในการจดัการเรียนการสอนของสถานศกึษาสงักดัส านกังาน 
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ผู้ วิจัยใช้แนวคิดของ สมพิศ ใช้เฮ็ง (2554, น. 6) ซึ่ง

อธิบายไว้ว่าทรัพยากรทางการศึกษาสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา
ของสถานศกึษาและท าให้เกิดผลส าเร็จตามเปา้หมายท่ีก าหนด ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การ
บริหารบคุคล 2) การบริหารการเงิน 3) การบริหารวสัดอุปุกรณ์และ 4) การบริหารอาคารสถานที่ 

การบริหารงานวิชาการ ผู้วิจยัได้ศกึษาจากแนวคิด และงานวิจยัที่เก่ียวข้องของนกัวิชาการ
ต่าง ๆ เช่น รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ (2554), อ าภา  บญุช่วย (2552),ภารดี อนนัต์นาวี (2557),จารุณี  
เก้าเอีย้น (2557),ภาวิดา  ธาราศรีสทุธิ (2550),ปรียาภรณ์  ตัง้คณุานนัต์ (2562),กษม  โสมศรีแพง 
(2554),เพชริน  สงค์ประเสริฐ (2550),กระทรวงศึกษาธิการ (2550),อรพรรณ  พรสีมา (2546), 
เบญจภรณ์  รัญระนา (2560),อธิวัฒน์  พันธ์รัตน์ (2562),สุเทพ  ตระหง่าน (2555),ยุทธนา  
เกือ้กูล (2559),กมลรัตน์  ทิสมบูรณ์ (2560),รัติยา  ทองสีนุช (2558) และท าตารางสังเคราะห์
สามารถสรุปการบริหารงานวิชาการได้ทัง้หมด 7 ด้าน ได้แก่ 1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา 2. 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 3. การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ 
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แหล่งเรียนรู้ 6. การนิเทศภายในสถานศึกษา และ7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศกึ 

 
ความสัมพันธ์ของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษากับการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษา 
การวิจัยการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาและการบริหารงานวิชาการ มีแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ที่สามารถอธิบายความเชื่อมโยงได้ กล่าวคือ ทรัพยากรมีความส าคญัต่อ
ผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการบริหารทรัพยากร ที่มีปริมาณของทรัพยากร มีผลต่อการ
ด าเนินกิจกรรม โดยประสิทธิภาพของกิจกรรมหากมีทรัพยากรเพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม จะ
สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกันข้ามหากมีทรัพยากรไม่มีเพียงพอ การ
ด าเนินงานจะไม่มีประสิทธิภาพ ดังแนวคิดของ สมพิศ ใช้เฮ็ง (2554) ซึ่งอธิบายไว้ว่า ทรัพยากร
เป็นตวักระตุ้นที่ท าให้กิจกรรมของสถานศึกษาด าเนินไปได้อย่างราบร่ืนและทรัพยากรจะมีบทบาท
ส าคญัต่อกิจกรรมหรือการด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานทัง้ด้านคณุภาพและปริมาณ และ
สทุธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ์ (2553, น. 50-51) ได้สรุปความส าคญัของทรัพยากรทางการศึกษาไว้ว่า
ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา
และการพฒันาการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ และทรัพยากรทางการศึกษาก็มีผลท าให้สถานศกึษามี
ระบบการเรียนการสอนที่มีคณุภาพ  

ขณะเดียวกันงานวิจัยของเขษมสร โข่งศรี (2557) เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับการบริหารงาน  
วิชาการของสถานศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยเรียงล าดบัได้ดงันี ้ด้านสื่อวสัดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการจัดการงบประมาณ ด้านความสมัพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน  ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ ด้านผู้บริหาร  ด้านครูผู้สอน  
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ผลพบว่า มีกลุ่มตวัแปร 4 ตวั ได้แก่ ด้านสื่อวสัดอุปุกรณ์
และเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา ด้านครูผู้ สอน  ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่   ด้าน
ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน  โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 66.70 
และ สุชาดา ถาวรชาติ (2559) ท าการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 
1.ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2.ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3. ปัจจยักบัการบริหารงาน
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วิชาการ มีความสัมพันธ์ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4.การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน พบว่า ปัจจัยด้านครูผู้สอน  ปัจจัยด้านผู้บริหาร  ปัจจัยด้านสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และปัจจัยด้านอาคารสถานที่  ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศกึษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณูสะสมเท่ากบั 
.71 นอกจากนี ้งานวิจัยของ ปภานีย์ ดอกดวง (2559) เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแก้งโนนกาเร็น สงักัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาอบุลราชธานีเขต 5  ผลการวิจยัพบว่า 1.ปัจจยัการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2. ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 3. ปัจจัยการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ มี
ความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 4. ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัย
ด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้ปกครองชุมชน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ปัจจยัด้านงบประมาณ และ
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 

จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาในด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหาร
วสัดอุปุกรณ์ และด้านการบริหารอาคารสถานที่ น่าจะมีความสมัพนัธ์และสง่ผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษา 
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  ตัวแปรพยากรณ์                                                 ตัวแปรเกณฑ์ 

  

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 
1. สถานภาพส่วนบุคคลมีความสมัพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัด

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 
2. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของ

สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 
3. สถานภาพส่วนบุคคลและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษารส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การวิจัย เร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ผู้ วิจยัได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด 
และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งเนือ้หาได้ดงัต่อไปนี ้

1. บริบทการจดัการศกึษาของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษาเขต 3 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร 

2.1 ความหมายของการบริหาร 
2.2 ความส าคญัและประโยชน์ของการบริหาร 
2.3 กระบวนการบริหาร 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ 
3.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
3.2 ความส าคญัของการบริหารงานวิชาการ 
3.3 ขัน้ตอนการบริหารงานวิชาการ 
3.4 หลกัการบริหารงานวิชาการ 
3.5 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 
3.6 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
3.7 องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรทางการศกึษา 
4.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
4.2 ความส าคญัของการบริหารทรัพยากรทางการศกึษา 
4.3 หลกัในการบริหารทรัพยากรทางการศกึษา 
4.4 กระบวนการในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
4.5 องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรทางการศกึษา 

5. แนวคิดสถานภาพสว่นบคุคล 
6. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

6.1 งานวิจยัในประเทศ 
6.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. บริบทการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ตัง้อยู่เลขท่ี 85 หมู่ 5 ซอยไทรม้า 11 ถนน

รัตนาธิเบศร์ ต าบลไทรม้า อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 มีจ านวนโรงเรียนในสงักัด
จ านวนทัง้สิน้  47 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในจงัหวดันนทบุรีจ านวน 18 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจ านวน 29 โรงเรียน ในจงัหวดันนทบรีุ ประกอบด้วย 6 อ าเภอ ดงันี ้อ าเภอเมือง
นนทบุรี อ าเภอบางกรวย อ าเภอไทรน้อย อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางใหญ่ และอ าเภอบางบวัทอง  
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 16  อ าเภอ ดังนี ้ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ
ท่าเรือ อ าเภอนครหลวง อ าเภอภาชี อ าเภอบางปะหัน อ าเภอวงัน้อย อ าเภออทุัย อ าเภอมหาราช  
อ าเภอบ้านแพรก อ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางบาล  อ าเภอผักไห่  อ าเภอลาดบวั
หลวง อ าเภอเสนา และอ าเภอบางซ้าย  ขนาดของโรงเรียนแบ่งออกเป็น 4 ขนาด คือ 1) ขนาดเล็ก 
จ านวน 14 โรงเรียน 2) ขนาดกลางจ านวน 14 โรงเรียน 3) ขนาดใหญ่จ านวน 10 โรงเรียน และ 4) 
ขนาดใหญ่พิเศษจ านวน 9 โรงเรียน (ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3, 2563) 

 
วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีการบริหารจัดการศึกษาที่ มี 
คณุภาพระดบัสากล 

 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คณุภาพในระดบัสากล 

 2. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 
ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน การบูรณาการการจัด
การศกึษา และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคณุภาพการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ
และมทีกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถตรงตามสายงานและมีการท างานท่ี
มุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน 
 4. ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และขบัเคลื่อนการศึกษา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูค่ณุภาพระดบัสากล 
 5. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วน และการกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบสู่
สถานศกึษา 
 6. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ 
 1. จดัการศกึษาเพื่อความมัน่คง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่ อส ร้างความสามารถใน 
การแข่งขนั 
 3. สง่เสริม สนบัสนนุการพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา 
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศกึษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
 5. จดัการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 6. พฒันาระบบบริหารจดัการและสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 
ค่านิยมองค์กร 

“SESAO 3” 
S = Service mind  จิตบริการ 
E = Equality  มีความเสมอภาพ 
S = Smart   เป็นแบบอย่างที่ดี 
A = Accountability มีความรับผิดชอบ 
O = Organic   เป็นองค์กรที่มีชีวิต 
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3 = การมีส่วนร่วมของ 3 องค์กร ได้แก่ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา โรงเรียน
และชมุชน (ทัง้ภาครัฐและเอกชน) 

 
อ านาจหน้าที่และส่วนราชการภายใน 
 อ านาจหน้าที่และส่วนราชการภายในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา แบ่งส่วนราชการ
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา ดงัต่อไปนี ้

1. กลุม่อ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ ดงันี ้
รับผิดชอบในส่วนงานสารบรรณส านักงาน ช่วยเหลือกองอ านวยการ งานปรับปรุง

สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และยานพาหนะ การควบคุมภายในองค์กร เผยแพร่/ประชาสมัพันธ์
กิจกรรม-ผลงาน ข้อมลูข่าวสารต่างๆของส านกังานเขต ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกเขตพืน้ที่ ด าเนินการสรรหา/เลือกตัง้คณะกรรมการและอนุกรรมการเขตพืน้ที่ การจัด
สวสัดิการให้กบับคุลากร และปฏิบติัหน้าท่าอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.กลุม่นโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ ดงันี ้
มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการจัดท านโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/

แผนการพัฒนา/แผนการศึกษา และความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น วิเคราะห์การจัดสรร
งบประมาณให้สถานศึกษา และด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา การจดัท าข้อมลูการจดัตัง้ รวม ยุบ เลิก 
และโอนย้ายสถานศกึษา รวมถึงการปฏิบติัหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา มีอ านาจ
หน้าที ่ดงันี ้

รับผิดชอบในด้านการวิเคราะห์ ด าเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล วิจัย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการ
ปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมายอ่ืนๆ 

4. กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี ้
รับผิดชอบในส่วนงานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี งานพัสดุ งานสินทรัพย์  และให้

ค าปรึกษากบัสถานศกึษาในการบริหารการเงินและสินทรัพย์  
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5. กลุม่การบริหารงานบคุคล มีอ านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี ้
รับผิดชอบในเร่ืองการวางแผนอัตราก าลัง/การก าหนดต าแหน่ง การสรรหา บรรจุ

แต่งตัง้ ย้าย โอน การลาออก การเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการครู 
การด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน บ าเหน็จความดี
ความชอบ งานทะเบียนประวติั จดัท าข้อมลูระบบจ่ายตรงเงินเดือน ปฏิบติัการบริหารและอ านวย
ความสะดวกในเร่ืองการออกหนังสือรับรองต่างๆ งานด้านวินัย ร้องทุกข์ อุทธรณ์   รวมถึงการ
ปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมายอ่ืนๆ 

6. กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา มีอ านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี ้
รับผิดชอบการฝึกอบรมก่อนการบรรจุแต่งตัง้ อบรมพัฒนาการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ สนบัสนนุ/ส่งเสริมเชิดชูเกียรติของครูและบุคลากรทางการศกึษา ด าเนินการเร่ืองศกึษา
ต่อ วิเคราะห์ วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครู และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

7. กลุม่นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจดัการศกึษา มีอ านาจหน้าที่ดงันี ้
รับผิดชอบในส่วนการประสานงานการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด

ประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย 
และพฒันาสื่อนวตักรรมการนิเทศทางการศึกษา ปฏิบติังานเลขานุการและคณะกรรมการติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการศกึษา และปฏิบติังานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. กลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา มีอ านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี ้
รับผิดชอบในส่วนงานส่งเสริม สนับสนุนเก่ียวกับศาสตร์พระราชา การจดัการศึกษา

ในระบบนอก นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาของ
ครอบครัว บุคคล ชุมชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา และสถาบันอ่ืนๆในสังคม ประสาน
ความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามาส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส ารับนักเรียน
ปกติ ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ส่งเสริมด้านการแนะแนว ลกูเสือ/เนตรนารี
ยุวกาชาด ผู้ บ าเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) งานกิจการนักเรียนด้านวินัย 
ประชาธิปไตย สิทธิเด็ก การสนบัสนนุการระดมทรัพยากรที่ใช้ในการจดัการศกึษา ประสานปอ้งกนั 
แก้ปัญหายาเสพติด ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ส่งเสริมการศึกษากบัศาสนาและการวฒันธรรม 
แหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งเสริมให้สร้างความแน่น
แฟ้น/เข้มแข็งกบัชมุชน และปฏิบติังานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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9. หน่วยตรวจสอบภายใน มีอ านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี ้
รับผิดชอบในส่วนด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบการเงิน การบญัชีและระบบการ

ดูแลทรัพย์สิน การประเมินการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
และปฏิบติังานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

2. แนวคิดการบริหาร 
 การบริหารเป็นกระบวนการของการวางแผน การควบคมุ การจดัองค์การ การสัง่การ ของ
ผู้ที่บทบาทการบริหารในองค์กร การใช้ทรัพยากรเพื่อความส าเร็จในเปา้หมายขององค์กรที่ก าหนด  
 

2.1 ความหมายของการบริหาร 
การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานอย่างมีศิลปะในการใช้ทรัพยากรและคน 

เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า          
“การบริหาร” (Administration) ไว้ดงันี ้

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548, น. 11) ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นการด าเนินงานที่
รัฐบาลน ามาใช้ในการบริหารงานในทุกๆด้าน เพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ปลายทางที่ได้ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนัติ  บุญภิรมย์ (2552, น. 42) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นการด าเนินงานที่ประกอบด้วยบคุล
ตัง้แต่สองคนขึน้ไป เพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยใช้ปัจจยัต่าง ๆ เข้ามาสนบัสนุนใน 
การด าเนินการ 

มนูญ ร่มแก้ว (2553, น. 16) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นกระบวนการท างานร่วมกันในการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  

สุธรรม ธรรมทศนานนท์ (2553, น. 50)  ได้ให้ความหมายของการบริหาร หมายถึง 
กระบวนการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคล ผู้บริหาร
เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานหรือล้มเหลวของงานที่อาจจะเกิดขึน้  

 ธีระ รุญเจริญ (2555, น. 10)  ได้ให้ความหมายการบริหารว่าหมายถึง การใช้
ทรัพยากรให้มีประโยชน์มากที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการท างานเป็นขัน้ตอนระหว่าง 
ทรัพยากรที่มี กับกระบวนการและผลผลิต ส าหรับทรัพยากรครอบคลุมไปจนถึง คน วัสดุอปุกรณ์
เงิน การจดัการ สว่นผลผลิตมุ่งไปที่คณุภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง เป็นกระบวนการปฏิบติังานที่ต้องใช้ความร่วมมือกัน
ของบุคคลในองค์กร เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยอาศยัการวางแผน การน า การจดัองค์กร และการควบคมุ 

 
2.2 ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหาร 

การบริหารเป็นการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความเป็นระบบ ประหยัด มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรมต่อทุกคน ทุกฝ่ายในองค์กร นักวิชาการได้ให้ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการบริหารไว้ดงันี ้

สนัติ  บุญภิรมย์ (2552, น. 43)  ได้สรุปไว้ว่า การบริหารมีคณุค่าต่องานที่ต้องปฏิบติั
ให้บรรลผุลส าเร็จทัง้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกลา่วไว้ ดงันี ้

1. ช่วยให้เกิดการลงมือปฏิบติังาน  
2. ช่วยให้การปฏิบติังานประสบความส าเร็จได้รวดเร็ว 
3.ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคคล  
4.ช่วยก่อให้เกิดการประหยัด เช่น การใช้งบประมาณแรงงาน วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัร เวลา เป็นต้น  
5. ช่วยให้เกิดประโยชน์กบัตนเอง ผู้ อ่ืน และสงัคมโดยสว่นรวม  
6. ช่วยให้การปฏิบติังานต่างๆเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
7. ช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
8. ช่วยก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นธรรมและมีการจัดสรรอย่างทั่วถึงทัง้งานและการ

จดัสรรผลประโยชน์ สง่ผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัและไม่รู้สกึแตกแยก 
9. ช่วยก่อให้เกิดผลประโยชน์ตามมา เกิดความคลอ่งตวัในการท างานทุกอย่าง 
ปรัชญา เวสารัชช์ (2554, น. 3) สรุปไว้ว่า การบริหารการศึกษาเป็นการจัดการที่มี

ความต่อเนื่องและเป็นระบบ มีขัน้ตอนและวิธีด าเนินการ มีทรัพยากรที่พร้อมสนับสนุน และมีการ 
ประเมินผลอย่างเที่ยงตรงมีความน่าเชื่อถือได้ 

สมัมา รธนิธย์ (2560, น. 94) สรุปไว้ว่า การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการ เป็น
ภารกิจที่จะต้องก าหนดแบบแผน และเทคนิคต่าง ๆ โดยการน าทั ง้ศาสตร์และศิลป์ที่ มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับองค์การมาใช้ เพื่อท าให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกๆฝ่ายสามารภด าเนินการ
ร่วมกนั เอือ้ให้ผู้ เรียนได้รับการศกึษาอย่างมีคณุภาพ เหมาะสมตามวยั 
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 สรุปได้ว่า การบริหารมีความส าคัญและมีประโยชน์เพราะเป็นกระบวนการที่มี
ขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน  ให้บรรลุผลส าเร็จ การบริหารมีประโยชน์ในการช่วยก่อให้เกิดการ
ตดัสินใจในการปฏิบติังาน พร้อมทัง้มีการด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนที่ถกูต้องและเหมาะสม 

 
2.3 กระบวนการบริหาร 

การบริหารเป็นกระบวนการที่ท าให้องค์กรบรรลวุตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ มีนกัวิชาการได้กลา่วถึงกระบวนการบริหารไว้ ดงันี ้

สุนทร โคตรบรรเทา (2551, น. 10)  กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหารต้องอาศัยศิลป์
และศาสตร์ของผู้บริหารในการท าให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการด าเนินงาน การวางแผน การน า การจัดองค์การ และการ
ควบคมุ ซึง่จะท าให้งานด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน 

สนัติ  บญุภิรมย์ (2552, น. 112) กลา่วถึงกระบวนการบริหารไว้ดงันี ้
1. แนวคิดของลเูทอร์ เอช กลูิก และลินแดลล์ เออร์ วิก (Gulick,Luther and Lyndall 

Urwick,1973) มีแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารอยู่ 7 ขัน้ ตอนดงันี ้1. การวางแผน 2. การจัด
องค์การ  3. การจัดคนเข้าท างาน  4. การประสานงาน 5. การสั่งการ 6. การรายงานผล และ 7. 
การจดัท างบประมาณ  

2. แนวคิดของอองรีฟาโยล (Henry Fayol) ก าหนดหน้าที่ของผู้ บริหารออกเป็น 5 
ขัน้ตอน ดงันี ้1. การวางแผน 2. การจดัการองค์กร 3. การสัง่การ/บงัคบับญัชา 4. การควบคุมงาน
และ 5.การประสานงาน 

3. แนวคิดของฮาโรลด์คูน ต์และซี ริลล์ โอดอลเนลล์  (Koontz Harold D. and 
CyrilO’Donnell. 1972) ได้ก าหนดขัน้ตอนในการบริหารทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 1.การวางแผน 2.
การ จดัการองค์กร 3. การอ านวยการ 4. การจดัคนเข้างานตามต าแหน่ง 5. การควบคมุการท างาน  

สรุปได้ว่า กระบวนการบริหาร หมายถึง การจดัการเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพต้อง
ขึน้อยู่กบักระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร ประกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์กร การสัง่
การ การประสานงาน  การจดัคนเข้าท างาน การจดัท างบประมาณ และการรายงาน  
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการของนักวิชาการได้ให้แนวคิดที่ส าคัญไว้อย่างหลากหลาย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 
 

3.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
งานวิชาการเป็นงานที่เก่ียวเนื่องกบักิจกรรมทุกชนิดของสถานศกึษา โดยเฉพาะการ 

ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัของสถานศึกษา และเป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จ 
มีนกัวิชาการให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ดงันี ้

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550, น. 3) สรุปไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ
ด าเนินงานต่างๆของสถานศกึษา เพื่อเป็นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

สันติ  บุญภิรมย์ (2552, น. 20-22) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
สามารถแยกได้ 2 ประการ ดงันี ้

ประการที่หนึ่ง งานวิชาการ หมายถึง งานที่เป็นงานหลกัของสถานศึกษา ประกอบ 
ด้วย งานหลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูร สื่อการสอน วิธีการสอน การวดัผล/ประเมินผล การประกนั
คณุภาพการศกึษา และงานอ่ืน ๆ ที่สง่เสริมงานวิชาการให้บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย 

ประการที่สอง การบริหารงานวิชาการ หมายถึง รูปแบบการบริหารจดัการในส่วนของ
กิจกรรมที่เก่ียวกับการเรียนการสอน เพื่อให้ด าเนินไปอย่างราบร่ืน การบริหารงานวิชาการจึงเป็น
กิจกรรมท่ีส าคญั ที่สง่ผลต่อประสิทธิผล ประสิทธิภาพและคณุภาพการศกึษา 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, น. 2) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การบริหารของสถานศึกษาทุกแห่ง โดยมุ่งเน้นเก่ียวกับการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพกบัผู้ เรียน 

กาญจน์ เรืองมนตรี (2554, น. 6) ให้ความหมายของงานวิชาการว่า งานวิชาการเป็น
หวัใจของการบริหารการศกึษา ความส าเร็จของสถานศึกษาก็คือการมคีณุภาพในการจดัการศกึษา 
เก่ียวกบัหลกัสตูร การใช้หลกัสตูร สื่อการสอน งานวดัผลและประเมินผล งานนิเทศการศึกษา งาน
ห้องสมุด งานแนะแนว เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554, น. 29) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
กระบวนการบริหารกิจกรรมที่เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนให้ส าเร็จตามเป้า ตัง้แต่การก าหนด
นโยบาย การวางแผนงาน การปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน การพฒันาการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามจดุมุ่งหมายของการจดัการศกึษาให้กบัผู้ เรียน 

จรุณี เก้าเอีย้น (2557, น. 3-5) ได้ให้ความหมายของงานวิชาการไว้ว่า หมายถึง งาน
ที่ประกอบด้วยงานการเรียนการสอน เช่น งานหลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูร การวดัประเมินผล สื่อ
การจัดการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ท่ีช่วยให้งานวิชาการบรรลุผลส าเร็จ 
ตามเปา้หมาย  

จิติมา วรรณศรี (2557, น. 3) กล่าวถึง การบริหารงานวิชาการไว้ว่า หมายถึง การ
ด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน ได้แก่ การพัฒนาหลกัสูตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา 

สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานที่เก่ียวกับการเรียนการ
สอนให้ได้ผลดี ซึง่การบริหารงานวิชาการมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การพฒันาหลกัสตูร สื่อการ
สอน การวดัผล การประกนัคณุภาพการศึกษา ฯลฯ เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้เป็นไปตาม
จดุมุ่งหมายของการศกึษา เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน  

 
3.2 ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 

งานวิชาการเป็นงานของการบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีนกัวิชาการให้ความส าคญัของ
งานวิชาการไว้ดงันี ้

ภาวิดา ธาราศรีสทุธิ (2550, น. 3) สรุปความส าคญัของการบริหารงานวิชาการ ไว้ว่า 
ตัวบ่งชีคุ้ณภาพความส าเร็จของโรงเรียน สามารถดูได้จากการบริหารงานวิชาการ โดยพิจารณา
จากกระบวนการและตวัผู้ เรียนเป็นหลกั 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 33) กล่าวไว้ว่า งานวิชาการเป็นงานที่ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือและความร่วมมือจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตร การวัดผล
ประเมินผล คณุภาพนกัเรียนได้อย่างมีคณุภาพ 

 



  25 

สันติ  บุญภิรมย์ (2552, น. 38-39) กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจ
ส าคญั เพราะการเรียนการสอนเป็นงานหลกั สามารถยกระดบัให้สงูขึน้ได้ด้วยความเอาใจใส่ดแูล
ของผู้ บริหารในเชิงพัฒนา เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าและทันสมัยต่อการบริหารงานใน
สถานศกึษา 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, น. 1) กล่าวไว้ว่า คุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษาจะพิจารณาได้จากงานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเก่ียวข้องกับหลักสูตร การ
จดัการเรียนการสอนและเก่ียวข้องกบัผู้บริหารสถานศกึษาและบุคลากรทกุคนในสถานศกึษา 

จรุณี เก้าเอีย้น (2557, น. 5-6) สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการความส าคัญมาก 
เป็นงานหลักของผู้ บริหารสถานศึกษา ผู้ บริหารต้องใส่ใจและตระหนักในภารกิจของงาน รู้จัก
ปรับปรุงตนเอง รู้และเข้าใจงานวิชาการอย่างถ่องแท้ นอกจากนีย้ังจะได้รับความไว้วางใจ การ
ยอมรับนบัถือจากชมุชนด้วย 

สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการมีความส าคัญ เพราะเป็นตัวบ่งชีคุ้ณภาพและ
ความส าเร็จของโรงเรียน เป็นภารกิจหลกัของผู้บริหาร ที่มีจุดมุ่งหมายคือการสร้างนักเรียนให้มี
คณุภาพ มีความรู้ความสามารถ และมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ โดยต้องอาศยัความร่วมมือของ
กลุม่บคุคลที่ปฏิบติังานอยู่ในสถานศกึษาทกุคน ทกุฝ่าย 

 
3.3 ขัน้ตอนการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการมีขอบข่ายกว้าง ขัน้ตอนของการบริหารงานวิชาการจึงมี
นกัวิชาการกลา่วไว้ ดงันี ้

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554, น. 31-32) การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของ
สถานศกึษา หลกัการบริหารงานวิชาการ แบ่งขัน้ตอนของกระบวนการ ได้ดงันี ้

1. ขัน้ก่อนด าเนินการ เป็นการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโดยเร่ิมต้นจากการ
จดัแผนปฏิบติังานให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร จดัท าโครงการสอนของแต่ละระดบัชัน้ ท าตารางสอน
ของครู ปฏิทินการปฏิบติังานประจ าปี การลงทะเบียนเรียน ปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่ เป็นต้น 

2. ขัน้การด าเนินงานเป็นขัน้ตอนการด าเนินงาน รวมถึงการควบคุมให้ท าตามแผน   
มีการปฏิบติังานเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลกัสูตรทางวิชาการ การส่งเสริมให้บริการในเร่ืองของสื่อ
การสอน เพื่อช่วยเหลือครูผู้สอนในด้านการจดัการเรียนการสอนต่างๆและการด าเนินงานการสอน
ตามหลกัสตูร โดยการดแูลการสอนให้เป็นไปตามโครงการสอน  
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3. ขัน้การส่งเสริม ติดตามผลในด้านวิชาการ ให้ได้ตามมาตรฐานของงานวิชาการ 
ผู้บริหารควรมีการส่งเสริม และประเมินผลงานด้านวิชาการ โดยการสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัตาม
มาตรฐานของงานวิชาการ ได้แก่ การก าหนดจุดมุ่งหมายที่เหมาะสมกบัสถานศึกษาและสามารถ
น าไปสู่การปฏิบติัได้ โดยต้องจดัให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ ริเร่ิมและสร้างสรรค์ใน
การปรับปรุงงานด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ครูอาจารย์ได้ปรับปรุงตนเองด้านวิชาการ จดับรรยากาศ
ทางวิชาการในสถานศึกษา จดัคณะ ท างานทางวิชาการมาร่วมกนัท างานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่กนัและกนั สง่เสริมให้มีการเข้าร่วมประชุมสมัมนาฝึกอบรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และส่งเสริมให้มีการจัดตัง้ชุมชนทางวิชาการ เพื่อจัดกิจกรรมและ 
เผยแพร่งานด้านวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางงานวิชาการ 

จรุณี เก้าเอีย้น (2557, น. 11-12) กล่าวถึงขัน้ตอนของกระบวนการการบริหารงาน
วิชาการว่ามี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้ก่อนด าเนินงาน โดยเร่ิมจากการจดัท าแผนงานวิชาการ ก าหนดวิธีการท างาน 
จดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน เขียนโครงกร ตารางสอนให้ครูเข้าสอน การลงทะเบียนเรียน และการ
ปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่ 

2. ขัน้การด าเนินงาน เป็นขัน้ปฏิบติังาน รวมทัง้การควบคมุดแูลให้ปฏิบติั ตามแผนที่
วางไว้ โดยการเร่ิมจากการสอนตามหลกัสตูร การให้บริการกบัครูผู้สอนในเร่ืองสื่อการสอน เอกสาร
การสอน คู่มือครู การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และการด าเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
ได้แก่ โครงการสอนซ่อมเสริม โดรงการสนบัสนนุเด็กเรียนดี การจดัชมุนมุ การจดัลกูเสือเนตรนารี 

3. ขัน้ติดตามผลในด้านวิชาการ เพื่อการปรับปรุง พัฒนางานวิชาการ โดยการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของงานวิชาการ ได้แก่ ก าหนดนโยบายจุดมุ่งหมาย ที่
สามารถน าไปปฏิบติัได้จริง จดัให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางวิชาการ สง่เสริมให้จดัตัง้ชมุชนทาง
วิชาการ เพื่อเผยแพร่งานด้านวิชาการ จดัตัง้คณะท างานทางวิชาการ มาร่วมกนัท างานแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สง่เสริมให้ครูอาจารย์ได้ปรับปรุงตนเองด้านวิชาการ มีการท าผลงานทางวิชาการ ท า
วิจยั อบรมสมัมนาเพื่อพฒันาตนเอง จดับรรยากาศทางวิชาการ เช่น จดักิจกรรมส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ  
สง่เสริมให้มีการเข้าร่วมฝึกอบรม ประชมุ สมัมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเพิ่มพนูความรู้  
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สรุปได้ว่า ขัน้ตอนการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การก าหนดเพื่อให้กระบวนการ
ท างานมีระบบ ติดตามผลได้ง่าย มีขัน้ตอนคือ 1) ขัน้ก่อนด าเนินการ 2) ขัน้การด าเนินงาน              
3) ขัน้ส่งเสริมและติดตามผลในด้านวิชาการ เป็นกระบวนการส าคัญท่ีผู้บริหารจึงต้องมีความ
เข้าใจ ด าเนินการได้ครบถ้วนง่ายต่อการตรวจสอบ และติดตามผล 

 
3.4 หลักการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการมีหลกัการบริหาร ดงันกัวิชาการหลายท่านกลา่วไว้ดงันี ้
รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2554, น. 32) ได้สรุปหลกัการบริหารงานวิชาการไว้ ดงันี ้
1. หลกัความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลิตผลที่ได้ตามจุดมุ่งหมาย

ของหลกัสตูร มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะที่มีคณุภาพ 

2. หลกัความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้มีผลิตผลเพิ่มขึน้โดยไม่มี
การการลงทุนเพิ่ม ผู้ เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยไม่ เรียนเกินเวลา ไม่ออก
กลางคนั  

จรุณี เก้าเอีย้น (2557, น. 11-12) หลกัการบริหารงานวิชาการ มีหลกัการ 4 ประการ 
ดงันี ้

1. หลกัการ 3 องค์ประกอบ (3-Es) ได้แก่ 
1) หลกัการมีประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบติังานตามแผนที่ก าหนดไว้ เป็นไป

ตามขัน้ตอน โดยเน้นไปที่กระบวนการ การใช้กลยทุธ์ที่ท าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

2) หลักประสิทธิผล หมายถึง การได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มี
ความสามารถ มคีวามรู้ มีทกัษะเพิ่มขึน้ 

3) หลกัประหยดั หมายถึง การลงทุนน้อย การใช้เวลาน้อย โดยไม่เพิ่มทรัพยากร
การบริหาร แต่ได้ผลิตผลตามที่ต้องการ การลงทนุจึงต้องยดึหลกัความประหยดั และใช้เวลาน้อย 

2. หลักการพัฒนาคุณภาพ เพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เป็น
ตวัชีว้ดั คือ ผลผลิต โดยอาศยักระบวนการประกนัคณุภาพ ได้แก่ การตรวจสอบ การควบคมุ และ
การประเมินคณุภาพ 

3. หลักความเป็นวิชาการ หมายถึง ลักษณะที่ รวมเนือ้หาสาระ ได้แก่ การพัฒนา
หลกัสตูร การเรียนรู้ การสอน การวดัผลประเมินผล การนิเทศการศกึษาและการวิจยั  

4. การมีส่วนร่วม (Participation) ปรับปรุงคณุภาพของกระบวนการอย่างสม ่าเสมอ 
โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม โดยต้องร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า และร่วมกนัประเมินผล ผู้บริหาร
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ต้องให้ความส าคญักบัการร่วมมือของบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติัเพื่อน าไปสู่
การบรรลเุปา้หมายร่วมกนั เช่น  

1) การร่วมคิด ร่วมคิดในกระบวนการท างานของฝ่ายต่าง ๆ 
2) ร่วมท า ผู้บริหารต้องให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการบริหาร 
3) ร่วมแก้ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาบุคลากรทุกคนต้องรับรู้ร่วมกนัในปัญหาและหา

วิธีแก้ไขร่วมกนั 

ปรียาภรณ์   ตัง้คุณานันท์ (2562, น. 98) สรุปหลักการบริหารงานวิชาการใน
สถานศกึษา ได้ดงันี ้

1. พัฒนาหลักสูตร สาระ และวิธีการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เหมาะสมกับ
ศกัยภาพทกุช่วงวยัของผู้ เรียน 

2. สนบัสนนุให้ผู้สอนใช้สื่อการสอน แหลง่เรียนรู้ ภมูิปัญญาท้องถิ่น และการวิจยั 

3. จดัการเรียนรู้โดยยึดแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพฒันาผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้ 
ทกัษะ และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  

4. บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาแบบกระจายอ านาจ ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศกึษาและชมุชน  

สรุปได้ว่า หลกัการบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการที่เน้นการปฏิบติัเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความประหยดัในการใช้ทรัพยากร เพื่อพฒันาผู้ เรียนในทกุๆด้านให้เป็นคนที่สมบรูณ์ 

 
3.5 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการมีกระบวนการที่หลากหลาย ซึง่นกัวิชาการหลายท่านได้กลา่ว
ไว้ ดงันี ้

กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 12-13) กระบวนการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกั คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบติัตามแผน (Do) การ
ตรวจสอบประเมินผล (Check) และการปรับปรุง/น าไปใช้ (Action) ตามขัน้ตอน PDCA ดงันี ้

1) ขัน้วางแผน ผู้บริหารสถานศึกษาประสานงานกบัผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ทราบความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายการศึกษาของหน่วยงานต้นสงักัด มาตรฐานการศึกษา
ศึกษาความสามารถของสถานศึกษาก่อนจะร่วมก าหนดเป็น เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของ  
สถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบติัการประจ าปี และจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะยาว 
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เช่น แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรอง
แผนการด าเนินงาน 

2) ขัน้ปฏิบัติตามแผน ผู้ บริหารสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ดูแล รวมถึงการอ านวย
ความสะดวกให้กบับุคลากรของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน และรับผิดชอบแผนงาน 
โครงการให้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  

3) ขัน้ตรวจสอบและขัน้ประเมินผล เมื่อได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนแล้ว ผู้บริหารเป็น
ผู้คอยตรวจสอบติดตาม ตัง้แต่เร่ิมโครงการ ระหว่างโครงการ และสิน้สุดโครงการ โดยผู้บริหารมี
เป็นแกนน าส าคญั ตัง้แต่การก าหนดบทบาทหน้าที่และผู้ รับผิดชอบ การก าหนดกรอบแนวทางการ
ประเมินตนเอง รวมทัง้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

4) ขัน้ปรับปรุง/การน าไปใช้ เมื่อสถานศึกษาประเมินตนเองแล้ว ผู้บริหารจะต้องน า
ผลการประเมินตนเองไปใช้เพื่อการวางแผน/ก าหนดเป้าหมายการพฒันาคณุภาพสถานศึกษา ใน
ปีการศกึษาต่อไป 

กระบวนการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสมส าหรับโรงเรียนประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 

ขัน้ตอนที่ 1 การศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหาและความต้องการ 
ขัน้ตอนที่ 2 การวางแผน 
ขัน้ตอนที่ 3 การด าเนินตามแผน 
ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินผล 
จิติมา วรรณศรี (2557, น. 6-8) การบริหารงานวิชาการมีความส าคัญ สถานศึกษา

ต้องด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอนและสม ่าเสมอ ด้วยกระบวนการ PDCA ดงันี ้
1) การวางแผน (Plan: P) ด าเนินงานเพื่อการวางแผนงาน ได้แก่ การพฒันาหลกัสตูร 

การวางแผนงานวิชาการ และการพฒันาสื่อและแหลง่การเรียนรู้ 
1.1) การวางแผนงานวิชาการ ได้แก่ ก าหนดโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ การ

จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน การก าหนดทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ การก าหนด 
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อด าเนินงานวิชาการตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

1.2) การพฒันาหลกัสตูร เป็นจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์โดยมีการด าเนินการ ได้แก่ การแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร วิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ ก าหนดสาระการเรียนรู้ของท้องถิ่น ก าหนดแนวทางเพื่อพัฒนาผู้ เรียน ให้
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ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร ก าหนดแนวทางในการวดัและประเมินผล และ
การน าหลกัสตูรไปสูก่ารปฏิบติัจริง 

2) การปฏิบติัตามแผน (Do: D) ในด้านการจดัการเรียนรู้ เป็นการด าเนินงานเก่ียวกบั
การจดัเตรียมสื่อวสัดอุปุกรณ์ คู่มือ วีดีทศัน์ ชุดการสอน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อประกอบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ทัง้ในและนอกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักสูตร เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ฝึกทักษะการ
แก้ปัญหา การคิด การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมหลกัสตูรอ่ืน ๆ    
ได้แก่ การพฒันาการจดัการเรียนรู้ สื่อและแหลง่การเรียนรู้ 

3) การตรวจสอบ (Check: C) เป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ เรียน รวมทัง้ผลการ
เรียนรู้ เพื่อประเมินผลว่าสามารถจดัการเรียนรู้บรรลตุามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรหรือไม่ อย่างไร 
ได้แก่ การวดัและประเมินผล การนิเทศภายใน  

3.1) การนิเทศภายใน เป็นกระบวนการเก่ียวกบัการติดตามผลส่งเสริมสนบัสนุน 
และช่วยเหลือ แนะน าเพื่อนครูในบทบาทหน้าที่ให้ประสบผลส าเร็จ  

3.2) การวัดผลประเมินผล เป็นการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลายตรงตามสภาพจริง
และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ แบ่งเป็นช่วง คือ ช่วงระหว่างการสอนและหลงัการสอน 
เพื่อตัดสินว่าผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูรหรือไม่ โดยการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู เช่น แบบตรวจสอบรายการ แบบสงัเกต
พฤติกรรม แบบทดสอบ เป็นต้น 

4) การปรับปรุง (Act: A) เป็นการพิจารณาก าหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนา ได้แก่ 
การวิจยั คือ การแก้ปัญหาที่พบในการจดัการเรียนการสอนหรือน าข้อสารสนเทศจากการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้มาใช้วิเคราะห์ปัญหา เพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาให้กับพัฒนา
ผู้ เรียน 

สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ขัน้ตอนหลกัตามกระบวนการ 
PDCA คือ การวางแผน การปฏิบติัตามแผนที่วางไว้ การตรวจสอบประเมินผลจากการปฏิบติัตาม
แผนและการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้ 

 
 



  31 

3.6 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
เพื่อให้การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาบรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูร บุคลากร

ทกุคนต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองขอบข่ายในการบริหารงานวิชาการ ซึง่นกัวิชาการได้ก าหนด
ขอบข่ายของงานวิชาการไว้ดงันี ้

เพชริน สงค์ประเส ริฐ (2550, น. 194-196) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการ โดยยึดหลกัการท างานร่วมกันในสถานศึกษาพบว่าขอบข่ายงานวิชาการใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย 1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 2.กระบวนการเรียนการสอน 3.การ 
วัดผล/ประเมินผลและการเทียบโอน 4.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 5.การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้      
6.การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7.การแนะแนวการศึกษา 8.การนิเทศการศึกษา 9.การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ10.การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ             
แก่ชมุชน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 29-30) ได้ระบุขอบข่ายของงานวิชาการไว้
ประกอบด้วย 1.การให้ความเห็นเก่ียวกบัการพัฒนาสาระหลกัสูตรท้องถิ่น 2.การพฒันาหลกัสตูร
ของสถานศึกษา 3.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอน  
5.การจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา 6.การวางแผนงานด้านวิชาการ 7.การวิจยั 8.การพฒันา
แหล่งการเรียนรู้ 9.การแนะแนว 10.การนิเทศการศึกษา 11.การใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา12.
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 13.การส่งเสริมความเข้มแข็ง   
ทางวิชาการ 14.การสนับสนุนงานวิชาการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15.การจัดท าแนวปฏิบัติด้าน
วิชาการ และ 16.การคดัเลือกแบบเรียน  

ภาวิดา ธาราศรีสุท ธิ  (2550, น. 16) ได้ส รุปขอบข่ายจัดเป็นหมวดหมู่ ไว้ ว่า
ประกอบด้วย 1. การบริหารหลักสูตร 2.การจัดงานวิชาการ 3.บทบาทหน้าที่ของผู้ บริหารงาน
วิชาการ 4.สื่อการสอน 5.ครูกบัการสอน 6.นกัเรียนกบัการเรียนรู้ 7.การจดัและบริหารงานห้องสมุด          
8.การประกนัคณุภาพการศกึษา และ 9.การนิเทศภายในสถานศกึษา 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554, น. 30) ได้สรุปเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ ไว้ว่า 
การสนับสนุนการปฏิรูปด้านการนเรียนรู้ในแต่ละด้านอย่างหลากหลายโครงการ ซึ่งขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการ ได้แก่ 1. การพัฒนาหลักสูตร  2.การพัฒนากระบวนการสอน 3.การวัด/
ประเมินและเทียบโอนผลการเรียน 4. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 5. การ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 6. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7. การนิเทศการศึกษา  8. การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 9. การแนะแนว 10. การส่งเสริมความรู้ทาง



  32 

วิชาการแก่ชุมชน 11. การส่งเสริมวิชาการให้กบับุคคล ครอบครัว องค์กรและสถาบนัอ่ืนๆ 12. การ
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน 

จรุณี  เก้าเอี ย้น (2557, น. 12-13) ประกอบด้วย  1. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 2. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 3. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น  4. การวางแผนงาน  5. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  6. การวัด
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอน 7. การวิจัยเพื่อพัฒนา 8. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    
9. การพฒันาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 10. การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐาน  
การศึกษา 11. การนิเทศการศึกษา 12. การแนะแนว 13. การส่งเสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 14. การส่งเสริมงานวิชาการแก่ บุคคล องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบนั
อ่ืนๆ ที่จัดการศึกษา 15. การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนในการพัฒนา
วิชาการ 16. การจดัท าแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานด้านวิชาการ 17. การคดัเลือกแบบเรียน 

 

ปรียาภรณ์  ตัง้คุณานันท์ (2562, น. 103)  สังเคราะห์ขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาที่ส าคัญๆประกอบด้วย 1. งานหลกัสูตร 2. งานการจัดการเรียนการสอน     
3. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  4. งานแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี และสื่อการ    
สอน 5. งานประกันคุณภาพการศึกษา 6. งานแนะแนว นิเทศการสอน และวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จดัการเรียนการสอน 7. งานการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  

และนอกจากนีผู้้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการบริหารวิชาการ ดงันี ้
สเุทพ ตระหง่าน (2552, บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษารูปแบบการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
1.การจดัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 2.การนิเทศภายในสถานศึกษา 3. การพัฒนา 
สื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา และ 4. การจดับรรยากาศทางวิชาการ 

รัติยา ทองสีนุช (2558, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดันครศรีธรรมราช ตามขอบข่ายงานวิชาการ 6 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านการพฒันาหลกัสตูร 2) ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวดัผล ประเมินผล และ  
การเทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการนิเทศภายใน 5) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศกึษา 6) ด้านการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
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ยุทธนา เกือ้กูล (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างผู้ เรียนสูค่วามเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์  5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3. สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4) การวิจัย 5) การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 6) 
การนิเทศ 7) การแนะแนว 8) การสง่เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ 

เบญจภรณ์ รัญระนา (2560, บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นครปฐม ม ี5 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 2) ความเป็นครูมืออาชีพ 3) 
หลกัสตูรสถานศกึษา 4) การนิเทศภายใน และ 5) การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ (2560, บทคดัย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้วได้ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2) การด าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานวิชาการ 3) การ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 4) การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถานบนัอ่ืนที่จัดการศึกษา 6) การตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 7) 
การสง่เสริมพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

อธิวฒัน์ พันธ์รัตน์ (2562, บทคดัย่อ) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต  9  ซึง่การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี ้1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา 3) การจัดเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การวัดผลประเมินผลและการด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 5) การนิเทศการศึกษา 6) การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในและ 
มาตรฐานการศกึษา 7) การพฒันาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

กิจกรรม/ขอบข่ายงานบริหารวิชาการในสถานศึกษา ได้อาศัยองค์ประกอบและ
ตัวชีว้ัดในการบริหารงานวิชาการจากการสังเคราะห์กิจกรรมทางวิชาการที่สอดคล้องกับงาน
วิชาการในสถานศึกษา โดยผู้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมกิจกรรม/ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการจาก
ทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการมาเป็นข้อมูล และคัดเลือกกิจกรรม/ขอบข่ายใน
งานวิชาการที่มีความถ่ีในการถูกก าหนดขึน้ซ า้กนัเกินร้อยละ 60 ของแหล่งข้อมลูทัง้หมด ดงัแสดง
ไว้ใน ตารางที่ 1 
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ตาราง 1 ผลการสงัเคราะห์กิจกรรมของงานวิชาการในสถานศกึษา 
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1. การพฒันาหลกัสตูร
สถานศกึษา 

                14* 

2. การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ตามหลกัสตูร
สถานศกึษา 

                13* 

3. การจดัการเรียนการสอน                 4 
4. การวางแผนงานวิชาการ                 3 
5. การวดั ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 

                11* 

6. การวิจยัเพ่ือพฒันา
คณุภาพการศกึษา 

                10* 

7. การพฒันาสื่อ นวตักรรม 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

                15* 

8. การนิเทศภายใน
สถานศกึษา 

                13* 

9. การแนะแนว                 8 
10. การพฒันาระบบการ
ประกนัคณุภาพภายในและ
มาตรฐานการศกึษา  

                12* 

11. การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

                7 

12. การประสานความ
ร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกบัสถานศกึษาและ
องค์กรอ่ืน  

                6 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

  จากตารางสงัเคราะห์กิจกรรมของงานวิชาการในสถานศึกษา จากผู้ เสนอแนวคิด
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังตารางข้างต้น ผู้ วิจัยเลือกกิจกรรมการบริหารงานวิชาการที่มีความถ่ี
ตัง้แต่ 10 ขึน้ไป และสามารถสรุปกิจกรรมงานวิชาการของสถานศกึษาได้เป็น 7 ด้าน ดงันี ้

1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
3. การวดั ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา 
5. การพฒันาสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหลง่เรียนรู้ 
6. การนิเทศภายในสถานศกึษา 
7. การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 
 
 
 

13. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา 

                5 

14. การจัดทำระเบียบและ
แนวปฏบิัติเกี่ยวกับงานดา้น
วิชาการของสถานศึกษา 

                2 

15.การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 

                3 

16. การดำเนินงานตามกล
ยุทธ์เพื่อพัฒนางานวิชาการ   

                1 

17. ส่งเสริมพัฒนาการ
จัดการกิจกรรมการเรียนรู้  

                1 

18. การจัดบรรยากาศ                 1 
19. ภาวะผู้นำทางวิชาการ                  1 
20. ความเป็นครูมืออาชีพ                  1 
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3.7 องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ 
จากองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการข้างต้น ผู้ วิจัยขอน าเสนอแนวคิดที่

เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบแต่ละด้าน ดงันี ้
3.7.1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตร เป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอน การท าความเข้าใจใน
เร่ืองของหลกัสตูรและการเรียนการสอน จะท าให้การจดัการศกึษาด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน  

 
3.7.1.1 ความหมายของหลักสูตร 
หลกัสตูรเปรียบเป็นหวัใจส าคญัในการจดัการศกึษาทุกรูปแบบและทุกระดับเป็น

ตวัชีว้ดัว่าสถานศกึษาจะประสบความส าเร็จหรือไม่ประสบความส าเร็จ 
สนัติ  บุญภิรมย์ (2552, น. 43)  กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง กิจกรรมหรืองาน

ต่างๆ ที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอน บนความรับผิดชอบของสถานศึกษา เพื่ อให้การปฏิบติังาน
ด้านการจดัการเรียนรู้ ที่จะสง่ผลให้ผู้ เรียนได้บรรลไุปตามจดุมุ่งหมาย 

บญุเลีย้ง ทมุทอง (2553, น. 8) กลา่วว่า หลกัสตูร หมายถึง เคร่ืองมือที่น าการจดั
การศกึษา ไปสูก่ารบรรลเุปา้หมาย 

จิติมา วรรณศรี (2557, น. 29) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง พิมพ์เขียวของการ
พฒันาผู้ เรียน เป็นแผนการจดัประสบการณ์ เพื่อพฒันาผู้ เรียนให้เกิดองค์ความรู้และคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ ได้แก่ จดุมุ่งหมาย เนือ้หาสาระ การจดักิจกรรมและการวดัผลประเมินผล 

จรุณี เก้าเอีย้น (2557, น. 159) กล่าวว่า หลกัสูตร หมายถึง กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน ท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ เจตคติ ค่านิยม และทกัษะ สามารถพัฒนานกัเรียนใน 
ทกุ ๆ ด้าน  

สรุปได้ว่า  หลกัสตูร หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน เคร่ืองมือ ที่ท า
ให้ผู้ เรียนเกิดองค์ความรู้  เกิดทักษะ เกิดค่านิยม และมีพัฒนาในทุกด้านบรรลุเป้าหมายของการ
จดัการศกึษา 

3.7.1.2 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานส าคัญของสถานศึกษา จึงมีนักวิชาการให้

ความหมายไว้ ดงันี ้
นพเก้า ณ พัทลุง (2550, น. 9) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การ

สร้างหลกัสตูรหรือการปรับปรุงหลกัสตูรที่มีอยู่มาแก้ไขให้เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาและ
ตวัผู้ เรียน  
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ฑนทั ธาตทุอง (2552, น. 70) กล่าวไว้ว่า การพฒันาหลกัสตูร หมายถึง การปรับ
หรือการด าเนินงาน เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับความคาดหวังของสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
และตอบรับกบัความสามารถ ความถนดั ความสนใจของผู้ เรียน  

สนัติ  บุญภิรมย์ (2552, น. 53) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลกัสตูร หมายถึง ความ
พยายามของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน  ให้
เหมาะสมแก่การเปลี่ยนแปลงของบริบทของสถานศกึษาและของสงัคมปัจจบุนั เพื่อให้ผู้ที่มีสว่นได้
ส่วนเสียทัง้ผู้ เรียน ผู้ ปกครอง ชุมชน สังคม มีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของ 
สถานศกึษา  

ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์ (2556, น. 211-212) กลา่วไว้ว่า การพฒันาหลกัสตูร หมายถึง
กระบวนการ ขัน้ตอนของการพฒันาหลกัสตูรของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมการตดัสินใจของ  
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ ปกครอง บุคลากรในชุมชนรอบข้าง ตัง้แต่ การวางแผน ออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ รวมทัง้การใช้หลกัสตูร และประเมินผลการใช้ 

ราตรี สอนดี (2559, น. 9) ได้นิยามความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาว่า หมายถึง การวิเคราะห์หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของสถานศกึษา เพื่อก าหนดพนัธกิจ วิสยัทศัน์ เป้าหมาย และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการมี
สว่นร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา การใช้หลกัสตูร การนิเทศติดตาม 
ประเมินผล ปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรตามความเหมาะสม 

ธัญดา ยงยศยิ่ง (2560, น. 9) ได้อธิบายความหมายของการพัฒนาหลกัสูตรว่า 
หมายถึง การที่ผู้บริหารร่วมกับผู้ เก่ียวข้องวิเคราะห์หลกัสตูรแกนกลาง ให้สอดคล้องสภาพปัญหา
ความต้องการของสังคมโดยรอบ สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย  โดยยึด
หลกัสูตรเป็นหลกั การสนบัสนุนครูให้ใช้สื่อในการจดัการเรียนการสอน นิเทศและประเมินผลการ
ใช้หลกัสตูร มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลกัสตูรเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึน้  

อธิวฒัน์ พนัธ์รัตน์ (2562, น. 5) ได้อธิบายความหมายของการพฒันาหลกัสตูรว่า 
หมายถึง การด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร 
อบรมปฏิบติัการการบริหารจดัการหลกัสตูรจดัเตรียมเคร่ืองมือมาใช้ในการจดัท าหลกัสตูร การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ตอบรับกับหลักสูตรที่จัดท า รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลการจดัการหลกัสตูร  
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สรุปได้ว่า การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง การแสดงออก ด าเนินงาน
ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมการตัดสินใจของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นกัเรียน บคุลากรในชมุชน ให้เหมาะกบับริบทสงัคม สภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้หลกัสตูรที่เหมาะสม
กบัผู้ เรียน 

3.7.1.3 หลักการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลกัสูตรเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีหลกักการของ

การพฒันาให้ดียิ่งขึน้ ดงันี ้
บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2544, น. 26-27)  ได้ให้หลกัในการพฒันาหลกัสตูรไว้

ดงันี ้
1. หลกัสตูรควรช่วยพฒันาการอยู่ร่วมกนัในสงัคมของผู้ เรียนให้มากที่สดุ 

2. หลกัสูตรควรช่วยพัฒนาและสร้างแรงจูงใจในตัวผู้ เรียนเพื่อตอบสนองความ
ต้อง การความเข้าใจและความมุ่งหวงัในตวัเอง 

3. หลักสูตรช่วยพัฒนาความสามารถในหลายๆด้าน โดยค านึงถึงความพร้อม
ของผู้ เรียน 

4. หลกัสตูรควรช่วยพฒันาผู้ เรียนแต่ละคนเพื่อให้ผู้ เรียนเป็นคนดีของสงัคม 

5. การวดัผลและประเมินผลหลกัสตูรควรเน้นที่พฒันาการในตวัผู้ เรียน 

6. หลกัสตูรควรช่วยพฒันาความสามารถและศกัยภาพของตวัผู้ เรียน 

7. หลกัสตูรควรช่วยพฒันาชาติให้ก้าวหน้าทดัเทียมประเทศต่าง ๆ 
บญุเลีย้ง ทมุทอง (2553, น. 168)  ได้กลา่วไว้ว่า 
1. การพฒันาหลกัสตูรต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานจากทกุฝ่ายท่ี 

เก่ียวข้อง 
2. การพัฒนาหลักสูตรต้องมีผู้ รับผิดชอบท่ีมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา

หลกัสตูร 
3. การพัฒนาหลักสูตรจะต้องคิดถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาทางกายและ

จิตใจของผู้ เรียน 
4. การพัฒนาหลกัสูตรจะมีประสิทธิภาพจะต้องมีการอบรมครูให้มีความเข้าใจ

ในหลกัสตูรใหม่ แนวคิดใหม่ แนวทางการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูรใหม่ 
5. การพัฒนาต้องรวมถึงผลงานทางด้านหลักสูตรที่สร้างขึน้มาใหม่อย่างมี

ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลกัสตูร เนือ้หาวิชา การท าการทดสอบหลกัสตูรการน าไปใช้ 
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6. การพัฒนาหลักสูตรต้องมีการด าเนินการเป็นระบบระเบียบแบบแผน เร่ิม
ตัง้แต่การวางจุดมุ่งหมายจนถึงการประเมินผลการพัฒนาหลกัสูตร ในการพัฒนาหลกัสูตรแต่ละ
ขัน้ตอนเป็นสิ่งที่ผู้ รับผิดชอบในการพฒันาหลกัสตูรจะต้องร่วมกนัพิจารณาอย่างรอบคอบ  

สรุปได้ว่า หลกัการพฒันาหลกัสตูร หมายถึง แนวทางที่ก าหนดไว้เพื่อบอกถึงสิ่ง
ที่จะพัฒนาหรือระบุไว้ในหลกัสูตรเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการผู้ เรียน  เพื่อก าหนดแนว
ทางการจดัการศกึษาที่สามารถพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะเพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

3.7.1.4 กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการพัฒนาหลกัสูตรเป็นการวางแผนและพัฒนาการเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์และประสิทธิภาพต่อผู้ เรียน นักวิชาการเสนอกระบวนการพัฒนาหลกัสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ เรียน ดงันี ้

ประสาท เนืองเฉลิม (2556, น. 12-14) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรแบ่ง
ออกเป็นขัน้ตอนใหญ่ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่  1 ขัน้เตรียมการ โดยการใช้แนวคิดทางจิตวิทยามาช่วยในการจัด
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ เรียน  ปรัชญาการศึกษาสามารถเตรียมการสร้าง
หลกัสตูรได้เหมาะสม  

ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้จดัท าและวางแผนการใช้หลกัสตูร จากการประมวลความรู้โดยใช้
ข้อมูลจากขัน้ที่แล้วบวกกับความรู้ของผู้ เชี่ยวชาญด้านเนือ้หาวิชา ช่วยในการก าหนดจุดหมาย 
หลกัการ และโครงสร้างของเนือ้หาวิชา รวมทัง้ลกัษณะของการจดัประสบการณ์การเรียนการสอน  

ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้ด าเนินการใช้หลกัสูตรหรือกระบวนการสอนเพื่อให้การเรียนการ
สอนเป็นไปตามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร  

ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้ตรวจสอบผลของการน าหลกัสูตรไปใช้ โดยพิจารณาว่า ความมุ่ง
หมายของหลักสูตรเป็นอย่างไร เนือ้หาวิชาตรงกับความมุ่งหมายหรือไม่ การประเมินผลเป็น
อย่างไร การเรียนการสอนมีอปุสรรคอะไรบ้าง   

ทาบา(Taba, 1962, P. 345-425) กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย 7 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การวินจิฉยัผู้ เรียน เร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน เพื่อน าข้อมลู
เก่ียวกบัผู้ เรียนมาประมวลและท าการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ท าได้โดยการการสมัภาษณ์
บคุคลที่เก่ียวข้องกบัผู้ เรียนหรือสงัเกตผู้ เรียนทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน เป็นต้น 
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2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย จะช่วยให้นักพัฒนาหลกัสูตรได้แสวงหาแนวทางใน
การจดัเนือ้หาสาระ และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใกล้เคียงกบัความต้องการมากที่สดุ 

3. การเลือกเนือ้หา ในแต่ละหัวข้อจะต้องมาจากจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ส่วน
ใหญ่การคัดเลือกเนือ้หาสาระมาจากองค์ความรู้ต่าง ๆ และงานวิจัยทางการศึกษา เรียบเรียง
เนือ้หาจากเนือ้หาที่ง่ายไปหาเนือ้หาที่ยากขึน้ ซึง้ควรเป็นเนือ้หาที่ผู้ เรียนควรรู้และเป็นประโยชน์ต่อ
การใช้ชีวิตในสงัคม 

4. การเรียงล าดับเนือ้หา โดยส่วนใหญ่มักเรียงตามความยากและความลึกของ
เนือ้หาที่แปรผนัตามความพร้อมของวยัผู้ เรียน  

5. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้ เรียน โดยศึกษาจากสถาพ
ปัญหาที่เกิดกับผู้ เรียน เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้าง พัฒนานวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหา
นกัเรียนได้  

6. การเรียงล าดับประสบการณ์การเรียนรู้ ต้องมีการเรียงล าดับตัง้แต่ขัน้เตรียม 
ขัน้น า ขัน้สอน และขัน้สรุป อย่างกลมกลืมกนั 

7. การก าหนดรูปแบบของการประเมินผลและแนวทางในการปฏิบัติตาม
จุดมุ่งหมายต้องค านึงถึงการบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนัน้ควรท าอย่างไร รูปแบบการ
ประเมินผลที่ดี คือ การใช้เทคนิควิธีการสอนที่  แปลกใหม่และมีความหลากหลาย เหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการวางแผนและ
พัฒนา ก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ เรียน มีขัน้ตอนตัง้แต่การเร่ิมจากการ
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน การก าหนดจุดมุ่งหมาย การคัดเลือกเนือ้หาสาระมาจากองค์
ความรู้ต่าง ๆ เรียงล าดบัประสบการณ์การเรียนรู้ และก าหนดรูปแบบของการประเมินผล 

3.7.1.5 การน าหลักสูตรไปใช้ 
การน าหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ไปสู่กระบวนการสอน ตามขัน้ตอน เป็นการ

ด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลทุกฝ่าย ตัง้แต่ระดับกระทรวงศึกษาธิการสู่ระดับสถานศึกษา  ม ี
นกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

สนุทร โคตรบรรเทา (2551, น. 102) ได้สรุปไว้ว่า การน าหลกัสตูรไปใช้เป็นส่วน
ส าคญัของการปรับปรุงหลกัสตูร เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวงัไปสูค่วามจริง  

บญุเลีย้ง ทมุทอง (2553, น. 263) กลา่วไว้ว่า การน าหลกัสตูรไปใช้ หมายถึงการ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าให้หลักสูตรด าเนินไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
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เร่ิมตัง้แต่การเตรียมบคุลากร อาคารสถานที่ วสัดอุปุกรณ์ สภาพแวดล้อม และการจดัการเรียนการ
สอน 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556, น. 259) สรุปไว้ว่า การใช้หลักสูตรเป็นการแปลง
หลกัสูตรไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน ประกอบไปด้วย การบริการหลกัสูตร การเรียนการสอน 
และสง่เสริมการใช้หลกัสตูร 

สรุปได้ว่า การน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การน าหลักสูตรที่ส ร้างขึน้ไปสู่
กระบวนการการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยต้องอาศยัความสามารถ ความร่วมมือ และมีการ
ปฏิบติังานที่ชดัเจน พัฒนาหลกัสตูรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสตูรที่
ได้ก าหนด 

 
3.7.2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารวิชาการ 
ซึง่มีนกัวิชาการให้แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ไว้ดงันี ้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2547, น. 8-9) ได้เสนอแนะ
วิธีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ไว้ว่า เป็นการวิจัยและพัฒนาที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริม
และพฒันาด้านการศกึษาพิเศษ โดยเน้นรูปแบบการเรียนร่วม พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน 
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก และการพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ครูเอาใจใส่ต่อผู้ เรียน โดยยึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้เน้นฝึก
ปฏิบติัจริง สง่เสริมนิสยัรักการอ่าน และการพฒันาแหลง่เรียนรู้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 34) กล่าวไว้ว่า แนวการปฏิบัติในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ไว้ดงันี ้

1. ส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสนใจความถนัดของผู้ เรียน 
ฝึกทกัษะการคิด การน าความรู้ไปใช้เพื่อป้องกนัและแก้ปัญหาการเรียนรู้จากชีวิตจริง รวมถึงการ
จดักระบวนการเรียนรู้ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

2. สง่เสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครู ซึ่งผู้บริหารจะต้องร่วมกับครูในการวางแผน ควบคุม 
ก ากบัการจดัตารางสอนของครู มีการเตรียมการสอน การบนัทึกการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
และการน าภมูิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
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4. จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในทุกกลุม่สาระเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน 

ดวงกมล สินเพ็ง (2553, น. 2) สรุปไว้ว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมายในการ
พฒันาคนไทยทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้กายและใจ โดยได้รับการพฒันาที่เหมาะสมกบัช่วง
วัย ตามศักยภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะต่อสงัคม 

บุญเลีย้ง ทุมทอง (2553, น. 5) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส าคัญ
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากการเรียนรู้ท าให้ได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ สามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิต การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดช่วง
ชีวิตของแต่ละคน  

สรุปได้ว่า การพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศึกษา หมายถึง การ
แสดงออกถึงการด าเนินงานที่จะช่วยส่งเสริมครูผู้สอนในด้าน การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ จัด
กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความถนัด ความสนใจของผู้ เรียน สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างปกติสขุ ร่วมถึงการนิเทศการเรียนการสอน ที่ผู้บริหารต้องร่วมวางแผนกบัครูผู้สอน 

 
3.7.3. การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้เป็นการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน โดยใช้ผลการ
ประเมินเป็นสารสนเทศที่แสดงให้เห็นถึงพฒันาการ ความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้ เรียน 

3.7.3.1 ความหมายของการวัดผล และประเมินผล 
พิสณุ  ฟองศรี (2550, น. 2-3) กล่าวไว้ว่า  การวัด  หมายถึง การก าหนด

สญัลกัษณ์ตามวิธีการและเคร่ืองมือที่ก าหนดขึน้ การประเมิน หมายถึง กระบวนการในการตดัสิน
คณุค่า โดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ก าหนด 

หนึ่งฤทัย หาธรรม (2553, น. 39) สรุปไว้ว่า การวัดผลและประเมินผล หมายถึง
เป็นกระบวนการค้นหาคุณลักษณะของผู้ เรียนโดยใช้เคร่ืองมือที่มีความหลากหลายแล้วสรุปผล
เก่ียวกบัคณุลกัษณะของผู้ เรียนโดยใช้ผลจากการวดัผลมาประกอบการพิจารณา 

จิติมา วรรณศรี (2557, น. 77-78) กล่าวไว้ว่าการวัดการประเมินผล เป็น
กระบวนการก าหนดตัวเลขตามกฎเกณฑ์ เพื่อแสดงพฤติกรรมของผู้ เรียนทัง้ด้านการคิด จิตใจ 
ทกัษะ โดยใช้เคร่ืองมือใด ๆ เช่น แบบทดสอบ แบบสงัเกต แบบสอบถาม ฯลฯ 
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สรุปได้ว่า การวัด ประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสินตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ทัง้ด้านการคิด จิตใจ ทักษะ โดยใช้เคร่ืองมือที่หลากหลาย เพื่อวัดคุณภาพผู้ เรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด มีการพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดประเมินผล การเรียนซ่อมเสริม การส่งเสริมให้มีการ
จดัระบบสารสนเทศ ด้านการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

3.7.3.2 ขอบข่ายงานวัดผลและประเมินผล 
ขอบข่ายงานวดัผลและประเมินผลมีนกัวิชาการได้กล่าวถึงไว้ ดงันี ้
กระทรวงศกึษาธิการ (2552, น. 18) กล่าวไว้ว่า การด าเนินการวดัผลประเมินผล

การเรียนรู้ มีขอบข่ายของการปฏิบติัโดยครูผู้สอนตามกลุ่มสาระทัง้ 8 กลุ่มสาระเป็นผู้ประเมินและ
ตดัสินผลการเรียน ทัง้ระหว่างเรียน หลงัเรียน มีการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อปรับพืน้ฐานผู้ เรียน 
โดยใช้เคร่ืองมือการประเมินที่ความหลากหลาย เหมาะสมกบัตวัผู้ เรียน หลงัการประเมินผลจะต้อง
มีการซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้ เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในส่วนของการ
ตดัสินผลของกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนจะมี 2 ระดบั คือ ผ่านและไม่ผ่าน ครูที่ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้
ประเมินและตัดสินผล โดยใช้เกณฑ์คือการเข้าร่วมกิจกรรมและการผ่านจุดประสงค์ของแต่ละ
กิจกรรมซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้อนุมัติผลการเรียนทัง้หมด การประเมินคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์มีการด าเนินการด้านคุณธรรม ให้ผู้ เรียนทราบและปรับปรุง
ข้อบกพร่องของตนเอง โดยแต่งตัง้คณะกรรมการประเมิน ประกาศแนวทางและวิธีการประเมิน 
และด าเนินการประเมินผลปลายปีและประเมินผลการผ่านช่วงชัน้ 

สทุธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ (2556, น. 13-14) ได้ระบุขอบข่ายงานการวดัผลและ
ประเมินผล ไว้ว่า ทรัพยากร เช่น การเงิน วสัดุอปุกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ เป็นต้น 
เป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยในการจัดการศึกษา รวมถึงเป็นสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
เช่น ความพร้อมในการจัดการศึกษา การได้รับความร่วมมือจากชุมชน/ท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่ง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ เรียน เป็นผลสะท้อนการ
ด าเนินงานของสถานศกึษาในด้านการจดัการศกึษา  

สรุปได้ว่า ขอบข่ายการวัดผลประเมินผลและการด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน ประกอบด้วย การประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ประเมินกิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียน ประเมินผลคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนและการ
สื่อความ และประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ 
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3.7.3.3 หลักการวัดผลและประเมินผล 
สถานศึกษาต้องด าเนินการด้านการวดัผลและประเมินผลของผู้ เรียน ให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ ผลของการประเมินผลสามารถรองรับการประเมินตามระบบการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาได้ มีนกัวิชาการได้ระบหุลกัการวดัผลและประเมินผลการเรียนไว้ดงันี ้

เอก รินท ร์ สี่ มหาศาล (2546, น. 77-78) ได้กล่าวถึ งหลักการวัดผลและ
ประเมินผล ดงันี ้

1) การวดัผลและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลมุกบัมาตรฐาน
การศกึษาที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร 

2) ครูผู้ สอนต้องมีการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมตาม
ธรรมชาติของผู้ เรียน ของรายวิชา  

3) สถานศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบการประเมินผลการเรียนของผู้ เรียน โดยเปิด
โอกาสให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วม  

4) การประเมินผลการเรียนเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการสอนของครู และการ
ประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนของผู้ เรียน 

5) สถานศึกษาต้องมีการประเมินผลด้านคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ การอ่าน การ
คิดวิเคราะห์ในแต่ละช่วงชัน้ของผู้ เรียน 

6) ด าเนินการให้มีการเทียบโอนผลการเรียน 

7) สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนหรือผู้ ปกครองตรวจสอบผลของการ
ประเมินผลการเรียนได้ตลอดเวลา  

สมนึก ภทัทิยธนี (2546, น. 16-17)  ได้กลา่วไว้ว่า หลกัการวดัผล มดีงันี ้ 
1) การใช้เคร่ืองมือวดัที่ดีและเหมาะสม  
2) ต้องวดัให้ตรงกบัจดุมุ่งหมายของการเรียนการสอน  
3) ระวงัความคลาดเคลื่อนของการวดั  
4) ใช้ผลการวดัให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า 
5) ประเมินผลการวดัให้ถกูต้อง  
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สรุปได้ว่า หลกัการวดัและประเมินผล หมายถึง การด าเนินงานที่สถานศกึษาต้อง
จดัให้มีการวัดผลอย่างเหมาะสม มีคณุภาพ ต้องใช้เคร่ืองมือหลากหลายในการวดั วดัให้ครบทุก
ด้าน เช่น การใช้แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบวดัคณุลกัษณะ แบบประเมินการฝึกทกัษะการพดู การ
เขียน การอ่านการฟัง สามารถตรวจสอบผลของการประเมินผลการเรียนได้ตลอดเวลา 

3.7.3.4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 2551 

กระทรวงศกึษาธิการ (2551, น. 28-29) กลา่วไว้ว่า 
1) การวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียน มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การสืบค้นหา

ค าตอบว่า ผู้ เรียนเกิดความรู้ ทกัษะ มีคณุธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ท่ีมาจากการจดักิจกรรม
การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด โดยการใช้สื่อที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปใน
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยประเมินความประพฤติ ประเมินการร่วมกิจกรรมหรือแฟ้มสะสมผลงาน 

2) การประเมินผลระดบัสถานศกึษา เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ 
รายชัน้ปีและช่วงชัน้  

3) การประเมินคุณภาพระดับชาติ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาองักฤษ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ข้อมลูที่ได้จากประเมินผลน าไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการ 
จดัการเรียนรู้ คณุภาพผู้ เรียน และคณุภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องจดัให้นกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 และชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมินระดบัชาติ  

สรุปได้ว่า การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ การวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียน การประเมินผลระดับสถานศึกษา 
การประเมินคณุภาพระดบัชาติ 

3.7.3.5 การเทียบโอนผลการเรียน 
การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการน าผลการเรียน โดยใช้จ านวนรายวิชา จ านวน

หน่วยการเรียนที่จะรับเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ผู้ขอเทียบ
โอนต้องขึน้ทะเบียนเป็นนกัเรียน ของสถานศึกษานัน้ๆ โดยสถานศึกษาด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียนในภาคแรกที่ขึน้ทะเบียนเป็นนักเรียน วิธีการด าเนินการเทียบโอนผู้ ขอเทียบโอนต้องน า
รายวิชาที่มี เนื อ้หาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่า 60 % มาเทียบโอนได้ และพิจารณาถึงความ
สอดคล้องระหว่างระดบัผลการเรียนกบัหลกัสตูรที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาจากเอกสาร หลกัฐาน 
โดยใช้เคร่ืองมือที่หลากหลาย 
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สรุปได้ว่า การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การที่นักเรียนขอขึน้ทะเบียนเป็น
นักเรียนของสถานศึกษา น าผลการเรียนรู้ทัง้ทางด้านความรู้ ด้านทักษะ และประสบการณ์ของ
ผู้ เรียน แนวทางการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวง 

ทัง้นีย้ังมีนักวิชาการได้กล่าวถึง ความหมายของการวัด ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน ไว้ดงันี ้

ชาลินี ฉายารัตน์ (2550, น. 41) สรุปไว้ว่า การวดัผล ประเมินผล และการเทียบ
โอน ผลการเรียน หมายถึง การประเมินผู้ เรียนตามสภาพจริง โดยวิธีการประเมินผู้ เรียนในหลาย ๆ 
วิธี ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรม การใช้แฟ้มสะสมงาน การทดสอบ การ
สมัภาษณ์ ควบคู่กันไปกับกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ การก าหนดระเบียบใน
การวดัผล โดยเน้นประเมินผลตามสภาพจริง จากผลงาน พฤติกรรมการเรียน จากเคร่ืองมือที่ได้
มาตรฐาน สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษา 

ภารตี  อนัน ต์นาวี  (2555, น. 283) ได้ส รุปแนวทางการปฏิบั ติการวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ไว้ว่า แนวทางการปฏิบัติการวัดประเมินผลเร่ิมจากการ
ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติในการวัดผล ด าเนินการวัดผลตามสภาพจริง ด้วยเคร่ืองมือที่ได้
มาตรฐานและมีความหลากหลาย โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ 

ราตรี สอนดี (2559, น. 8) ได้ให้ความหมายนิยาม การวัด ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน ไว้ว่า การก าหนดแนวการปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผล/ประเมินผลของ
สถานศึกษา โดยท าการวัดผล ประเมินผลให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง มีการ
จัดท าการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถาบันอ่ืน และ
ด าเนินการพฒันาเครืองมือวดัผลและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ธัญดา ยงยศยิ่ง (2560, น. 9) ได้ให้ความหมายนิยาม การวัดผล ประเมินผล 
และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผล โดยมี
การเน้นให้ครูมีการวดัผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนตามสภาพความเป็นจริง
ของนักเรียน รวมถึงการจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้ เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีการ
พัฒนาเคร่ืองมือในการวัด ประเมินผล การส่งเสริมให้มีการจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการตรวจสอบในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดี
ขึน้   
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อธิวฒัน์ พนัธ์รัตน์ (2562, น. 5) ได้ให้ความหมายนิยาม การวดั ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ไว้ว่า แนวปฏิบัติที่มีความเข้าใจเก่ียวกับการวัดประเมินผลให้
สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั โดยเน้นการประเมินจากสภาพจริงของตวัผู้ เรียน รวมถึงการ
สง่เสริมให้ครูพฒันาวิธีการวดัประเมินผล/เคร่ืองมือการวดัอย่างเป็นระบบ 

จากการศกึษาความหมายของการวดั ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ที่ได้
กล่าวข้างต้นสามารถสรุปว่า การวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง 
การแสดงออกถึงการมีกระบวนการในการวัดประเมินผล โดยเน้นให้ครูมีการวัดผล ประเมินผล 
เทียบโอนประสบการณ์และอนมุติัผลการเรียน ตามสภาพความเป็นจริงของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
จดัให้มีการสอนซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้ เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ใช้เคร่ืองมือที่หลากหลาย และ
มีการพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดประเมินผล ส่งเสริมให้มีการจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

 
3.7.4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
นกัวิชาการจึงขอน าเสนอดงันี ้

3.7.4.1 ความหมายการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป็ นการวิจัยที่ เน้ น ในการแ ก้ ปัญ หา และพัฒ นาผู้ เรียน  โดยให้ ค รูใช้

กระบวนการวิจยัในการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน มีนกัวิชาการได้ก าหนดแนวทางในการท าวิจยั 
ไว้ดงันี ้

ราตรี สอนดี (2559, น. 9) ได้ให้นิยามความหมาย การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง เคร่ืองมือส าหรับครูและผู้ บริหารการศึกษา ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อการตดัสินใจในการแก้ปัญหาและพฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตาม
ศกัยภาพ ครูต้องท าการวิจยัมีการวิเคราะห์ วิจยัการบริหารจดัการและพฒันาคณุภาพงานวิชาการ 
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน เผยแพร่ผลงานวิชาการ ส่งเสริม พฒันางานวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนเอือ้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน และพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู 

สารินทร์ เอ่ียมครอง (2561, น. 5) ได้ให้นิยามความหมาย การวิจัยเพื่อพัฒนา
คณุภาพการศกึษา หมายถึง การที่ผู้บริหารและครูวางแผนร่วมกนัก าหนดทิศทางในการจดัท าวิจยั
ในชัน้เรียน การก าหนดภาระงาน คณะกรรมการด าเนินงาน ก าหนดให้ครูทุกคนท าวิจยัในชัน้เรียน 
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การติดตาม ดแูล ช่วยเหลือครูในการท าวิจยัในชัน้เรียนที่เป็นประโยชน์แก่นกัเรียน และการเผยแพร่
ผลงานการวจิยั 

เบส (Best, 1977, P. 8) ให้ความหมายไว้ว่า  “การวิจัย เป็นแบบแผนหรือ
กระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นปรนยั มีโครงสร้างที่เป็นระบบ มีการรายงานและสรุปผล เพื่อน าไป
เสนอในที่ประชมุ Pan Pacific Science Congress 1961 ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

สรุปได้ว่า การวิจยัเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานวิจยัที่
เน้นการแก้ปัญหา โดยต้องเร่ิมจากการศึกษาการบริหารจัดการของสถานศึกษาในภาพรวมก่อน 
ศึกษาปัญหา และส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระ โดยผู้บริหารต้องสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการท าวิจัยเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การสนับสนุนสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ คู่มือ เอกสารประกอบการท าวิจัยละ
สนบัสนนุให้ครูเผยแพร่ผลงานการวิจยัแก่สาธารณะ 

3.7.4.2 ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัมีความส าคญัต่อผู้บริหารในการด าเนินภารกิจของโรงเรียน โดยมีสภาพ

และปัญหาการวิจยัหลายประการ มีนกัวิชาการกลา่วไว้ดงันี ้
บุญชม ศรีสะอาด (2549, น. 17) ได้กล่าวถึง หลักการแก้ปัญหาและพัฒนา

ผู้ เรียน ไว้ว่า ผู้ เรียนต้องสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาของตนเองได้ โดยครูต้องค้นหาเทคนิคมา
ช่วยเหลือนักเรียน โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขัน้ตามมาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  โดยครูผู้ สอน
ต้องมีมุ่งมัน่ในการช่วยเหลือผู้ เรียน มีความเมตตากรุณา มีความสขุที่ได้ช่วยพฒันาผู้ เรียนได้  

ธีระ รุญเจริญ (2555, น. 375) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูยังมีความคิด
ว่าการวิจัยไม่มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ยังขาดความรู้ในการวิจัย ส่วนมากมี
มมุมองว่าการวิจยัมกัท ากนัในระดบัอดุมศึกษา และการขาดการสนบัสนุน ส่งเสริม ของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการท าวิจยั 

ดงันัน้ การวิจยัจึงมีความส าคญั ดงันี ้ 
การวิจัยเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ผู้บริหารโรงเรียนและครูต้องแสวงหา

เทคนิคในการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มกีารใช้แนวทางการวิจยัจะน าไปสูก่าร
ฝึกฝนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เชื่อถือได้ พิสจูน์ได้ มีขัน้ตอนที่ชดัเจน ผลการวิจยัจะน าไปสู่
การพฒันาการจดัการศกึษาได้อย่างยัง่ยืนและมีประสิทธิภาพ 
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การวิจัยมีคุณค่า คือ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการศึกษาค้นคว้าวิทยาการใหม่ ๆ 
ส่งเสริมการสร้างผลงานเพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียนและตนเอง ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู
น ามาปรับปรุงพฒันางานที่รับผิดชอบได้ดียิ่งขึน้ ช่วยในการวางแผนการด าเนินงานได้อย่างราบร่ืน
และประสบความส าเร็จ ช่วยกระตุ้น ตระหนัก และความสนใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงจุด
ประหยดัเวลาและงบประมาณ  

สรุปได้ว่า ความส าคญัของการวิจยั หมายถึง เป็นข้อเท็จจริงที่ท าให้ผู้บริหารและ
ครูน ามาใช้เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาให้ตรงจุด และกระตุ้นความตระหนัก 
ความสนใจ เพื่อการมีผลงานที่มีคณุภาพ 

 
3.7.5. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 

สื่อการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นตวักลางในการช่วยสื่อสารระหว่างครู
กบันกัเรียน มีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนการสอน  

3.7.5.1 ความหมายของสื่อ 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ มีนักวิชาการกล่าวถึงการ

พฒันาสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหลง่เรียนรู้ ไว้ดงันี ้ 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, น. 209) ได้ให้ความหมายของสื่อการเรียนการ

สอนว่าหมายถึง สิ่งที่น าความรู้ไปสู่ผู้ เรียน อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์หรือไม่ใชสิ่งพิมพ์คือ สื่อประเภท
โสตทศันปูกรณ์ 

สรุาษฎร์ พรมจนัทร์ (2554, ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า สื่อการสอน หมายถึง ตวักลาง
ในกระบวนการถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารระหว่างผู้ส่งกบัผู้ รับ (ครูกบัผู้ เรียน) ซึ่งอาจเป็น ค าพดู  การ
เขียน รูปภาพ สญัลกัษณ์ หรือสีหน้าท่าทางการแสดงออก เป็นต้น 

จิติมา วรรณศรี (2557, น. 61) กล่าวไว้ว่า สื่อการสอน หมายถึง สื่อกลางที่ใช้น า 
ข้อมลูสารสนเทศในรายวิชาต่างๆไปสู่ผู้ เรียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาสาระที่เรียน
ในแต่ละรายวิชา 

สรุปได้ว่า สื่อการสอน หมายถึง  วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคต่าง ๆ หรือบุคคล ซึ่งเป็น
ตัวกลางท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนที่วางเป้าหมายไว้ เช่น 
อปุกรณ์การสอน โสตทศันปูกรณ์ เทคโนโลยีการศกึษา สื่อการศกึษา สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ 
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3.7.5.2 ความส าคัญและประโยชน์ของสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
การศึกษา 

นกัวิชาการให้ความส าคญัและประโยชน์ของสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีไว้ ดงันี ้
กนกพร ศรีญาณลักษณ์ (2550, น. 33-45) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนในรูปแบบ อีเลิร์นนิ่ง (E-learning) การเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เอือ้ให้ผู้ เรียนได้ใช้
ประโยชน์ เปลี่ยนบทบาทของผู้ เรียน จากผู้ รับมาเป็นผู้ เรียนเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนจากผู้ให้หรือ
ผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้ เรียน ผู้ เรียนได้รับการฝึกฝนการสืบค้น
ข้อมลู วิธีการเข้าถึงแหล่งความรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนจึงกลายเป็นศนูย์กลาง
ของการเรียนการสอน ผู้ เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ เป็นการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลายประเทศทั่วโลกน ามาใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อพฒันาการศกึษาให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 

สนัติ  บญุภิรมย์ (2552, น. 97-98) กลา่วไว้ว่า 
1. สื่อการเรียนการสอนมปีระโยชน์กบัผู้ เรียน ได้แก่ 

1.1) ช่วยท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในเนือ้หาสาระได้ถกูต้องและรวดเร็ว  
1.2) ช่วยก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียนด้วยกัน

เอง และระหว่างผู้สอนกบัผู้ เรียน  
1.3) ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4) ช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้ เรียน ให้ติดตามเนือ้หาสาระตัง้แต่

ต้นจนกระทัง่จบ 
1.5) ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถจดจ าและประทบัความรู้สกึไว้ได้นาน 

1.6) ช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้ ตามสื่อที่น าเสนอ  
1.7) ช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างผู้ เรียนได้ 

1.8) ช่วยให้ผู้ เรียนมีโลกทศัน์กว้างขวางทางการศึกษา  
1.9) ช่วยให้ผู้ เรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ 

2. สื่อการสอนมีประโยชน์กับครูผู้ สอน คือ ช่วยให้ผู้ สอนใช้สื่อด้วยความ
เหมาะสม มีความพร้อมในการสอน ช่วยให้ผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการผลิตสื่อรูปแบบใหม่ ๆ
ตามความเหมาะสม และช่วยลดภาระในการบรรยายลงได้ โดยผู้ เรียนสามารถท าความเข้าใจจาก
สื่อการสอน  
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สรุปได้ว่า ความส าคญัและประโยชน์ของสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีการศกึษา 
มีประโยชน์ในด้านตวัผู้ เรียน หมายถึง การดึงความสนใจของผู้ เรียน ให้เกิดความเข้าใจในรายวิชา
ที่เรียน ในด้านครูผู้สอน ครูเกิดความเชื่อมั่นในการสอน มีความกระตือรือร้นในการสอน มีความ
ต่ืนตวัในการน าสื่อมาใช้อย่างสร้างสรรค์ 

3.7.5.3 แนวทางการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
สื่อ/เทคโนโลยีเป็นตัวกลางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ สามารถพฒันาตนเองให้ดีขัน้ได้ มีนกัวิชาการให้แนวคิดไว้ดงันี ้
กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 33-34) ได้ระบุขอบข่ายงานการพัฒนาสื่อ 

นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ไว้ดงันี ้
1) ศึกษา/วิเคราะห์ปัญหาของการใช้สื่อในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง้เด็กปกติ

และเด็กพิเศษ  
2) จดัหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน 

3) เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการของสถานศึกษา คณะกรรมการของสพท. และกระทรวงศึกษาธิการ
เรียบร้อยแล้ว 

4) ผลิต/พฒันาสื่อการสอน รวมทัง้ประเมินคณุภาพของสื่อการสอน เพื่อเลือกใช้ 
สอนของทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

5) ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศกึษาที่มีความทนัสมยั กบัเขตพืน้ที่การศกึษา ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่น รวมทัง้ 

6) ประเมินผลการผลิต การพัฒนา การใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
หน่วยงานอื่น ๆ 
เพื่อการศกึษาอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ 

  7) มีการเผยแพร่สื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาที่ครูผลิตและพฒันา   
สถาบนัการศกึษาทัง้ภายในและภายนอกเขตพืน้ที่การศึกษาให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

สรุปได้ว่า แนวทางการใช้สื่อ/เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง จากการศึกษา 
ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีความหลากหลาย 
เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินคณุภาพ โดยประสานความร่วมมือกับ
เพื่อนครูสถานศึกษาอ่ืนๆในการร่วมกันใช้ รวมกันจัดหา ผลิต พัฒนา และแลกเปลี่ยนการใช้สื่อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาที่ทนัสมยั  
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3.7.5.4 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ 
ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัด้านแหลง่เรียนรู้ตามแนวทางของ 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553, น. 16)ได้ก าหนดความเป็นแหล่ง

เรียนรู้ เป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย คุณลักษณะและปัจจัยที่เอือ้ต่อการ
พฒันาแหลง่เรียนรู้ และ เกณฑ์การก าหนดรูปแบบของแหลง่เรียนรู้ สรุปได้ดงันี ้

1. คุณลักษณะและปัจจัยที่เอือ้ต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มี 10 ประการ 
ได้แก่ 

1.1 ความน่าสนใจของทรัพยากรที่มีอยู่ในแหลง่เรียนรู้ 
1.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมปฏิบติั 
1.3 ความหลากหลายขององค์ความรู้ที่มีอยู่ในแหลง่เรียนรู้ 
1.4 ความเด่นของทรัพยากรในแหลง่เรียนรู้ 
1.5 ความหลากหลายของทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ 
1.6 ประสิทธิภาพในการดแูลรักษาแหลง่เรียนรู้ 
1.7 ความเสมอภาคในการเข้าถึงแหลง่เรียนรู้ 
1.8 ความพร้อมของวิทยากร 
1.9 ความพร้อมของสื่อ เอกสาร 
1.10 ความพร้อมของสื่อนิทรรศการและปา้ยนิเทศ 

2. เกณฑ์การก าหนดรูปแบบของแหลง่เรียนรู้ 9 ประการ ได้แก่ 
2.1 มีวตัถปุระสงค์ในการเป็นแหลง่เรียนรู้ตามมาตรา 25 
2.2 มีสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2.3 มีทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2.4 การเข้าถึงสะดวกและปลอดภยั 
2.5 มีเนือ้หาสาระวิชาการที่ทางโรงเรียน/มหาวิทยาลัยไม่มีหรือมีแต่

เข้าถึงได้ยาก 
2.6 มีวิทยากร/ผู้ เชี่ยวชาญ/ผู้แนะน า 
2.7 มีทรัพยากรที่ เด่นและน่าสนใจ มีสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ

หลกัสตูร 
2.8 มีการปฏิบัติกิจกรรมที่กระตุ้ นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่าง

ต่อเนื่อง 
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2.9 เจ้าของแหลง่เรียนรู้มีความเต็มใจที่จะพฒันา 
สรุปได้ว่า ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ก าหนดมาตรฐานแหล่ง

เรียนรู้ไว้ 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานหลกัที่ 1 ด้านความเป็นแหล่งเรียนรู้ มีมาตรฐานรอง 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านหลักการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านองค์ความรู้และด้านความเป็นพลวัตของ
แหล่งเรียนรู้ มาตรฐานหลักที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ มีมาตรฐานรอง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความพร้อมของปัจจัย ที่ใช้ในการด าเนินงาน เช่น ความพร้อมด้านงบประมาณ 
ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก ความพร้อมทางกายภาพที่เป็นความเหมาะสมของพืน้ที่ อาคาร 
และสถานที่ และความพร้อมด้านบุคลากรที่ต้องมีจ านวนเพียงพอ และมีคุณสมบติัเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนเรียนรู้ ด้านการวางระบบการบริหารที่ดี ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
หรือเป้าหมายที่ก าหนด และด้านการพัฒนา โดยการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารตามผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานหลักที่ 3 มาตรฐานด้านผลการ
จดัการเรียนรู้และผลกระทบ 

3.7.5.5 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
แหลง่เรียนรู้มีหลายประเภท ดงันกัวิชาการกลา่วไว้ดงันี ้
กรมวิชาการ (2545, น. 144) ได้จ าแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้ได้ 6 ประเภท

ได้แก่ 
1. ประเภททรัพยากรธรรมชาติแวดล้อมเช่นอทุยานแห่งชาติสวนสตัว์พิพิธภณัฑ์ 
2. ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ มีประสบการณ์เกิด

ความส าเร็จในงานอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
3. ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนงัสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 
4. ประเภทแหล่งวิทยาการได้แก่สถาบนัองค์กรหน่วยงานห้องสมุดซึ่งให้บริการ

ความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ 
5. ประเภทสถานประกอบการซึ่งให้บริการความรู้ฝึกอบรมเก่ียวกับงานและ

วิชาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
6. ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นอินเทอร์เน็ต วีดิทศัน์และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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สุวิทย์ มูลค า (2545, น. 19) ได้จ าแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้ได้ 2 ประเภท 
ได้แก่ 

1. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคลอาจเป็นผู้ มีทักษะ มีความช านาญ ความสามารถ
เฉพาะด้าน เป็นผู้ น าทางศาสนา ตลอดจนผู้ เรียนรุ่นพี่หรือผู้ เรียนชัน้ที่สูงกว่า ซึ่งสามารถน ามา
เชื่อมโยงบรูณาการในการจดัการศึกษาได้ 

2. แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วทัง้ในสถานศึกษา
และท้องถิ่น เป็นสถานที่ส าหรับค้นคว้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่
ตามธรรมชาติแล้ว หรือเป็นแหลง่การเรียนรู้ที่มนษุย์สร้างขึน้ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การ
ด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยประสานความ
ร่วมมือกับเพื่อนครูต่างสถานศึกษาในการร่วมกันผลิต ร่วมกันจัดหา ร่วมกันพัฒนา และ
แลกเปลี่ยน การประเมินผลการผลิต รวมถึงการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน และ
ธรรมชาติของผู้ เรียน 

 
3.7.6. การนิเทศภายในสถานศึกษา 

งานนิเทศภายในสถานศึกษา มีความส าคญั และจ าเป็นต่อการจดกัารเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของบคุลากรทกุฝ่ายท่ีจะต้องร่วมมือร่วมใจกนั 

3.7.6.1 ความหมายการนิเทศภายในการศึกษา 
มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายของการนิเทศการศกึษาไว้ ดงันี ้
วัชรา เล่าเรียนดี (2550, น. 120) กล่าวถึง การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง 

กระบวนการนิเทศการศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนที่จัดด าเนินการใน
โรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรอ่ืน โดยมี
คาดหวงัถึงคณุภาพของการจดัการศกึษา 

ฉวีวรรณ พันวัน (2552, น. 9) กล่าวไว้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง การ
ร่วมกันของผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ตามจดุหมายของหลกัสตูร 

สันติ  บุญภิรมย์ (2552, น. 204) สรุปไว้ว่า งานนิเทศการศึกษา หมายถึง เป็น
กิจกรรมของการบริหาร ที่เก่ียวกับการการปรับปรุงเงื่อนไขการเรียนรู้ โดยผู้สอนได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนและการจดักิจกรรมการสอนควบคู่กนัไป 
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จิติมา วรรณศรี (2557, น. 107) กลา่วไว้ว่า การนิเทศการศกึษา คือ กระบวนการ
ท างานร่วมกนัของผู้นิเทศและครู เพื่อให้ค าแนะน าครูในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน และ
การปฏิบติังานเพื่อสง่เสริมนกัเรียนให้บรรลเุปา้หมายของสถานศกึษา 

ราตรี สอนดี (2559, น. 9) ได้ให้นิยามความหมาย นิเทศภายในสถานศึกษา 
หมายถึง การนิเทศที่ด าเนินการโดยบุคคลากรภายในสถานศึกษา โดยจัดตามความต้องการและ
ความจ าเป็น หรือ กระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึน้ภายในสถานศึกษาจัดท าแผนการนิเทศ 
ด าเนินการตามแผน ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการจดัการเรียนการสอน ประเมินผลการนิเทศ
เพื่อปรับปรุงและพฒันาบคุลกร สรุปผลการนิเทศภายในสถานศกึษา 

สรุปได้ว่า การนิเทศภายในของสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานที่การ
ส่งเสริม ช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  

3.7.6.2 จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
มีนกัวิชาการได้ก าหนดจดุมุ่งหมายของการนิเทศการศกึษาไว้หลายท่าน ดงันี ้
สันติ  บุญภิรมย์ (2552, น. 206) ได้กล่าวถึงจุดมุ่ งหมายของการนิ เทศไว้

ดงัต่อไปนี ้
1. เพื่อช่วยเสริมสร้างให้ครูมีความเป็นผู้น า 
2. เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้สอน 
3. เพื่อช่วยครูบรรจแุต่งตัง้ใหม่ 
4. เพื่อสง่เสริมขวญัและก าลงัใจให้คณะครู 
5. เพื่อให้ครูพฒันางานการสอนของตนเอง 
6. เพื่อให้ครูเข้าใจวตัถปุระสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริง 
จันทรานี สงวนนาม (2554, น. 150) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศไว้

ดงัต่อไปนี ้
1. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พฒันาความรู้ความสามารถ และการพฒันา

วิชาชีพ 
2. เพื่ อส่งเส ริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วมในการปฏิ รูประบบบริหารของ

สถานศกึษา 
3. เพื่อให้สถานศกึษาสามารถบริหารจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. เพื่ อ เอื อ้ ให้สถานศึกษาสามารถบ ริหารและจัดการเรียน รู้ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

5. เพื่อพัฒนาหลกัสูตรการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้ เรียน ความต้องการของสงัคม ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทกุด้าน 

6. เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือระหว่างผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ ชุมชน 
สงัคม 

จิติมา วรรณศรี (2557, น. 107) ได้กล่าวถึง จุดมุ่ งหมายของการนิ เทศไว้
ดงัต่อไปนี ้

1. เพื่อสนบัสนนุให้ครูสามารถจดัการเรียนรู้และพฒันาผู้ เรียนให้เกิดประสิทธิผล 
2. เพื่อช่วยเหลือ และแก้ปัญหานกัเรียนในชัน้เรียน 
3. เพื่อสง่เสริมความก้าวหน้าและพฒันาวิชาชีพของครู 
4. เพื่อเพิ่มพนูความรู้ และส่งเสริมการคิดค้นแนวทางในการพฒันาผู้ เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
5. เพื่อร่วมให้ค าแนะน าในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
6. เพื่อสง่เสริมให้ครูได้แก้ปัญหาในชัน้เรียนโดยการคิดค้นและพฒันานวตักรรม 
7. เพื่อสง่เสริมการพฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้มากขึน้ 
8. เพื่อติดตาม การจดัการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
9. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้นิเทศและผู้ รับการ

นิเทศ 
สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศ คือ เพื่อให้ค าแนะน าครูในการพัฒนาการ

สอน ให้ครูได้คิดพฒันานวตักรรมเพื่อแก้ปัญหาในชัน้เรียน  
3.7.6.3 หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
หลักการและแนวคิดที่ส าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน มีนักวิชาการและ

นกัการศกึษาหลายท่านได้กลา่วไว้ ดงันี ้
สงัด อุทรานันท์ (2538, น. 23-24) กล่าวถึง หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 

หมายถึง งานในความรับผิดชอบของผู้บริหารโดยตรง  ผู้บริหารอาจด าเนินการด้วยตนเอง หรือ
มอบหมายให้ผู้ อ่ืนด าเนินการแทน ซึ่งการนิเทศภายในโรงเรียนจะส าเร็จลงได้จ าเป็นต่องอาศัย
ความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิเทศ และผู้ รับการนิเทศ ซึ่งบุคลากรในโรงเรียน
จะต้องตระหนกัและเข้าใจว่าการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการท างานร่วมกนัเพื่อช่วยพฒันาเพื่อน
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ร่วมงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานสงูขึน้ การยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
สนองความต้องการในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รวมทัง้การสร้างขวญัก าลงัใจ
ของผู้บริหารจะมีผลโดยตรงตอ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบติังาน 

เยาวภา เดชะคุปต์ (2542, น. 134-135) ได้กล่าวถึง หลักการนิ เทศภายใน
โรงเรียนที่ผู้ เก่ียวข้องน่าจะต้องยดึเป็นแนวปฏิบติั ซึง่สรุปได้เป็นข้อๆ ดงันี ้

1. โรงเรียนต้องเร่ิมต้นด้วยการรู้สภาพปัญหาก่อน แล้วจึงก าหนดแผนหรือ
แนวทางในการแก้ปัญหานัน้ 

2. โรงเรียนต้องท างานร่วมกนัและใช้วิธีการประชาธิปไตยในการด าเนินงาน  
3. การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นภารกิจที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีส่วนร่วมต่อ

ความก้าวหน้าของครูในโรงเรียน 

4. โรงเรียนมุ่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน จึงต้องให้บุคลากรในองค์
ทกุคนเกิดความเข้าใจและด าเนินงานให้เป็นไปตามอดุมการณ์ 

5. โรงเรียนมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศที่เป็นกนัเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตอ่กนั 

6. บคุลากรในโรงเรียนต้องยอมรับว่าไม่มีใครจะมีความสามารถไปทกุเร่ือง 
มงคล สุภกรรม (2546, น. 13) ได้กล่าวถึง หลักการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ว่า 

หมายถึง วิธีการด าเนินการที่เป็นขัน้ตอน ต้องสามารถสร้างความเข้าใจให้เกิดขึน้ร่วมกันทุกฝ่าย
เพื่อจะได้พัฒนาความก้าวหน้าและเป็นการส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพื่อให้โรงเรียนมี
คณุภาพอย่างชดัเจน 

สรุปได้ว่า หลักการของการนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง ผู้ นิเทศต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในหลกัการนิเทศอย่างถกูต้อง มีระบบและขัน้ตอนที่ชดัเจนในกระบวนการนิเทศ 
ต้องเกิดจากความร่วมมือของครูในโรงเรียน และการนิเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนของครูผู้สอน มีการด าเนินงานอย่างสร้างสรรค์ มีการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้จากการเรียนการสอน 
สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึน้ รวมทัง้พัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพครูให้มีภาคภูมิใจใน
วิชาชีพของตนเองพร้อมที่จะรับการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
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3.7.7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ  (2545, น. 29) ได้ก าหนด

ความหมายของระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ว่าเป็นข้อก าหนด
เก่ียวกับคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึน้กบันกัเรียนและในสถานศึกษาทุกแห่ง และ 
เพื่อสง่เสริมและก ากบัดแูล การตรวจสอบ การประเมินผล  

3.7.7 .1  ความหมายการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาและมาตรฐานการศกึษา 
มีความหมายหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัที่ส าคญั ดงันี ้

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2554, น. 185-188) ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  ในการด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ เก่ียวข้องว่าผู้ เรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยสถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของ  
ผู้ เก่ียวข้องมีแนวทางตามขัน้ตอนดงันี ้

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
สว่นได้ส่วนเสีย เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ชมุชน ผู้บริหาร ครู โดยการแต่งตัง้คณะกรรมการ
เพื่อช่วยกนักนัศกึษาวิเคราะห์ตวับ่งชีใ้นการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของสถานศึกษา  

2) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาปัจจุบันและความต้องการของสถานศึกษา เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา ร่วมถึงก าหนดวิธีการด าเนินโครงการกิจกรรม ก าหนดหน้าที่ให้บุคลากร
อย่างชดัเจน ตลอดจนก าหนดการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกบักิจกรรมของสถานศกึษา 

3) การจดัระบบบริหารสารสนเทศ ด้วยการจดัท าโครงสร้างบริหารให้เอือ้ต่อการ
ด าเนินงาน แต่งตัง้บุคคลรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ ทบทวนและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ เช่น สารสนเทศพืน้ฐานของสถานศึกษา สารสนเทศเก่ียวกับผู้ เรียน สารสนเทศตาม
มาตรฐานและตวัชีว้ดัของสถานศกึษา เป็นต้น 

4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา เป็นขัน้ตอนที่ผู้บริหารต้อง
ใช้ภาวะผู้น าให้ผู้ รับผิดชอบปฏิบติังานตามจดุมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพฒันาฯ พร้อมทัง้ก ากบั 
ติดตามการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

5) การติดตามตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา ผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ก าหนดผู้ รับผิดชอบติดตามตรวจสอบการด าเนินงานทัง้ระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครัง้  
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6) การประเมินและรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี จัดท ารายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา น าเสนอต่อคณะกรรมการตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด ด้วยวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลาย ใน 1 ปีต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
อย่างน้อย 1 ครัง้ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ (2562, น. 6) ได้ระบุนิยามความหมายของการพัฒนาระบบ
การประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา หมายถึง การสร้างแนวทางหรือข้อก าหนดเพื่อ 
การติดตาม ตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา โดยบุคลากรภายในสถานศกึษาหรือหน่วยงานต้น
สงักดัอย่างเหมาะสม  

สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา หมายถึง การด าเนินการภายในของสถานศึกษาที่ เก่ียวกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย จดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ด้วยการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึ กษา การจัดระบบ
สารสนเทศ ด้วยการจัดท าโครงสร้างบริหารให้เอือ้ต่อการด าเนินงาน  การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดตามตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา  และ
สุดท้ายจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน หน่วยงานต้นสงักดั และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
4.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศกึษามีประสิทธิภาพ นกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้มากมาย ดงันี ้

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ รัตน์ (2550, ออนไลน์) ให้ความหมายของการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาไว้ว่า หมายถึง การด าเนินงานหรือความสามารถในการจดัการทรัพยากรท่ี
มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ แยกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ บุคคล เงิน วสัดุเคร่ืองใช้ และความสามารถ
ในการจดัการ  

สกุัญญา สีหาโภชน์ (2553, ออนไลน์) ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาไว้ว่า หมายถึง การเร่งระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน บุคคล ชุมชน ท้องถิ่น องค์กร
ภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการจดัและพัฒนาการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีทรัพยากรในการจัดและ
พฒันาการศกึษาอย่างเพียงพอ 
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หวน พินธุพันธ์ (2554, น. 17-18) ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาไว้ว่า หมายถึง การพยายามใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสดุ 

พิสิษฐ ภู่รอด (2559, น. 41) ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรทางการศกึษา 
เป็นระบบที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการทัง้การบริหาร
บคุคล การบริหารการเงิน สินทรัพย์ โดยมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

สรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรทางการศกึษา หมายถึง การจดัการทรัพยากรทางการ
ศึกษาที่มีอยู่มาใช้ในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ท าให้เกิดการจัด
การศกึษามีประสิทธิภาพ  

 
4.2 ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

การบริหารทรัพยากรทางการศกึษามีส าคญัที่ท าให้การด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆของ
สถานศึกษาประสบความส าเร็จ มีนักวิชาการกล่าวถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรทาง
การศกึษาไว้มากมาย ดงันี ้

ปรีชา คมัภีรปกรณ์ (2547, น. 12) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
มีความส าคญัต่อหน่วยงาน ดงันี ้

1. เพื่อสนบัสนุนในการด าเนินกิจกรรมของสถานศกึษา ต้องใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็น 
คน วสัด ุเงิน หากไม่มีทรัพยากรกิจกรรมที่ด าเนินนัน้อาจไม่บรรลผุลส าเร็จได้ 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงานในการจดัทรัพยากรให้แก่หน่วย โดยการ
จดัหาทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสงู มาเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

3.เพื่อเป็นควบคมุการด าเนินงานขององค์กรในช่วงเวลาที่ก าหนด 
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ การบริหารทรัพยากรนอกจากจะเป็นการบริหารตาม

กิจกรรมปกติแล้ว ยงัเป็นการบริหารทรัพยากรเพื่อหาความคิดใหม่ๆด้วย 
5. เพื่อกระจายทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาไปยังหน่วยงานที่มี

ความต้องการมาก 
ประเวศ วะสี (2550, น. 34) กล่าวไว้ว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษามี

ความส าคัญต่อการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ และองค์กรต่าง ๆ เพื่ อส่งเสริมให้มีการจัด
การศกึษาที่มีคณุภาพ ตามความต้องการของสงัคมอย่างมีความสขุ 
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สนอง โลหิตวิเศษ (2553, น. 47) กล่าวไว้ว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี
ความส าคญัซึง่เป็นแนวทางการจดัการศึกษา เพื่อความยัง่ยืน และมีคณุภาพ 

สมพิศ ใช้เฮ็ง (2554, น. 19) กล่าวไว้ว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเป็น
ตวักระตุ้นที่ท าให้กิจกรรมขององค์กรด าเนินไปได้และจะมีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการด าเนินงาน
ขององค์กรทัง้ด้านของปริมาณและคณุภาพ 

สรุปได้ว่า ความส าคญัของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง การบริหาร
จดัการทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นตวักระตุ้นให้กิจกรรมต่าง 
ๆขององค์กรหรือหน่วยงานทัง้ด้านปริมาณและคุณภาพ ให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรหรือหน่วยงานนัน้ ๆ 

 
4.3 หลักการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

นกัวิชาการได้ให้ทศันะเก่ียวกบัหลกัการบริหารทรัพยากรทางการศกึษาไว้ ดงันี ้ 
ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2547, น. 14-15) ได้กล่าวว่า หลักการบริหารทรัพยากรทาง

การศกึษา ถือหลกัประสิทธิภาพของงาน ดงันี ้
1. หลกัความเสมอภาค ในด้านคณุภาพ เป็นการด าเนินงานที่ว่าจะบริหารอย่างไรให้

องค์กรห รือผู้ รับบ ริการได้ รับบ ริการที่ มี ความ เท่ า เที ยมกัน โดยเฉพาะในโรงเรียนห รือ
สถาบนัการศกึษา 

2. หลักประสิทธิภาพ เมื่อทรัพยากรมีจ ากัด ควรมีการจัดสรร การใช้ที่คุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ทัง้ก าลงัคน เวลา เป็นต้น 

3. หลกัประสิทธิผล เป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย การบริหารทรัพยากรคือ 
การหาสิ่งมาช่วยเหลือสนบัสนนุในการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้บรรลเุป้าหมาย 

สังวาล วุฒิ เสลา (2548, น. 30-31) กล่าวไว้ว่า การบริหารทรัพยากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน หลกัในการบริหารทรัพยากรอย่างกว้างๆ 3 ประการ 
ดงันี ้

1. หลกัความเสมอภาคในการบริหาร ในด้านโอกาสและด้านคณุภาพ 
2. หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารจพรวมไปถึงประสิทธิภาพในการ

จดัสรรและประสิทธิภาพในการใช้ 
3. หลกัประสิทธิผล คือ การบรรลเุปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ 
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บุญฟ้า ลิม้วัฒนา (2549, น. 49-50) กล่าวถึง หลักในการบริหารทรัพยากรทาง
การศกึษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน ซึง่มี 3 ประการ ดงันี ้

1. หลกัความเสมอภาค เน้นในด้านคณุภาพ 
2. หลกัประสิทธิภาพ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการจดัสรร ประสิทธิภาพในการใช้ 
3. หลักประสิทธิผล คือ การส าเร็จถึงเป้าหมายของหน่วยงาน โดยการใช้หรือการ

บริหารทรัพยากร จากการพยายามจัดหาสิ่งต่างๆมาช่วยเหลือ สนับสนุนให้การด าเนินงานของ
กิจกรรมต่าง ๆประสบผลส าเร็จ 

สรุปได้ว่า หลกัในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องยึดเป็น
แนวทางปฏิบติัส าคัญ คือ ความเสมอภาคในด้านคุณภาพของทรัพยากรความมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานและความมีประสิทธิผลที่เกิดกบัองค์กร 

 
4.4 กระบวนการในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

นกัวิชาการได้ให้ทศันะเก่ียวกบักระบวนการในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไว้ 
ดงันี ้

ถวิล มาตรเลี่ยม (2544, น. 80) กล่าวไว้ว่า การบริหารทรัพยากรเป็นการบริหารที่
กว้าง เช่น ทรัพยากรบคุคล ทรัพยากรอาคารสถานที่ ทรัพยากรการเงิน ฯลฯ มกีระบวนการ ดงันี ้

1. ก าหนดจดุประสงค์ทัง้ทางด้านปริมาณและคณุภาพ 
2. ก าหนดทรัพยากรที่ต้องการน ามาใช้ ก าหนดเป้าหมายของกิจกรรม แล้ววางแผน

ว่าจะใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง จ านวนเท่าไร และใช้เมื่อไร เพื่อให้สอดคล้องกบักิจกรรม 
3. แสวงหาทรัพยากร เช่น การจัดตัง้งบประมาณ ขอรับจดัสรรจากทางราชการ การ

ขอรับบริจาคการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศกึษาจากฝ่ายต่าง ๆ 

4. การจดัสรรทรัพยากรตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด 
5. การควบคมุการน าทรัพยากรไปใช้ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ขัน้สดุท้ายคือการประเมินการใช้ทรัพยากร 
ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2547, น. 20-21) ได้สรุปกระบวนการบริหารทรัพยากรทาง

การศกึษาไว้ดงันี ้
1. ก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทัง้ในด้านปริมาณและคุณภาพและวิเคราะห์

กิจกรรม 
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2. ก าหนดทรัพยากรที่ต้องการ 
3. แสวงหาทรัพยากร เช่น การขอรับบริจาค ขอความช่วยเหลือ 
4. การจัดสรรทรัพยากรตามเกณฑ์ เพื่อสืบต่อกิจกรรม เพื่อทดแทนของเก่าที่ช ารุด

ล้าสมยั 
5. ควบคมุ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. การประเมินเป็นการบริหารทรัพยากรขัน้สุดท้าย ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 

ประสิทธิผลคุ้มค่าเพียงใด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
สรุปได้ว่า กระบวนการในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา เร่ิมด้วยการก าหนด

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ วางแผนงาน จดัสรรทรัพยากรได้เหมาะสมและควบคมุการใช้ ตลอดจนมี
การประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรทางการศกึษา 

 
4.5 องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

ส าหรับการวิจัยในครัง้นี ผู้้ วิจัยเลือกใช้ ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลของ            
สมพิศ ใช้เฮ็ง (2554, น. 6) ได้องค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 
1) การบริหารบุคคล 2) การบริหารการเงิน 3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์และ 4) การบริหารอาคาร
สถานที่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
4.5.1. การบริหารบุคคล 

การบริหารบุคคลเป็นการจัดสดัส่วนงานและคนให้เหมาะสมตามความสามารถ 
ความถนดั สง่ผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลจุดุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ 

4.5.1.1 ความหมายของการบริหารบุคคล 
การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้

นกัวิชาการให้ความหมายของการบริหารบุคคลไว้ ดงันี ้
บรรยงค์ โตจินดา (2546, น. 10) กล่าวไว้ว่า การบริหารบุคคล หมายถึง การใช้

บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทรัพยากร เช่น เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองจักร ที่มีอยู่อย่าง
จ ากดั ได้อย่างเหมาะสมและใช้หลกัการบริหารงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบติัในองค์การ เพื่อความ
พอใจในการปฏิบติังาน มีการการประเมินผล พฒันาคณุภาพ มีการจ่ายค่าตอบแทนสวสัดิการ แก่
บุคคลที่อยู่ในองค์การ การสร้างก าลังใจ หรือวัฒนธรรมที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลงานตามที่
ต้องการ  
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ไพพรรณ ศกุนรัตน์ชยั (2547, น. 55) ได้กล่าวถึง การบริหารบคุคล หมายถึง การ
จดับคุคลปฏิบติังานในองค์กร เพื่อให้ปฏิบติังานให้ส าเร็จตามจดุประสงค์ที่วางไว้ หน้าที่การจดัคน 
เข้าท างานเป็นหน้าที่ส าคัญต่อกระบวนการท างานในอนาคต เพราะการจัดบุคคลเป็นการ
ก าหนดให้บคุคลได้ท าหน้าที่ในองค์กรได้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 48) กล่าวถึง การบริหารบุคคล หมายถึง สิ่ง
ส าคญัในสถานศกึษาเพื่ออ านวยความสะดวก สร้างขวญัก าลงัใจ ดแูลการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร เช่น การจัดการปฐมนิเทศ จัดการนิเทศ
ภายใน จดัการประชุมสมัมนาศึกษาดงูาน จดัระบบประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อใช้ปรับปรุงการ
ท างานอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 

อุไรวรรณ ปฐมบูรณ์ (2556, น. 5) ได้ให้นิยามของการบริหารบุคคล หมายถึง 
กระบวนการในการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ ให้สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
การวางแผน การจดัองค์กร การจดัการเก่ียวกบับคุคล การประสานงาน การควบคมุงาน การจดัท า
หลักสูตร การก าหนด อัตราก าลัง การสรรหา การจัดสรรหน้าที่ การประเมินการปฏิบัติงาน การ
แก้ไขปรับปรุงและพฒันาบคุคล  

พิสิษฐ ภู่รอด (2559, น. 6) ได้ให้นิยามของการบริหารบุคคล หมายถึง การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านบุคลากรที่เป็น ผู้ เรียน ผู้ เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้านที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ ที่สถานศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์มาถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ให้กบัครูบคุลากร นกัเรียนและผู้ปกครอง  

สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดการ ท่ีสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้านบุคลากรที่ เป็น ผู้ เรียน ผู้ เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ความสามารถและเชี่ยวชาญ ที่สถานศึกษา ได้ รับความอนุเคราะห์มาถ่ายทอดความ รู้
ประสบการณ์ให้กบัครูบคุลากร นกัเรียนและผู้ปกครอง 

4.5.1.2 ความส าคัญของการบริหารบุคคล 
บุคคลเป็นผู้ ด าเนินการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ให้เกิดประโยชน์ต่อ

สถานศกึษา ทรัพยากรบคุคลมีความส าคญั ดงันี ้
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 51) กล่าวถึง ความส าคัญของการบริหารบุคคล

ว่า เป็นภารกิจที่มุ่งให้สถานศึกษาปฏิบัติงาน เพื่อท าภาระกิจของสถานศึกษาด าเนินการด้าน
บริหารงานบคุลากรให้เกิดความอิสระ มีความคลอ่งตวัภายใต้ระเบียบและกฎหมาย 
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สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์ (2549, น. 152-153) กล่าวถึงความส าคัญของการ
บริหารบคุคลไว้ว่า 

1. เป็นผู้ด าเนินการที่เก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษา รวมทัง้ส่งเสริมการศึกษา ให้
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

2. ช่วยสนับสนุนด้านการบริหารสถานศึกษาและการเรียนการสอน โดยน า
ความรู้ทางวิชาการมาผสมผสานกบัประสบการณ์ที่มี สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ทนัสมยัตรงกบัความ
ต้องการ ความสนใจของผู้ เรียน 

3. เป็นผู้ ที่มีความสามารถในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะทรัพยากรภายใน
สถานศึกษา เช่น ครูอาจารย์ ผู้ บริหาร บุคลากรทางการศึกษา จะเป็นผู้ ที่มีความรู้ ทักษะและ     
เจตคติไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน ทรัพยากรภายนอกสถานศึกษา เช่น ศึกษานิเทศ ปราชญ์
ชาวบ้าน ครูภมูิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้น าทางสงัคม เจ้าของสถานประกอบการ เป็นต้น  

4. เป็นแบบอย่างที่ดีที่จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนปฏิบัติตาม เกิดการเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองได้เต็มศกัยภาพ 

5. เป็นผู้ที่มีบทบาทที่ท าให้สถานศึกษามีทรัพยากรที่เพียงพอที่จะน ามาใช้ในการ
จดัการศกึษา  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, น. 18-21) ได้กล่าวถึง การพัฒนา 
คุณภาพครูว่า เป็นผู้ ที่ เอือ้อ านวยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ มีระบบการผลิตครูที่ได้มาตรฐาน 
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้สูง จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ แสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญ 
ก าลงัใจ ก าหนดแนวทางการปฏิรูป ดงันี ้

1. การพฒันาระบบผลิตครู และบคุลากรทางการศกึษามีมาตรการหลกั ดงันี ้
1.1 ให้สถาบันอุดมศึกษาที่การผลิตครูที่มีความเป็นเลิศ วิจัยและพัฒนา

เก่ียวกบัครู รวมทัง้มีระบบการประกนัคณุภาพมาตรฐานวิชาครู  
1.2 ปรับระบบการผลิตครู การคัดสรรและค่าตอบแทน ให้เอือ้ต่อผู้ที่มีใจรัก 

ในวิชาชีพมาเป็นครู  
1.3 วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ  
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1.4 จัดระบบเพื่อให้ผู้ เรียนส าเร็จการศึกษา มาเป็นครูรวมทัง้ส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรบุคคล ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคณุวฒุิในชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อ
มาเป็นผู้สอนในสถานศกึษา 

2. การพฒันาครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา มีมาตรการหลกั ดงันี ้
2.1 พัฒนาครู คณาจารย์ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสามารถจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การพฒันาครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวิชาเอกให้สามารถจดัการเรียน  
การสอนอย่างมีคณุภาพ 

2.2 ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับ
ความรู้และความสามารถในการสอน 

2.3 ตัง้กองทนุพฒันาและกองทนุสง่เสริมครูและบคุลากรทางการศกึษา 
สรุปได้ว่า ความส าคญัการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การพฒันาเก่ียวกับ

ศกัยภาพของคนในองค์กร ให้เพียงพอและมีคณุภาพตามที่องค์กรก าหนด 
4.5.1.3 กระบวนการบริหารบุคคล 
กระบวนการบริหารบุคคลเป็นการจัดการบุคคลที่คัดเลือกมาตามระบบให้เข้า

ท างานในต าแหน่งเหมาะสมให้รับผิดชอบงานอย่างจริงจัง จัดระบบสวัสดิการ ก าหนดอัตรา
เงินเดือน ฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการท างานให้บรรลผุลตามที่ต้องการ มีนกัวิชาการ
กลา่วไว้ ดงันี ้

จีรพนัธ์ พิมพ์พันธ์ (2546, น. 59) กล่าวถึง กระบวนการการบริหารบุคคลว่าเป็น
วิธีการบริหารงานบุคคลที่จ าแนกออกเป็นขัน้ตอนในการด าเนินงานก่อนหลงั เพื่อการด าเนินงาน
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบร่ืน และได้ก าหนดกระบวนการไว้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ผู้บริหารศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน โดยศึกษาจากสภาพจริง เช่น โรงเรียน
ต้องการบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างไร วิชาเอก วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ และความสามารถพิเศษ ฯลฯ 

2. การวางแผนบริหารงานบุคคล การวางแผน เป็นการก าหนดการการปฏิบติังาน 
โดยน าสภาพปัจจุบัน ปัญหามาวางแผนแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับแนวทางและรูปแบบร่วมกับ
บคุคลในโรงเรียน เพื่อให้เข้าใจถกูต้องตรงกนั  

3. ปฏิบัติงานตามแผนบริหารบุคคล การปฏิบัติตามแผนงานบุคคลเป็นการ
ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตาม 
ก่อนการปฏิบติังาน ระหว่างการปฏิบติังาน และหลงัการปฏิบติังานอย่างต่อเนื่อง  
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4. การติดตามและประเมินผลการบริหารบุคคล เป็นการติดตามการปฏิบติังาน
อย่างมีระบบ สม ่าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการด าเนินการโดยให้มีผู้ รับผิดชอบต่อการประเมินผล
ในแต่ละแผนงานควบคมุดแูล การใช้เคร่ืองมือในการประเมินผลให้ๆได้ผลดีมีประสิทธิภาพสงู และ
ให้มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขและพฒันาให้ดียิ่งขึน้ 

นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2547, น. 53) กล่าวถึง การบริหารด้านบุคคลไว้ว่า การ
สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เป็นกระบวนการสรรหาเข้ารับต าแหน่งเป็นครู มาท างานด้วย
ความเต็มใจตามก าลังความสามารถ มีการพัฒนาบุคคลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใน
หน้าที่ และการให้คนในโรงเรียนออกจากหน้าที่การเป็นครู ประกอบด้วย การลงโทษทางวินัย การ
ลาออก โรงเรียนบอกเลิกสญัญาจ้าง ถึงแก่กรรม การเกษียณอาย ุตลอดจนทพุพลภาพ เป็นต้น 

ธนกฤต  ทาบุ รี (2554, น. 14) สรุปไว้ว่ากระบวนการบริหารงานบุคคลมี
องค์ประกอบ คือ การวางแผนขององค์กร การวางแผนก าลังคน การสรรหาและคัดเลือกการ
ปฐมนิเทศและการบรรจุแต่งตัง้ การประเมินผลการปฏิบติังาน การอบรมและพฒันา ตลอดจนการ
ด ารงรักษาบุคลากร อันจะเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานของ
บคุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพและบรรลเุปา้หมายขององค์กร 

เทอดนรินทร์ อปุลี (2556, น. 40) กล่าวไว้ว่ากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบด้วยการวางแผนก าลงัคน การวางแผนทรัพยากรบุคคลการสรรหาและคดัเลือก การตอบ
แทนและอ านวยประโยชน์ การมีวินยั และการดแูลความปลอดภยั 

สรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การด าเนินงานบริหารทรัพยากร
บุคคล ประกอบด้วยการก าหนดนโยบาย การวางแผนก าลงัคน การสรรหาและคัดเลือกการบรรจุ
แต่งตัง้ การปฐมนิเทศการมอบหมายงาน การพัฒนาการประเมิน การจัดสวัสดิการและการ
ด าเนินการด้านวินยั 

 
4.5.2. การบริหารการเงนิ 

การบริหารการเงิน มีความส าคญัในการบริหารงานทุกหน่วยงาน การด าเนินการ
รูปแบบที่เหมาะสม เป็นการช่วยสง่เสริมการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

4.5.2.1 ความหมายการบริหารการเงนิ 
การบริหารการเงินของโรงเรียนต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

วิธีการซึ่งครอบคลมุถึงภารกิจที่ต้องดแูลเร่ืองการได้รับงบประมาณ การด าเนินการใช้งบประมาณ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยถูกต้องตามระเบียบทันต่อเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มี
นกัวิชาการให้ความหมายการบริหารด้านงบประมาณไว้ต่าง ๆ ดงันี ้
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กระทรวงศกึษาธิการ (2552, น. 62) กล่าวไว้ว่า การบริหารงบประมาณ เป็นสิ่งท่ี
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบร่ืน มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุ้ มค่าประหยัดและเกิด
ประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภาระหน้าที่งานการเงินและพสัดปุระกอบด้วย การบริหารการเงิน 
การจดัท าและตรวจสอบเอกสารหลกัฐานให้ถูกต้องและเป็นไปตามแผน การประเมินความคุ้มค่า 
เป็นต้น 

หวน พินธุพันธ์ (2554, น. 17-18) กล่าวไว้ว่า การบริหารงบประมาณเป็นการ
ด าเนินงานที่เก่ียวกบังานการเงิน ครุภณัฑ์ วสัด ุอาคารสถานที่ และงานบริการต่าง ๆ ซึง่เป็นงานที่
สนบัสนนุงานวิชาการ  

อุไรวรรณ  ปฐมบูรณ์  (2556, น. 5-6) ได้ให้นิยามความหมาย การบริหาร
งบประมาณ หมายถึง เป็นสิ่งสนับสนุนที่ช่วยท าให้การด าเนินงานที่ เก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณ วสัด ุครุภณัฑ์ อาคารสถานที่ การจดัสรรการใช้งบประมาณที่ได้รับระเบียบข้อก าหนด 
มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุ้มค่าประหยัดและเกิดประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตาม
ระเบียบราชการ 

พิสิษฐ ภู่ รอด (2559, น. 8) ได้นิยามความหมายทรัพยากรด้านการเงินว่า 
หมายถึง ปัจจัยเงินทุนหรืองบประมาณที่สถานศึกษาได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่รัฐบาล ชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ ห้างร้าน และบุคคลเพื่อน ามาใช้
จ่ายในการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพ 

สรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง ปัจจัยเงินทุนหรืองบประมาณที่
สถานศึกษาได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่รัฐบาล ชุมชน องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และบุคคลเพื่อน ามาใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ด าเนินการ ตรวจสอบและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

4.5.2.2 ความส าคัญของการบริหารการเงนิ 
ทรัพยากรการเงินเป็นปัจจยัที่ท าให้กิจกรรมต่างๆขององค์กรประสบความส าเร็จ 
สทุธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ์ (2549, น. 159-160) กลา่วไว้ว่า  
1. ช่วยให้เกิดความส าเร็จ คือ 

- งานด้านวิชาการ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
- งานบริหารงานบคุคล เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือน 
- งานบริหารทัว่ไป เป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันาสถานศกึษา 



  69 

2. เป็นเคร่ืองมือในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การใช้ทรัพยากรของสถานศกึษา 

3. ช่วยให้สถานศกึษาพฒันาตามเปา้หมายที่ก าหนด 
4. ช่วยจดัสรรทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
5. ช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนและชมุชน 
อ านวย  ทองโปร่ง (2553, น. 210-214) กล่าวว่า การบริหารการเงินแบบมุ่งเน้น

ผลงานตามยุทธศาสตร์ มีการพัฒนาการจัดท าระบบการเงินให้มีประสิทธิภาพจนก้าวมาสู่ระบบ   
e-Budgeting คือ การจัดท างบประมาณโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยวางแผน
งบประมาณ การจดัท างบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล เพื่อวดัผล
ส าเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มีการกระจายอ านาจรับผิดชอบให้ฝ่ายต่าง ๆ ทัง้ในระดบั
ระดบัหน่วยงาน ระดบักระทรวง และระดบัชาติ  

สรุปได้ว่า ความส าคัญการบริหารด้านการเงิน หมายถึง การก าหนดแนวทางใน
การจดัสรรงบประมาณ เป็นเงินอดุหนนุให้กบัโรงเรียนด าเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลตุามภารกิจ
ของโรงเรียน ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุเปิดโอกาสให้ชมุชน สงัคม เข้ามามีสว่นร่วมรับผิดชอบด้วย 

4.5.2.3 กระบวนการบริหารทรัพยากรด้านการเงนิ 
การบริหารการเงิน นบัเป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินมาใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา ซึง่มีนกัวิชาการกลา่วถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรการเงิน ไว้ดงันี ้
เทอดนรินทร์ อุปลี (2556, น. 41-42) กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหารการเงิน 

ประกอบด้วย การด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท าให้เกิดประโยชน์
สงูสดุโดยถกูต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 

พัชณียา หานะพันธ์ (2557, น. 45) กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหารการเงิน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน น ามาใช้จ่ายในการศึกษาของสถานศึกษา การจัดการเก่ียวกับการใช้จ่าย
ตลอดจนการควบคุมการด าเนินงานด้านการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั ง้ไว้ในงบประมาณของ
สถานศกึษาของปีงบประมาณตามที่ก าหนดไว้ 

สรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานบริหารการเงิน 
ประกอบด้วย การด าเนินงานจ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใช้เงินงบประมาณถูกต้อง
ตามระเบียบ ด าเนินงานตามแผนควบคมุงบประมาณ การประเมินผลการบริหารงบประมาณ เพื่อ
เป็นการสรุปเก่ียวกบัแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
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4.5.3. การบริหารวัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ คือ ปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน

เนื่องจากวสัดอุปุกรณ์จะช่วยสนบัสนุนให้การด าเนินการเป็นไปตามแผน และบรรลวุตัถปุระสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

4.5.3.1 ความหมายการบริหารวัสดุอุปกรณ์ 
การบริหารวสัดอุปุกรณ์เป็นการจดัการทรัพยากรในด้านวสัดอุปุกรณ์ การก าหนด

นโยบายและวางแผน การวิเคราะห์การใช้ ความต้องการการแสวงหาทรัพยากรการลงทะเบียนและ
แจกจ่ายวัสดุ การประเมินการใช้วสัดุ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายการบริหารวัสดุและอุปกรณ์ 
ไว้ดงันี ้

จกัรกฤษณ์ นรนิติผดงุการ (2541, น. 1-3)  ได้กล่าวถึง การจดัการด้านเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ว่า ต้องสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียง  
พอที่จะสามารถช่วยให้การด าเนินงานบรรลผุลส าเร็จ และได้รับผลประโยชน์ที่สดุ ทัง้นีก้ารจดัการ
ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ยังรวมถึง การเสาะแสวงหา การคิดค้น การออกแบบการ
ควบคมุการใช้งาน การบ ารุงรักษา เป็นต้น 

เปรมชัย สโรบล (2550, น. 40) กล่าวไว้ว่า เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง 
ปัจจยัที่มีความจ าเป็นต่อการบริหารงานเพื่อให้บรรลตุามเปา้หมายขององค์กร เพราะวสัดอุปุกรณ์
จะช่วยสนบัสนุนให้การด าเนินการเป็นไปตามแผน หากขาดวสัดุอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ การ
ด าเนินงานจะไม่สามารถส าเร็จได้ 

อุไรวรรณ ปฐมบูรณ์ (2556, น. 6) ได้ให้นิยามความหมาย การบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ หมายถึง เป็นปัจจัยที่เอือ้อ านวยใช้เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร จากการ
ก าหนดนโยบายและวางแผน การวางแผนพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์การใช้ 
ความต้องการการแสวงหาทรัพยากร การใช้การลงทะเบียน และแจกจ่ายวสัด ุการประเมินการใช้
วัสดุ และการปรับปรุงอาคารสถานที่วัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยูในโรงเรียนให้เพียงพอกับความ
ต้องการ 

พิสิษฐ ภู่รอด (2559, น. 8) ได้ให้นิยามความหมายทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์
หมายถึง ปัจจยัที่สนบัสนุนการจดกัารศึกษาที่เป็นครุภณัฑ์วสัดอุปุกรณ์สื่อ นวตกัรรม สิ่งประดิษฐ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับใช้ในการบริหารจดัการและใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
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สรุปได้ว่า การบริหารวัสดุและอุปกรณ์  หมายถึง ปัจจัยที่สนับสนุนการจัด
การศึกษา ที่เป็นครุภณัฑ์วสัดุอปุกรณ์สื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับใช้
ในการบริหารจัดการและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวางแผนการใช้หรือวิธีการ
ท างานอย่างเป็นระบบ ใช้เป็นตวักลางในกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ส่งกบัผู้ รับ 
เพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์การเรียนที่ตัง้ไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5.3.2 ความส าคัญของการบริหารวัสดุอุปกรณ์ 
ความส าคัญการบริหารวัสดุและอุปกรณ์ เป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ช่วยให้ผู้ เรียน

สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนกัวิชาการกล่าวไว้ดงันี ้
สทุธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ์ (2549, น. 160-161) กลา่วไว้ว่า 
1. วสัดอุปุกรณ์การศกึษาช่วยสง่เสริมสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

2. วสัดอุปุกรณ์การศกึษา ช่วยกระตุ้นให้มีการน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

3. วสัดอุปุกรณ์ เป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้  
4.วัสดุอุปกรณ์เป็นการช่วยให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองทัง้ของผู้ เรียนและ

ผู้สอนได้ 

5. วสัดอุปุกรณ์ ช่วยให้การด าเนินงานบริหารทัว่ไปของสถานศึกษาส าเร็จลลุ่วง 
พชัรกฤษฎิ์  พวงนิล (2553, น. 173) กล่าวไว้ว่า ในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้อง

อาศัยเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วย
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการจดัการศกึษา 

สุรศักด์ิ  ปาเฮ (2555, ออนไลน์) ได้กล่าวว่า การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
การศกึษาเป็นกลยทุธ์แนวทางที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางการศึกษาให้หมดไป เช่น ปัญหาผู้ ด้อยโอกาส
ทางการเรียนชนบทห่างไกล การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ง่าย บรรลผุลตรงตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ประหยดัเวลาและทรัพยากรการ
ลงทนุต่าง ๆ  

สรุปได้ว่า ความส าคัญของการบริหารวัสดุอุปกรณ์ มีความส าคัญ คือ วัสดุ
อุปกรณ์ การศึกษาช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ เรียน ช่วยกระตุ้นให้มีการน าทรัพยากร
ท้องถิ่นมาใช้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ 
ให้กบัผู้ เรียน 
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4.5.3.3 กระบวนการบริหารวัสดุอุปกรณ์ 
ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยสนับสนุน ส่งเสริมให้การด าเนินงานใน

สถานศกึษาเป็นไปด้วยดีซึง่มีนกัวิชาการกล่าวถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรวสัดอุปุกรณ์ ไว้ดงันี ้ 
หวน พินธุพันธ์ (2554, น. 41) กล่าวไว้ว่า การบริหารวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง 

กระบวนการที่ใช้ด าเนินงานของงานพัสดุ เช่น การก าหนดระบบงาน การวางแผน การก าหนด
ผู้ รับผิดชอบ การควบคุมงาน เป็นต้น เพื่อการจัดซือ้ จัดหา การใช้ การบ ารุงรักษา การจ าหน่าย 
เป็นต้น กระบวนการบริหารวสัดอุปุกรณ์ มีดงันี ้

1. การจดัหา จดัซือ้ จดัจ้าง  
2. การใช้ การดแูล การใช้อย่างประหยดั การแนะน าการใช้ 
3. การบ ารุงรักษา การท าความสะอาด การซ่อมแซม 
4. การควบคมุและการจ าหน่าย 
สิทธิศักด์ิ  เติมทอง (2554, น. 26) กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหารวัสดุอุปกรณ์ 

ประกอบด้วยขัน้ตอน ดงันี ้
1. การก าหนดความต้องการของวสัดุ เป็นขัน้ที่รวบรวมความต้องการพัสดทุี่ระบุ

ไว้ในแผนงานโครงการของหน่วยงาน ซึ่งอาจเป็นโครงการ 1 ปี หรือ 2 ปี จัดซือ้จัดหาพัสดุให้
สอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละแผนในโครงการ 

2. การจัดหาพัสดุหน่วยงาน ควรจะให้มีหน่วยงานกลางในการจัดซือ้จัดจ้าง 
เพื่อให้เกิดความราบร่ืนในการควบคมุทัง้ความประหยดั ด้านคณุภาพ 

3. การลงทะเบียนควบคมุพสัด ุ 
4. การกระจายเมื่อลงทะเบียนพัสดุแล้ว หน่วยงานกลางมีหน้าที่ในการควบคุม

ทางบญัชี  
5. การบ ารุงรักษา/การใช้ 
6. การจ าหน่าย เช่น การท าลาย การขาย การบริจาค ฯลฯ 
เทอดนรินทร์ อุปลี (2556, น. 43) กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหารวัสดุอุปกรณ์ 

ประกอบด้วยการจัดสรรวสัดุครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ก าหนดไว้รวมถึงการซือ้การจ้าง การ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาการจดัท าเอง การแลกเปลี่ยน การเช่า การยืม การควบคมุ ฯลฯ 

สรุปได้ว่า กระบวนการการบริหารวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง การก าหนดความ
ต้องการวสัด ุการจดัหา การลงทะเบียนพสัด ุการบ ารุงรักษา และการจ าหน่าย 
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4.5.4. การบริหารอาคารสถานที่ 
อาคารสถานที่ท าให้เกิดบรรยากาศต่าง ๆ ขึน้ภายในโรงเรียน อาจจกล่าวได้ว่า 

บรรยากาศของโรงเรียนเป็นตวัแปรอิสระที่ส าคญัที่มีผลต่อการจดัการเรียนการสอนของผู้ เรียน 
4.5.4.1 ความหมายของการบริหารอาคารสถานที่ 
งานบริหารอาคารสถานที่มิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ดแูลอาคารให้เหมาะกบัการ

ใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการดแูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วย 

หวน พินธุพันธ์ (2554, น. 46) ได้กล่าวไว้ว่า อาคารสถานที่ หมายถึง ปัจจัยที่
เอือ้อ านวยให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ได้โรงเรียนที่ดี การวางแผนพัฒนา
อาคารและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

พิสิษฐ ภู่รอด (2559, น. 8) ได้ให้นิยามความหมายของทรัพยากรด้านอาคาร
สถานที่ หมายถึง ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นที่ดิน พืน้ที่อาณาบริเวณ ตลอดจน
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพ 

อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ (2562, น. 5) ได้ให้นิยามความหมายของ การบริหารอาคาร
สถานที่ หมายถึง การวางแผนการใช้อาคารสถานที่ให้เพียงพอกบันกัเรียน การมีกฎระเบียบการใช้
อาคาร การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน มี
เจ้าหน้าที่ดแูลอาคารสถานที่และความปลอดภยั 

สรุปได้ว่า การบริหารอาคารสถานที่ หมายถึง ปัจจยัที่เอือ้อ านวยให้การเรียนการ
สอน สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นที่ดิน พืน้ที่อาณาบริเวณ ตลอดจนอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนหรือ
สถานที่ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาส าหรับใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามศกัยภาพตามธรรมชาติของนกัเรียน 

4.5.4.2 ความส าคัญการบริหารอาคารสถานที่ 
การบริหารอาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคญั เพราะการจดัอาคารสถานที่ ย่อมเอือ้ต่อ

การจดัการเรียนรู้ และบรรยากาศการปฏิบติังาน 

สรุพงษ์ หิมะนนัท์ (2550, บทคัดย่อ) ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยเร่ือง แนวทางในการ
บริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ในเขตพืน้ที่การศกึษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ไว้
ว่าการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน อาศยัแนวคิด ดงันี ้
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1. การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญในฐานะที่ให้
ความสะดวกและส่งเสริมการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญ
อย่างเหมาะสม 

2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีขอบข่ายรวมถึงการจดัสร้าง การใช้ การ
บ ารุงรักษาและการประเมินผลการด าเนินงาน 

3. หน้าที่ของผู้ บริหารมีหลายประการในการด าเนินงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

4. การบริหารงานตามขัน้ตอนของกระบวนการบริหารจะท าให้การด าเนินงาน
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ในการด าเนินงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จ าเป็นจะต้องอาศัยแนวคิด
หลายประการมาประกอบการพิจารณา เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญมี 3 ประการ คือ 1) การบริหารงานอาคารสถานที่        
2) การจดัสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 3) การปอ้งกนัอบุติัเหตใุนโรงเรียน 

ธีระ รุญเจริญ (2555, น. 33) ได้กล่าวว่า การบริหารงานในสถานศึกษามี
ความส าคัญกับบริบทและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
เพราะอาคารสถานที่ของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบส าคญัที่จะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งผู้ บริหารมุ่งเน้นให้การเรียนการสอนบรรลุผลอย่างสมบูรณ์มาก ยิ่ง
จ าเป็นต้องจัดอาคารสถานที่ให้อยูในสภาพดี เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
มากที่สดุ 

สรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรด้านอาคารสถานที่มีความส าคญั ในการส่งเสริม
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ทัง้การจัดการเรียนรู้ การสร้างแรงดึงดูดให้ผู้ เรียนอยาก
เรียน การบริหารงานตามขัน้ตอนของกระบวนการบริหารจะท าให้งานด้านอาคารสถานที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5.4.3 กระบวนการบริหารอาคารสถานที่ 
อาคารสถานที่ เป็นปัจจัยที่เอือ้ให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด การ

บริหารด้านอาคารสถานที่เป็นสิ่งจ าเป็น โดยมีนกัวิชาการได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารทรัพยากร
ด้านอาคารสถานที่ ไว้ดงันี ้
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ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2547, น. 7) กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหารอาคารสถานที่ 
จะคล้ายกบังานพสัด ุมีขัน้ตอนดงันี ้

1. การวางแผนเก่ียวกับอาคารสถานที่ เป็นการวางแผนก าหนดสถานที่ตัง้ของ
อาคาร ก าหนดความต้องการให้สอดคล้องกบัหน่วยงาน 

2. การก าหนดความต้องการอาคาร ได้แก่ การก าหนดจ านวน ประเภท รูปแบบ
พืน้ที่อาคาร ให้สอดคล้องกบัภารกิจของหน่วยงาน 

3. การก่อสร้างอาคาร เป็นขัน้ตอนที่ผู้ รับผิดชอบจะต้องดูแลควบคมุการก่อสร้าง 
ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ 

4. การวางแผนการใช้อาคาร ต้องก าหนดให้เกิดความคุ้มค่า ซึ่งเก่ียวกับการจัด
ตารางการใช้ การประเมินการใช้อาคารสถานที่ในรูปแบบต่าง ๆ 

5. การใช้ การบ ารุงรักษา การซ่อมแซม เป็นการด าเนินการใช้อาคารที่ให้ตรงตาม
แผนและวตัถปุระสงค์ ตามวาระ 

6. การรือ้ถอน ในกรณีช ารุด เพราะการสร้าง ใช้งานมาเป็นเวลานาน ผู้บริหาร
ต้องด าเนินการรือ้ถอนอย่างถกูต้องตามระเบียบราชการ 

หวน  พิ น ธุพั น ธ์  (2554, น . 46)  กล่ าว ไว้ ว่ า  ก ารบ ริหารอาคารสถานที่ 
ประกอบด้วย 5 งาน คือ 

1. งานการจดัสถานที่ การก่อสร้างและควบคมุการก่อสร้าง 
2. งานการใช้อาคารสถานที่ การให้หน่วยงานใช้อาคารสถานที่ 
3. งานการบ ารุงรักษา การท าความสะอาด การซ่อมแซม ความปลอดภยั 

4. งานควบคมุดแูลอาคารสถานที่ นกัเรียนใช้งานมากน้อยเพียงใด 

สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรด้านอาคารสถานที่  เร่ิมตัง้แต่การ
วางแผนเก่ียวกบัอาคารสถานที่ การก าหนดความต้องการ การเร่ิมก่อสร้าง การวางแผนการใช้ให้
คุ้มค่า การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม จนถึงขัน้การรือ้ถอนที่ถกูต้องตามระเบียบราชการ 
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5. แนวคิดสถานภาพส่วนบุคคล 
มีนกัวิชาการได้กลา่วถึงสถานภาพสว่นบคุคลไว้ดงันี ้

ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (2544, น. 52) สรุปไว้ว่า อายุเป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่ท าให้
บุคคลมีความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกนั เนื่องจากบุคคลในช่วงวัยต่าง ๆ จะมีประสบการณ์
ในชีวิตที่แตกต่างกนั  

กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548, น. 10) ได้กล่าวไว้ว่า ในหน่วยงานต่าง ๆ 
ประกอบด้วยบุคลากรในระดับต่าง ๆ บุคคลแต่ละคนจะมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออก
แตกต่างกัน มีสาเหตุซึ่งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร มี
รายละเอียดดงันี ้ 

1. อายุ อายุเพิ่มมากขึน้จะมีผลงานที่ลดน้อยลง บุคคลที่มีอายุมากจะเป็นผู้ มี
ประสบการณ์ในการท างานสงู และสามารถปฏิบติัหน้าที่การงานได้ดี นอกจากนีจ้ะเห็นได้ว่า คนที่
อายุมากจะท างานที่เดิมเป็นเวลานาน ทัง้นีเ้พราะโอกาสในการเปลี่ยนงานมีน้อย และช่วงเวลาใน
การท างานนานจะมีผลท าให้ได้รับค่าตอบแทนท่ีมากขึน้ ตลอดจนสวสัดิการต่าง ๆ ก็จะได้เพิ่มขึน้
ด้วย เพราะบคุคลที่มีอายท่ีุมากขึน้จะปฏิบติัหน้าที่การงานอย่างสม ่าเสมอ  

2. เพศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม เพศ
ลักษณะของการคล้อยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดก้าวไกล และมีความ
คาดหวังในความส าเร็จสูงกว่าเพศหญิง แต่จะไม่มีความแตกต่างในเร่ืองความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน 

3. ความอาวโุสในการท างานกบัการท างาน ผู้อาวโุสในการท างานจะมีผลงานสงูกว่า
พนกังานใหม่ และมีความพงึพอใจในงานสงูกว่าพนกังานใหม่ โดยวิเคราะห์จากปัจจยั ดงันี ้

3.1 เพศ ความแตกต่างทางเพศ เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่าง
มากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทัง้นีเ้พราะวัฒนธรรม และสงัคม ก าหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกนั 

3.2 อายุ เป็นปัจจยัที่ท าให้เกิดความแตกต่างทางความคิด ทางการกระท า คนที่
อายนุ้อยมกัจะมีความคิดเชิงอดุมการณ์และมองโลกในแง่ดี ในขณะคนที่อายุมากมกัจะมีความคิด
ท่ีอนรัุกษ์นิยม ยดึถือการปฏิบติั ระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้าย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่
แตกต่างกนั  

3.3 การศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีค่านิยม ความคิดและพฤติกรรม
แตกต่างกนั คนที่มีการศกึษาสงูจะเป็นคนรอบคอบมีเหตผุล 
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3.4 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ  รายได้ แต่ละคนมี
วฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยมและเปา้หมายที่ต่างกนั 

 รังสรรค์  ป ระ เส ริฐศ รี  (2548, น . 54) ส รุป ไว้ว่ าบุ คคลที่ มี อายุม ากจะมี
ประสบการณ์ท างานสงู และสามารถจะปฏิบติัหน้าที่การงานที่ก่อให้เกิดผลดีกบัองค์กร บุคคลที่มี
อายมุากขึน้จะปฏิบติัหน้าที่อยา่งสม ่าเสมอ ขาดงานน้อยกวา่บคุคลที่มีอายนุ้อย  

 จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553, น. 90) สรุปไว้ว่าปัจจยัส่วนบุคคลเป็นปัจจยัที่เป็น
คณุสมบติัเฉพาะของแต่บุคคลซึ่งมีผลต่อการปฏิบติังาน ประกอบด้วย ระดบัการศึกษา อายุ และ
ประสบการณ์ท างาน  

 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
อาย ุคณุวฒุิ ประสบการณ์ ท าให้บคุคลนัน้เป็นผู้มีศกัยภาพในการปฏิบติังานภายในองค์กร 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
6.1 งานวิจัยในประเทศ 

กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (2551, บทคัดย่อ)ศึกษาเร่ืองแนวทางในการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาร่วมกนัของสถานศึกษา ในเขตพืน้ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่าการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาร่วมกันของสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ สามารถน าไป
ปฏิบติัได้จริง ประกอบด้วย 11 แนวทาง ได้แก่ การเรียนรวมระหว่างสถานศึกษาในบางช่วงชัน้ ครู
อาสา ศูนย์การเรียนรู้  ความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืน สนามกีฬากลาง คอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ ห้องสมดุเคลื่อนที่ ความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือกบัส่วน
ราชการ สรุปได้ว่าการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาและ
สถานศึกษากับหน่วยงานหรือองค์การอ่ืน ในด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ 
ด้านสื่ออปุกรณ์เพื่อการเรียนรู้ พบว่าได้ด าเนินการอยู่แล้วทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการ มีระบบและ
มีความต่อเนื่อง ซึ่งหากได้ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยการก าหนดเป็นนโยบาย การ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ และการก ากบัติดตามผลอย่างชัดเจนแล้ว เชื่อว่าจะเกิดการใช้ทรัพยากร
เพื่อการศกึษาอย่างหลากหลายก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจดัการศกึษาอย่างดี 

ธีรัตม์ พลบุรี (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาหนองบัวล าภู ผลการวิจัยพบว่า 
1) ปัจจยัทางการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
หนองบวัล าภู โดยภาพรวมและรายปัจจยัอยู่ในระดับมาก 2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาหนองบวัล าภู มีระดับการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก    
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3) ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกบัการบริหารงานวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา 
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่าง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการบริหารงานวิชาการ พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
ปัจจยัด้านผู้ปกครองและชุมชน ปัจจยัด้านครูผู้สอนและปัจจัยด้านงบประมาณเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .01 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
พหคุณูเท่ากบั .838 

สุพรรณิการ์ บุญเกือ้ (2551, บทคัดย่อ)ศึกษาเร่ืองปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาในเขต
จังหวัดสระบุรีพบว่า 1) ระดับปัจจัยการบริหารของโรงเรียน ในภาพรวมและทุกรายปัจจัยอยู่ใน
ระดับมาก โดยปัจจยัการบริหารที่มีคณุภาพอนัดบัแรกคือ ปัจจยัด้านการบริหารจดัการ รองลงมา
เป็นด้านบุคลากร ปัจจยัด้านงบประมาณ และด้านวสัดสุิ่งของ 2) คณุภาพการด าเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยการด าเนินงานด้านการนิเทศภายในมี
คุณภาพสูงสุด รองลงมา คือการด าเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านห้องสมุดโรงเรียน ด้านสื่อการเรียนการสอน และอนัดับสุดท้ายเป็นด้านการพัฒนา
หลกัสตูร 3) การเปรียบเทียบคณุภาพปัจจยัการบริหารของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามเขตพืน้ที่การศึกษา และไม่แตกต่างกันเมื่อจ าแนกตามเพศ 
อายุประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา และต าแหน่งของบุคลากร 4) การเปรียบเทียบ
คณุภาพการปฏิบติังานวิชาการของโรงเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อ
จ าแนกตามระดับการศึกษาของบุคลากรและเขตพืน้ที่การศึกษา และไม่แตกต่างกันเมื่อจ าแนก
ตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งของบุคลากร และ 5) คุณภาพปัจจัยการ
บริหารมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพการด าเนินงานวิชาการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

เอมิกา โตฉ ่า (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อการด าเนินงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาตาก เขต 2 ซึง่ผลของการวิจยัพบว่า
1) การด าเนินงานวิชาการของสถานศกึษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 2) ระดบัของ
ปัจจยัที่สง่ผลต่อการด าเนินงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก และ 3) ปัจจยัที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียง
ตามล าดบัดังนี ้คือ ด้านคุณลกัษณะทางวิชาชีพของครูผู้สอน ด้านความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารของผู้บริหาร ด้านการจัดการงบประมาณ ด้าน
ความพร้อมเก่ียวกบัอาคารสถานที่ และด้านบรรยากาศการท างานในโรงเรียน  
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มนูญ พันธ์หล่อ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 พบว่า 1) ปัจจัย 
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก          
2) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
3) ปัจจัยการบริหารงานวิชาการกับการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการบริหารงานวิชาการ 
พบว่า ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน  ปัจจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
และปัจจัยด้านงบประมาณ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอย่างมี  
นยัส าคญัทางสถิติ .01 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูเท่ากบั .838 

ศิราณี มะแอ (2554, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
มธัยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านหลกัสตูร และด้านการเรียนการมี อยู่ในระดบัมาก ด้านการ
วัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน โดยรวมอยูในระดบัมาก โดยทุกปัจจยั ได้แก่ ด้านบรรยากาศในโรงเรียน ด้านการปฏิบติั
หน้าที่ของผู้บริหารและด้านงบประมาณ มีความสมัพันธ์กับการบริหารงานวิชาการในทางบวก มี
อ านาจพยากรณ์ร้อยละ 81.60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

สมเกียรติ มาลา (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเทศบาลสงักัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัที่ 
สง่ผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสงักดัเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 2) ศกึษาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสงักัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 3) ศึกษาความสมัพันธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสังกัด 
เทศบาล เมืองก าแพงเพชร และ 4) สร้างสมการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร โดยภาพรวมพบว่ามีระดับการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 2) บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน เทศบาล สงักดัเทศบาลเมืองก าแพงเพชร มีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสงักัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร อย่างมีนยัส าคัญ
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ทางสถิติที่ .01 ทกุปัจจยั 4) การถดถอยพหคุณูแบบขัน้บนัได พบว่ากลุ่มตวัแปร 3 ตวัที่มีนยัส าคญั
ของการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านกระบวนการบริหารงานวิชาการ และด้านความพร้อมของ  
อาคารสถานโดยมีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 80.2 

ทรงยศ แก้วมงคล (2555, บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มี อิท ธิพลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครการวิจัย
พบว่า 1)ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยนักเรียน พบว่า
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านเจตคติต่อการเรียนไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของโรงเรียน 3) ปัจจยัครู พบว่า วฒุิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน คณุลกัษณะของ
ครู และพฤติกรรมการสอนไม่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยประสิทธิผลการบริหาร และโมเดลการวิเคราะห์
พหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
สงักัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะบางประการส าหรับการก าหนดนโยบาย การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการวิจัยในอนาคตค าส าคัญ: ปัจจัย อิทธิพล ประสิทธิผลกา ร
บริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศกึษา 

นิตยา แสนสุข (2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26            
ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัปัจจยัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมและเป็นรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมและเป็นรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยการบริหารงานวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มี
ความสมัพนัธ์มากที่สดุคือ ปัจจยัด้านครูผู้สอน และรองลงมา คือปัจจยัด้านผู้บริหารสถานศกึษา 

มิ่งขวัญ  จันทร์เพ็ง (2556, บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเร่ืองการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 
3 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ดังนี ้1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทาง 
การศึกษาและ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของการศึกษา
สถานศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีสถานะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นในภาพรวมเท่ากับ .91 สรุปผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มากที่สุดคือ 
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ด้านการบริหารทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์  2) ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดบัน้อย ด้านที่มีปัญหาสูงสุดคือ ด้านการบริหาร
ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ รองลงมา คือ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหาร
ทรัพยากรอาคารสถานที่  ด้านที่มีปัญหาระดับต ่าที่สุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏอยู่ในระดบัน้อยทกุด้าน โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉลี่ยสงูไปหาต ่า ดงันี ้
2.1 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย
และรายด้านอยู่ในระดบัน้อย ด้านที่มีปัญหาสงูสดุ คือ ปฐมนิเทศครูที่ได้รับการบรรจแุต่งตัง้ใหม่ให้
ได้รับทราบ ถึงนโยบาย แนวทางปฏิบติังาน และสภาพของสถาน ศึกษา รองลงมา คือ มอบหมาย
ให้ครูได้ปฏิบัติงานตามความถนัด ความต้องการ และความรู้ความสามารถและให้โอกาสครูมี
ความอิสระในการปฏิบติังาน และให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา ข้อที่มีปัญหาการปฏิบติัต ่าสดุคือ 
มีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 2.2 ด้านการบริหารทรัพยากร
วสัดุอุปกรณ์โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อยและรายด้านอยู่ในระดับน้อย ด้านที่มีปัญหาสูงสุดคือ 
คือ มีการประเมินผลการใช้วัสดุ อุปกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รองลงมา คือ มีการ
แสวงหาวสัดอุปุกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของบคุลากรและหน่วยงานและมีการส่งบคุลากร
เข้ารับการอบรมเพื่อพฒันาประสบการณ์เก่ียวกบังานพสัดอุยู่เสมอ ข้อที่มีปัญหาการปฏิบติัต ่าสดุ 
คือ สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการของบุคลากร 
2.3 ด้านการบริหารทรัพยากรงบประมาณโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย และรายข้อมีปัญหาการ
ปฏิบติัระดับน้อยทุกข้อ ข้อที่มีปัญหาการปฏิบติัสูงสุดคือ สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและ
แผนงานการเสนองบประมาณตามความจ าเป็น รองลงมาคือ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีการแต่งตัง้กรรมการก าหนดนโยบายและแผนงานการใช้
จ่ายงบประมาณจากบุคลากรที่หลากหลาย ข้อที่มี ปัญหาการปฏิบัติต ่าสุด คือ การใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานต้นสังกัด 2.4 ด้าน
ปัญหาการบริหารทรัพยากรด้านอาคารสถานที่โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย มีปัญหาการปฏิบติั
ระดับน้อยทุกข้อ ข้อที่มีปัญหาการปฏิบติัสูงสุดคือ การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สงูสดุ รองลงมา คือ มีการจดัเรียงล าดบัวางผงัการใช้อาคาร
สถานที่ของสถานศึกษาตามความจ าเป็นเร่งด่วนสถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและวางแผน
เก่ียวกับการใช้อาคารสถานที่ ข้อที่มีการปฏิบติัต ่าสุด คือบุคลากรมีส่วนรวมในการใช้ดูแลรักษา
อาคารสถานที่ 3) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
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จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการ
เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาด พบว่า มีความคิดเห็นที่แตกต่างกนั 

เทอดนรินทร์ อุปลี (2556, บทคัดย่อ) วิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 การศึกษาครัง้นีม้ี
วตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศกึษาสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และ (2) เปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างานของผู้ บริหาร
สถานศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย
พบว่า (1) สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติใน
ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับดังนี  ้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารอาคารสถานที่ และด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์  และ (2 )ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน จ าแนกตามเพศของผู้บริหาร
พบว่าไม่แตกต่างกันและเมื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานของผู้บริหาร พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

เขษมสร โข่งศรี (2557, บทคัดย่อ) ท าวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีระดับการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 3) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารวิชาการมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงล าดับได้ดังนี ้ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ด้านการจัดการ งบประมาณ ด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับ
ชุมชน ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน 4) การถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ตอน พบว่า มีกลุ่มตัวแปร 4 ตัว ที่มีนัยส าคัญของการพยากรณ์การบริหาร วิชาการมี 
ความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านครูผู้สอน
ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ ด้านความสมัพันธ์และการมีส่วนร่วม ของโรงเรียนกับชุมชน  
โดยมีอ านาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 66.70 
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พัชณียา หานะพันธ์ (2557, บทคัดย่อ) วิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพ ปัญหา และ
แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 31 ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการบริหารทรัพยากร
ทางการศกึษาของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก โดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล รองลงมาคือ ด้านการบริหารจดัการด้านการ
บริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ด้านการบริหารทรัพยากรเงินและงบประมาณ และด้านการบริหาร
วสัดุอปุกรณ์และเทคโนโลยีตามล าดบั 2) ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 และผู้ บริหารสถานศึกษา 
สงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา โดยรวม และรายด้าน มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี รองลงมาคือ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบคุคล สถานที่ ด้านการบริหารทรัพยากรเงินและงบประมาณ และด้านการบริหาร
จัดการ 3) แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของผู้ บริหารสถานศึกษา 
พบว่า ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรส ารวจความต้องการครูในสาขาที่
ขาดแคลนเพื่อเสนอต่อต้นสังกัด แต่งตัง้ครูพี่ เลีย้งให้กับครูใหม่และแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการ
นิเทศติดตาม ด้านการบริหารทรัพยากรเงินและงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาควรระดมทุนจาก
ทุกภาคส่วน โดยมีการจดัการประชุมร่วมกนัจดัท าแผน โดยมีการวิเคราะห์วางแผน และให้ครูเข้า
มามีส่วนร่วม ด้านการบริหารทรัพยากรวสัดอุปุกรณ์และเทคโนโลยีผู้บริหารสถานศกึษาควรแต่งตัง้
คณะกรรมการในการก ากับติดตาม ประเมินผล รายงานการใช้วัสดุอุปกรณ์ประจ าทุกปีให้
คณะกรรมการสถานศึกษาและควรจดัท ารายงานการใช้วสัดุอปุกรณ์เสนอต่อต้นสงักดัและชุมชน
เป็นประจ าทุกปีและด้านการบริหารจดัการควรระดมงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อใช้
ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเข้ามามีสว่นร่วมให้
ความเห็นชอบ ก ากบั ติดตาม 

อิสริยา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร (2557, บทคัดย่อ)ท าการวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียน มธัยมศกึษาส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 17 (จนัทบรีุ-
ตราด) ผลการวิจยัพบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถ 
ความชานาญและทกัษะในการปฏิบติังานรู้ถึงขอบข่ายของงานชดัเจนจากประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝน 
สะสมมาเป็นเวลานานจากการท างานจริงและได้รับการฝึกอบรมสมัมนาทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ซึ่งแตกต่างกับครูที่มีการปฏิบัติงานต ่ากว่า 10 ปี ที่มี
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ความรู้ความสามารถแต่ยงัขาดความช านาญจากการสะสมประสบการณ์ในการท างานจึงสง่ผลให้
มแีรงจงูใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

สริุยาพร ดวงจกัร ณ อยธุยา (2558, บทคดัย่อ) ได้วิจยัเร่ือง การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษาขัน้พื น้ฐาน อ าเภอปากช่องสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.91 ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) เปรียบเทียบสภาพการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จ าแนกตามบุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนราย
ด้านมีด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 สว่นด้านอ่ืนไม่แตกต่างกนั การเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  อ าเภอปากช่อง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันโดยภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

พิสิษฐ ภู่รอด (2559, บทคัดย่อ) วิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษามธัยมศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริหาร
เพศชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรทางการศกึษาสงูกว่าผู้บริหารเพศหญิง ในด้านการ
บริหารอาคารสถานที่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกบัน้อยมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารทรัพยากรทางการศกึษาโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

จิตรวี  ซื่อสัตย์  (2559, บทคัดย่อ) ศึกษา เร่ืองความสัมพัน ธ์ของการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาระดบัของการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา  
กลุ่มย่อยที่ 6  2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจงัหวัด
พะเยา 3) ศึกษาความสมัพันธ์ของการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานกับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายงานงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 36 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 180 คน 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายงานงบประมาณของ



  85 

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กลุ่มย่อยที่ 6 จ านวน 123 คน ผลการศึกษา พบว่า 1. การ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน พบว่าระดับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจงัหวดัพะเยา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทัง้ 7  
ด้านมีระดบัการบริหารอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดบัการบริหาร
มากที่สดุ คือ ด้านตรวจสอบภายใน รองลงมา คือ ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านการจดัระบบ
จดัซือ้จดัจ้างตามล าดบั ส่วนด้านที่มีระดบัการบริหารต ่าสดุ คือ ด้านการค านวณต้นทุนผลผลิต 2. 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ทัง้ 12 ด้าน โดยรวมมีระดับการบริหารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดบัการบริหารสงูสดุ คือ ด้านการพฒันาหลกัสตูร รองลงมา คือ ด้าน
การวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
สถานศกึษา ตามล าดบั สว่นด้านที่มีระดบัการบริหารต ่าสดุ คือ ด้านการพฒันาสื่อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 3. การวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานกบัประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
พบว่า โดยภาพรวมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศกึษาจงัหวดัพะเยา ความสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  

สชุาดา ถาวรชาติ (2559, บทคดัย่อ) ได้ท าวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
บริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  3) ปัจจัยกับการ
บริหารงานวิชาการในสถานศกึษามีความสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนข้างสงูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .01 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน พบว่าปัจจัยด้านครูผู้ สอน ปัจจัยด้านผู้ บริหาร ปัจจัยด้านสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศกึษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณูสะสมเท่ากบั 
.71  
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        ปภานีย์ ดอกดวง (2559, บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ        
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแก้งโนนกาเร็น สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต  5 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 3) ปัจจยัการบริหารงานวิชาการกบัประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการมี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยตวัแปรต้นที่มีค่าสงูสุดคือ ด้านอาคาร
สถานที่ รองลงมา ได้แก่ ด้านผู้บริหารสถานศกึษา ด้านงบประมาณเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) ปัจจัยด้านครูผู้ สอน ปัจจัยด้านผู้ปกครองชุมชน ปัจจัยด้าน
อาคารสถานที่ ปัจจยัด้านงบประมาณ และปัจจยัด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
ของโรงเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู เท่ากบั .572  

อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ (2562, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขัน้ตอน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก  3) ปัจจัยกับการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดย
การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน พบว่า มีปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ได้แก่ ปัจจยัด้านผู้บริหาร ปัจจยัด้านครูผู้สอน ด้านงบประมาณ ปัจจยัด้านผู้ปกครอง
และชุมชน และปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ
สะสมเท่ากบั .75 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เก่ียวข้องกับเร่ือง การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
มัธยมศึกษาเขต 3 ท่ีผู้ วิจัยได้น าเสนอมาพบว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ การ
บริหารบุคคล การบริหารการเงิน การบริหารวัสดุอุปกรณ์  การบริหารอาคารสถานที่   มี
ความสัมพันธ์ต่อการบริหารงานวิชาการ นอกจากนีย้ังพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาย ุ
ประสบการณ์ท างาน ช่วยสง่เสริมการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
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6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
คอลโลน  Kallon (1997, บทคัดย่ อ )  ได้ศึกษาการปฏิ รูปการศึกษาใน เมื อง                   

เชียราลีออนซึง่ด าเนินการตามโครงการระดบัชาติ เพื่อเผยแพร่หลกัสตูรประถมศกึษาเชิงนวตักรรม 
ที่ด าเนินการปรับให้สอดคล้องกบัสภาพท้องถิ่น ผลการศึกษาครัง้นี ้ยืนยันถึงความก้าวหน้าอย่าง
ชดัเจนของความพยายามการใช้หลกัสตูรที่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและวฒันธรรมของท้องถิ่น 
นอกจากนีย้งัสะท้อนให้เห็นนวตักรรมของโครงการดงักล่าวเป็นผลมาจากความจริงจงัของรัฐบาล 
ความช่วยเหลือเอกชน ความร่วมมือของชุมชน นกัศึกษา อาจารย์ระดบัมหาวิทยาลยั ตลอดทัง้ครู
ระดับประถมศึกษาอย่างก็ตามยังมีปัญหาบางประการเกิดขึน้และโครงการจะบรรลุเป้าหมายได้
มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับรัฐบาลในการสนบัสนุนในด้านวสัดอุุปกรณ์ ทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจน
การฝึกอบรมควบคมุดแูลอย่างต่อเนื่อง 

ออคพาลา (Okpala, 1998, P. 135) ได้วิจยั เร่ือง การศึกษาผลกระทบของทรัพยากร
ทางการศึกษากบัลกัษณะทางภูมิหลงัของนกัเรียนท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางด้านการเรียนวิชาการอ่าน
และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชัน้เรียนเกรด 4 จากโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลใน 
Cumberland County, North Carolina ผลการวิจยัพบว่า มีตวัแปร 2 อย่างที่มีความสมัพันธ์อย่าง
มีนยัส าคญักบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการอ่านและคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในชัน้เรียนเกรด 4
เมื่อถูกประเมินด้วยแบบทดสอบตอนปลายปีค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีอิสระหรือ
ยกเลิกโครงการอาหารกลางวนัได้มีความสมัพันธ์กันในด้านลบกบัระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนผู้ปกครองที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีนัยส าคัญในด้านบวกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการอ่านและวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในชัน้เรียนเกรด 4 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือควรเพิ่มจ านวนของ
ทรัพยากรทางการศึกษา และควรปรับปรุงงานบริการของโรงเรียน ซึ่งปฏิบติัต่อนักเรียนที่มีฐานะ
ยากจน การวิจัยครัง้นี ไ้ด้ชี ใ้ห้ เห็นถึงความต้องการส าหรับงานวิจัยในอนาคต ว่าควรจะ
ท าการศึกษาตัวแปรที่มีความส าคัญอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี ้1) การจัดทรัพยากรทางการเรียนการสอน
อย่างเท่าเทียมกัน 2) การให้บริการห้องสมุดโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 3)การให้ความร่วมมือของ
ผู้ปกครองและชุมชนในงานโรงเรียน 4) จ านวนเวลาที่นักเรียนใช้ในการปฏิบัติงาน 5) การรับรอง
สถานะให้กบัครู 6) การก าหนดหลกัสตูร 7) ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในแต่ละโรงเรียน นอกจากนี ้
ยงัเสนอแนะไว้ด้วยว่าควรใช้วิธีการศกึษาเชิงคณุภาพด้วยการท าวิจยัชัน้เรียน เพื่อสง่เสริมหลกัการ
วิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อศึกษาผลกระทบของทรัพยากรทางการศึกษาและลกัษณะทางภูมิหลงัของ
นกัเรียนท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างชดัเจนยิ่งขึน้ 
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บูโกสกาย  (Bukosky, 1999, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
ประถมศึกษาที่บริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ผลการศึกษาพบว่า ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ หลกัสตูร
มีมาตรฐานการสอนที่มีประสิทธิภาพ การวัดผลประเมินผล การปฏิบติังานมีเทคโนโลยี  การเรียน
แบบปฏิสมัพนัธ์ การพฒันาบคุลากรการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 

ฟรีแมน (Freeman, 2000, P. 165) ได้ท าการวิจัย เร่ือง การจัดระบบทรัพยากรให้
เกิดความเหมาะสมกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ 
Tennessee ผลการวิจยัพบว่า การจดัสรรรายได้ของโรงเรียนทัง้ 4 แห่งที่เป็นกลุ่มตวัอย่างของการ
วิจัย มีความคล้ายคลึงกัน รวมทัง้มีอัตราส่วนของจ านวนบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษาที่
ใกล้เคียงกนัด้วย กลา่วคือโรงเรียนที่มีจ านวนนกัเรียนมากกว่าก็มีค่าใช้จ่ายต่อจ านวนนกัเรียนมาก
ขึน้ตามไปด้วย ทัง้นีก้็เพื่อจดัซือ้วสัดชุ่วยสอน เทคโนโลยีทรัพยากรและจดัหาบุคลากรทางการสอน
ในจ านวนที่มากขึน้ แม้ว่าการจดัสรรทรัพยากรทางการเงิน จะยงัไม่สามารถอธิบายถึงระดบัของผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียนได้ก็คือ อาจารย์กับลักษณะการบริหารงานแบบสนับสนุนให้ความ
ร่วมมือกันซึ่งในความเป็นจริงแล้วควรเน้นความส าคัญของการสนับสนุนและการเข้าร่วมในการ
บริหารของชุมชน และด้วยศักยภาพดังกล่าวผนวกกับความสามารถในการเอาชนะข้อจ ากัด
ทางด้านการเงิน จึงกลายเป็นปัจจยัหลกัที่จะท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานได้ 
การวิจัยครัง้นีคื้ออีกหนึ่งในความพยายามหลาย ๆ ครัง้ที่ต้องการให้ประเทศชาติรับรู้ถึงสิ่งที่เกิด
ขึน้กบัทรัพยากร ซึง่ก็คือเงินที่ได้รับจดัสรรให้กบัโรงเรียนในอเมริกาและได้เข้าใจถึงวิธีการที่กองทุน
ได้ถูกจัดสรรให้กบัโรงเรียนเหล่านัน้ใช้เงินและทรัพยากรมากมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน
ทกุคน ทัง้นีก้็เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างชดัเจนมากขึน้เก่ียวกบัสิ่งที่เป็นทรัพยากรที่ส าคญัและมีผล
ต่อการพฒันาศกัยภาพ เพื่อการเป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสงูนัน่เอง 

ซาง (Tsang, 2001, บทคัดย่อ) ศึกษาการจัดสรรเงินงบประมาณด้านการศึกษาใน
ประเทศจีนโดยมุ่งเน้นศึกษาการระดมทรัพยากรความเสมอภาคและประสิทธิภาพทางการศึกษา
พบว่า รัฐบาลให้ความส าคัญทางด้านการศึกษามาก จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาหลาย
โครงการ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารัฐบาลเป็นผู้ จัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนทาง
การศกึษาด้วยความเสมอภาค โดยเฉพาะกลุม่คนยากจน 
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สมิทธ์ิ (Smith, 2007, บทคัดย่อ) ท าวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ของการบริหารงาน
วิชาการกับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนประถมศึกษาในเขตเมืองเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารงานวิชาการกับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนประถมศึกษากลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอน จ านวน 298 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การหาค่า สหสมัพนัธ์พหคุณู ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
มี ความสัมพันธ์กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยที่โรงเรียนที่มีระบบการบริหารงาน 
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ นกัเรียนก็จะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูตามไปด้วย 

จากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเร่ือง การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
มัธยมศึกษาเขต 3 ที่ผู้ วิจัยได้น าเสนอมาพบว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการ และมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยจะช่วยให้การบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษามีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 เพื่อให้การวิจยัเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศกึษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 เป็นไปตามความมุ่งหมายที่
ได้ก าหนดไว้ผู้วิจยัได้จดัท าการศกึษาค้นคว้าตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู  
5. สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในครัง้นี ้ประกอบด้วย 
 1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ ผู้ บริหารและครูจากสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จ านวน 47  โรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 
จ านวน 3,468 คน (ข้อมูลส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ ผู้ บริหารและครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3  จ านวน  47  โรงเรียน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ ; 
และมอร์แกน (Krejcie ; & Morgan. 1970 : 608)  ได้จ านวน 346 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน โดยเร่ิมจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้  (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของ 
โรงเรียนเป็นระดับชัน้ (Strata) จากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตาม
สดัสว่นของผู้บริหารและครูแต่ละโรงเรียน 
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ตาราง 2 ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่น ามาใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ 

1. แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างและพัฒนาขึน้มา โดยอาศัยการศึกษาจากต ารา 
เอกสาร ผลงานวิจยัที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นข้อมลูเบือ้งต้น เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้
นีม้ี 1 ฉบบั จ านวน 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้บริหารและครูสงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  โดยสอบถามข้อมูลเก่ียวกับ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ขนาดโรงเรียน อายุ รายได้/เดือน  ประสบการณ์ในการท างาน มีลักษณะเป็นแบบค าถาม
ปลายเปิด 

ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ   
มาตรประมาณค่า 5 ระดบั คือ ระดบัการปฏิบติัมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ  

ตอนที่  3 แบบสอบถามระดับการบริหารงานวิชาการ โดยแบบสอบถามมีลกัษณะ 
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั คือ ระดบัการปฏิบติัมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

 
 
 
 
 
 

 
ขนาดโรงเรียน 

จ านวน 
(โรงเรียน) 

จ านวน
ประชากร
ทัง้หมด 

จ านวนประชากร จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้หมด 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู 

ขนาดใหญ่พิเศษ  9 1,539 40 1,499 154 40 114 
ขนาดใหญ่  10 1,051 17 1,034 104 17 87 
ขนาดกลาง   14 628 21 607 63 21 42 
ขนาดเล็ก   14 250 14 236 25 14 11 

รวม 47 3,468 92 3,376 346 92 254 
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ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ตามขัน้ตอน ดังนี ้ 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อสอบถามผู้บริหารและครูให้

ครอบคลุมเนือ้หาตามกรอบแนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 แบบสอบถาม 
สถานภาพส่วนบุคคล แบบสอบถามระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
แบบสอบถามระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
มธัยมศกึษาเขต 3 โดยค านึงถึงการใช้ส านวน ภาษา ข้อค าถาม เพื่อความเข้าใจระหว่างผู้ถามและ
ผู้ตอบ 

2. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่ เก่ี ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรทาง
การศกึษาและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

3. ประมวลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา น าประเด็นมาสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุม
เนือ้หา ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั และนิยามศพัท์ 

4. สร้างแบบสอบถามการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3  

5. น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ความถกูต้องครบถ้วนตามนิยามศพัท์และตรวจสอบส านวนภาษาท่ีใช้ 

6. น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Vlidity) โดยหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective 
Congruence หรือ IOC) ของข้อค าถามในแต่ละข้อ และเลือกข้อค าถามที่มี ค่า IOC ตัง้แต่        
0.60-1.00 เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึง่ค่า IOC ของแบบสอบถามเท่ากบั 1.044 

7. ปรับปรุงข้อค าถามตามความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญที่ได้จากแบบสอบถามแล้ว 
มาปรับปรุงน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณา 

8. น าแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จ านวน 30
ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จ านวน 30   
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบับเท่ากับ .946 โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของการบริหาร
ทรัพยากรทางการศกึษาเท่ากบั .927 และค่าความเชื่อมัน่ของการบริหารงานวิชาการเท่ากบั .923 

9. จดัท าแบบสอบถามเป็นฉบบัสมบรูณ์เพื่อน าไปใช้เกบ็รวบรวมข้อมลูต่อไป 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปให้
ผู้อ านวยการเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและครู
ของแตล่ะโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง 

2. น าแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ไปให้กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ วิจัยส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์, แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และเดินทางด้วยตนเองไปยงัโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง        
ขอความอนุเคราะห์ให้ตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามกลบัคืน โดยผู้ วิจัยจะติดตามและ
ยืนยันการส่งกลับคืนของแบบสอบถาม โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 346 ฉบับ           
คิดเป็นร้อยละ 100 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

4.1 การจดักระท าข้อมลู ผู้วิจยัด าเนินการจดักระท าข้อมลูตามขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนที่  1 ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของแบบสอบถาม และน า

แบบสอบถามมาลงรหสั (Coding) ทัง้ 3 ตอน โดยเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
5 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
4 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
3 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อย 
1 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 

ขัน้ตอนที่ 2 บนัทกึข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมลู 

  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows 
ตามตวัแปรทีก่ าหนดโดยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

4.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้บริหารและครูสงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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4.2.2 วิเคราะห์  ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาและระดับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 โดยการ
หาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายข้อ รายด้าน และโดยรวม โดยใช้เกณฑ์ใน
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121) 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั  มากที่สดุ  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั  มาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั  น้อยที่สดุ 

4.2.3 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั เพื่อทดสอบความสมัพันธ์
ของสถานภาพส่วนบุคคลและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษากับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’sproduct moment correlation) โดยเปรียบเทียบเกณฑ์ ดงันี ้
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, น. 144) 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) ระดบัของความสมัพนัธ์ 
.81 ขึน้ไป มีความสมัพนัธ์กนัระดบัสงูมาก 
.61-.80 มีความสมัพนัธ์กนัระดบัสงู 
.41-.60 มีความสมัพนัธ์กนัระดบัปานกลาง 
.21-.40 มีความสมัพนัธ์กนัระดบัต ่า 
ต ่ากว่า .20 มีความสมัพนัธ์กนัระดบัต ่ามาก 

 4.2.4 วิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple regression analysis) เพื่ อ

ทดสอบสถานภาพส่วนบุคคลและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยวิเคราะห์การ

ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
 

 

 



  95 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

5.1 สถิติพืน้ฐาน ได้แก ่
5.1.1 ร้อยละ (Percentage)  
5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
5.1.3 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2 สถิติที่ใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ ได้แก ่
5.2.1 หาค่าดชันีความสอดคล้องของข้อค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ (Index 

of Item – Objective Congruence; IOC) 
5.2.2 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ     

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
5.3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจยั 

5.3.1 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  
5.3.2 วิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขัน้ตอน  (Stepwise multiple 

regression analysis) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและ
ครูโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3  จ านวน 346 คน โดยผู้ วิจยัแบ่ง
การน าผลการศกึษาค้นคว้าออกเป็นส่วน ๆ ดงันี ้

 1. สญัลกัษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 รายละเอียดแต่ละหวัข้อมีดงันี ้

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สญัลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการแปล 
ความหมาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ดงันี ้

N   แทน  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
    แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D.   แทน  ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
p   แทน  ความน่าจะเป็น 
r   แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
F   แทน การทดสอบนยัส าคญัของตวัแปรทกุตวัในสมการ 
R   แทน ค่าที่แสดงระดับของความสมัพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร 

     พยากรณ์ทัง้หมดกบัตวัแปรเกณฑ์ 
R2   แทน ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

*    แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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2. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ของการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบ
ของตารางประกอบความเรียงโดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงันี ้
 ตอนที ่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาและระดับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศกึษา สงักดัส านกังานพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 3 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรทางการศึกษากบัการ
บริหารงานวิชาการของสถานศกึษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 3 
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 
 รายละเอียดของแต่ละตอนมีดงันี ้
 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ขนาดโรงเรียน อายุ รายได้/เดือน และประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งวิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ดงัตาราง 3  
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ตาราง 3 จ านวน และร้อยละข้อมลูสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 131 37.86 
     หญิง 215 62.14 

รวม 346 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
     ปริญญาตรี 173 50.00 
     ปริญญาโท 156 45.09 
     ปริญญาเอก 17   4.91 

รวม 346 100.00 
ขนาดโรงเรียน   
     ขนาดเล็ก 25  7.22 
     ขนาดกลาง 63 18.21 
     ขนาดใหญ่ 104 30.06 
     ขนาดใหญ่พิเศษ 154 44.51 

รวม 346 100.00 
อายุ 
    20-30 ปี 
     31-40 ปี 
     41-50 ปี 
     51-60 ปี 

 
89 
109 
91 
57 

 
25.72 
31.50 
26.30 
16.48 

รวม 346 100.00 
รายได้/เดือน 
     10,000-20,000 บาท/เดือน 
     20,001-30,000 บาท/เดือน 
     สงูกว่า 30,001  บาท/เดือน 

 
110 
139 
97 

 
31.79 
40.17 
28.04 

รวม 346 100.00 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 
 จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.14 และเพศชาย จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 37.86   
 กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
รองลงมาปริญญาโท จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 45.09 และปริญญาเอก จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.91 
 กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ประจ าอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  จ านวน 154 คน  คิดเป็นร้อยละ
44.51 รองลงมาโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 30.06 โรงเรียนขนาดกลาง
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 18.21 และโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22   
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 
รองลงมาอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 อายุระหว่าง 20.30 ปี 
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 25.72 และอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.47  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท/เดือน จ านวน 139 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.17 รองลงมาคือรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท/เดือน จ านวน 110 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.79 รายได้สงูกว่า 30,001 บาท/เดือน จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 28.04  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 122 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.26 รองลงมาระหว่าง 6-10 ปี จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 30.35 มากกว่า 10 ปี 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 และน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.29   
  

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการท างาน   
     น้อยกว่า 1 ปี 
     1-5 ปี 
     6-10 ปี 
     มากกว่า 10 ปี 

46 
122 
105 
73 

13.29 
35.26 
30.35 
21.10 

รวม 346 100.00 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาและระดับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 2.1 วิเคราะห์ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวม รายด้าน และรายข้อของการบริหารบุคคล การบริหาร
การเงิน การบริหารวัสดุอุปกรณ์และการบริหารอาคารสถานที่โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลปรากฏดงัตาราง 4-8 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศกึษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 โดยรวมและรายด้าน 

  
 จากตาราง 4 พบว่าระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.36 , SD = 0.15) พิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี ้การบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ ( = 4.47 , SD = 0.30) การบริหารบุคคล ( = 4.36 , SD = 0.24) การบริหารอาคาร
สถานที่ (= 4.33 , SD = 0.30) และการบริหารการเงิน ( = 4.32 , SD = 0.19)  ตามล าดบั 
 
 
 
 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ( ) (S.D.) ระดับการปฏิบัติ 

1. การบริหารบคุคล 4.36 0.24 มาก 

2. การบริหารการเงิน 4.32 0.19 มาก 

3. การบริหารวสัดอุปุกรณ์ 4.47 0.30 มาก 

4. การบริหารอาคารสถานที่ 4.33 0.30 มาก 

รวม 4.36 0.15 มาก 
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศกึษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 ด้านการบริหารบคุคล 
 

การบริหารบุคคล 
 

  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1. สถานศึกษาประสานความร่วมมือ และเชิญวิทยากรภายนอก
ผู้ เชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้แก่
ครูและนกัเรียน 

4.44 0.55 มาก 

2. สถานศกึษาสนบัสนนุให้ผู้ เชี่ยวชาญภมูิปัญญาท้องถิ่นและ

ปราชญ์ชาวบ้าน มีสว่นร่วมในการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาการ

เรียนรู้ 

4.45 0.57 มาก 

3. สถานศกึษามีการสร้างเครือข่ายบคุลากรแกนน าจากภายนอกเพื่อ

สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

4.33 0.69 มาก 

4. สถานศกึษาประสานงานกบัหน่วยงานต้นสงักดัเพื่อจดัหา

บคุลากรภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนรู้ 

4.49 0.57 มาก 

5. สถานศกึษาประสานงานกบัสถานศกึษาอื่นในการแลกเปลีย่น

บคุลากรมาร่วมจดัการเรียนรู้ 

4.40 0.31 มาก 

รวม 4.36 0.24 มาก 

  
 จากตาราง 5 พบว่าการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3  ด้านการบริหารบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (   = 4.36, 
SD = 0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ สถานศกึษาประสานงานกบัหน่วยงานต้นสงักดัเพื่อจดัหาบุคลากรภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ( = 4.49 , SD = 0.57) สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ เชี่ยวชาญภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒน าการเรียนรู้               
(  = 4.45 , SD = 0.57) และสถานศกึษาประสานความร่วมมือ เชิญวิทยากรภายนอกผู้ เชี่ยวชาญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน  (= 4.44 , SD = 0.55) 
ตามล าดับ ขณะที่รายข้อสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายบุคลากรแกนน าจากภายนอกเพื่อ
สนบัสนนุการจดัการศกึษา (  = 4.33 , SD = 0.69) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ  
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศกึษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 ด้านการบริหารการเงิน 

 

การบริหารการเงนิ 
 

  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1. สถานศึกษาด าเนินการจัดหาเงิน รายได้ และระดมทุนจากทุก
ภาคสว่น เพื่อให้เพียงพอกบัการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพ 

4.89 0.33 มากที่สดุ 

2. สถานศกึษาประสานขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นชมุชน องค์กรเอกชน สถาบนัศาสนาและ

สถานประกอบการ 

4.25 0.57 มาก 

3. สถานศกึษาประสานขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจาก

หน่วยงานต้นสงักดั 

4.40 0.57 มาก 

4. สถานศกึษาจดัสรรเงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลอย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกบัเกณฑ์ 

4.04 0.18 มาก 

5. สถานศกึษาด าเนินการควบคมุ ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบการใช้

งบประมาณ 

4.21 0.52 มาก 

6. สถานศกึษาจดัท ารายงานการใช้เงินงบประมาณ 4.12 0.57 มาก 

รวม 4.32 0.19 มาก 

 
 จากตาราง 6 พบว่าการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3  ด้านการบริหารการเงิน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.32, 
SD = 0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษาด าเนินการจดัหาเงิน รายได้ และระดมทุน
จากทุกภาคส่วน เพื่อให้เพียงพอกับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ( = 4.89 , SD = 0.33) 
สถานศึกษาประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด  (   = 4.40,             
SD = 0.57) และสถานศึกษาประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชุมชน องค์กรเอกชน สถาบันศาสนาและสถานประกอบการ ( = 4.25 , SD = 0.57) 
ขณะที่รายข้อสถานศึกษาจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
เกณฑ์ (  = 4.04 , SD = 0.18) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ  
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศกึษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 ด้านการบริหารวสัดอุปุกรณ์ 

 

การบริหารวัสดุอุปกรณ์ 
 

  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1. สถานศึกษามีแนวทาง เป้าหมาย และแผนงานในการจัดหาและ
ใช้วสัดอุปุกรณ์จากหน่วยงานภายนอกมาสนบัสนนุการจดัการศกึษา 

4.52 0.52 มากที่สดุ 

2. สถานศกึษามีการด าเนินการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนบัสนนุ

วสัดอุปุกรณ์ ครุภณัฑ์ จากหนว่ยงานภายนอกที่หลากหลาย 

4.45 0.60 มาก 

3. สถานศกึษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้วสัดุ

อปุกรณ์จากท้องถิ่น ชมุชน และหน่วยงานทางการศกึษาอื่น 

4.05 0.30 มาก 

4. สถานศกึษามีการน าวสัดอุปุกรณ์จากท้องถิ่นมาใช้ในการจดั

การศกึษา 

4.86 0.41 มากที่สดุ 

รวม 4.47 0.30 มาก 

 
 จากตาราง 7 พบว่าการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก           
(  = 4.47 , SD = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และอยู่ใน
ระดับมาก 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ สถานศึกษามีการน าวสัดอุุปกรณ์จาก
ท้องถิ่นมาใช้ในการจดัการศึกษา ( = 4.86 , SD = 0.30) สถานศึกษามีแนวทาง เป้าหมาย และ
แผนงานในการจัดหาและใช้วัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนการจัดการศึกษา                      
(  = 4.52 , SD = 0.52) และสถานศึกษามีการด าเนินการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน
วสัดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จากหน่วยงานภายนอกที่หลากหลาย ( = 4.45 , SD = 0.60) ขณะที่ราย
ข้อสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้วัสดุอุปกรณ์จากท้องถิ่น ชุมชน และ
หน่วยงานทางการศกึษาอ่ืน (  = 4.05 , SD = 0.30) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ 
 
 



  104 

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศกึษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 ด้านการบริหารอาคารสถานที่ 

 

การบริหารอาคารสถานท่ี 
 

  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1. สถานศึกษามีการก าหนดแนวทาง เป้าหมาย และแผนงานการใช้
อาคารสถานที่ 

4.35 0.64 มาก 

2. สถานศกึษาส ารวจข้อมลูความต้องการใช้ และความเพียงพอของ
อาคารเรียน อาคารประกอบ 

4.31 0.50 มาก 

3. สถานศกึษาจดัหาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้เพียงพอกบั
ความต้องการใช้ในการจดัการศกึษา 

4.39 0.58 มาก 

4. สถานศกึษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือการใช้อาคารสถานที่ เพื่อ
การจดัการศกึษาร่วมกบัสถานศกึษาอื่น 

4.46 0.53 มาก 

5. สถานศกึษาให้บริการด้านอาคารสถานที่กบั บคุคล ชมุชนและ
สถานประกอบการต่าง ๆ 

4.16 0.49 มาก 

6. สถานศกึษาใช้ห้องทีไ่ด้รับการจดัสรรอาคารสถานที่ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

4.43 0.42 มาก 

7. สถานศกึษาระดมทนุจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง ซอ่มแซม 
และพฒันาอาคารสถานที ่

4.21 0.57 มาก 

รวม 4.33 0.30 มาก 

 
 จากตาราง 8 พบว่าการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  ด้านการบริหารอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก       
(  = 4.33 , SD = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสุด 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือการใช้อาคารสถานที่ เพื่อการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน ( = 4.46 , SD = 0.53) สถานศึกษาใช้ห้องที่ได้รับการจัดสรร
อาคารสถานที่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (   = 4.43 , SD = 0.42) และสถานศึกษาจัดหาอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในการจัดการศึกษา  (= 4.39 , SD = 0.58) 
ขณะที่รายข้อสถานศึกษาให้บริการด้านอาคารสถานที่กับ บุคคล ชุมชนและสถานประกอบการ
ต่าง ๆ (  = 4.16 , SD = 0.49) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ  
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 2.2 วิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวม รายด้าน และรายข้อของการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา การวดั ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน การพฒันาสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา  
การนิเทศภายในสถานศึกษาและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศกึษา ผลปรากฏดงัตาราง 9-16 

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 โดยรวมและรายด้าน 

 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ( ) (S.D.) ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 4.35 0.29 มาก 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ฯ 4.28 0.45 มาก 
3. การวดั ประเมินผลและเทียบโอนผลฯ 4.25 0.47 มาก 
4. การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา 4.31 0.53 มาก 
5. การพฒันาสื่อ นวตักรรมฯ 4.29 0.54 มาก 
6. การนิเทศภายในสถานศกึษา 4.20 0.59 มาก 
7. การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในฯ 4.06 0.53 มาก 

รวม 4.24 0.25 มาก 

 
 จากตาราง 9 พบว่าระดบัการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.24 , SD = 0.25) พิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดงันี ้การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา ( = 4.35 , SD = 0.29) การวิจัยเพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( = 4.31 ,                  
SD = 0.53) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  (= 4.29 , SD = 0.54) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา (= 4.28 , SD = 0.45) การวดั ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ( = 4.25 , SD = 0.47) การนิเทศภายในสถานศึกษา ( = 4.20,        
SD = 0.59) และการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( = 4.06, 
SD = 0.53)  ตามล าดบั 
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1. สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบที่เอือ้ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.51 0.58 มากที่สดุ 

2. สถานศกึษามีการจดัท าหลกัสตูรแผนพฒันาคณุภาพของ
สถานศกึษาและด าเนินงานตามแผน 

4.28 0.47 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศกึษา ครู นกัเรียน บคุลากรในชมุชน มีสว่นร่วมใน
การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 

4.32 0.49 มาก 

4. สถานศกึษาจดัท าหลกัสตูรได้สอดคล้องกบับริบทของชมุชนและ
สภาพแวดล้อมทางสงัคม 

4.36 0.50 มาก 

5. สถานศกึษาน าหลกัสตูรที่พฒันาขึน้จากความต้องการของทกุภาค
สว่นไปใช้อย่างเป็นระบบ 

4.37 0.59 มาก 

6. สถานศกึษาประเมินผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาโดยการมีสว่น
ร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

4.30 0.47 มาก 

รวม 4.35 0.29 มาก 

 
 จากตาราง 10 พบว่าการบริหารงานวิชาการของสานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก             
(  = 4.35 , SD = 0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และอยู่ใน
ระดับมาก 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบที่ เอือ้ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ                                
(= 4.51 , SD = 0.58) สถานศึกษาน าหลกัสตูรที่พฒันาขึน้จากความต้องการของทกุภาคส่วนไป
ใช้อย่างเป็นระบบ (  = 4.37 , SD = 0.59) และสถานศึกษาจดัท าหลกัสตูรได้สอดคล้องกบับริบท
ของชุมชนและสภาพแวดล้อมทางสงัคม (= 4.36 , SD = 0.50) ขณะที่รายข้อสถานศึกษามีการ
จัดท าหลักสูตรแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและด าเนินงานตามแผน  (   = 4.28 ,              
SD = 0.47) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ 
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
สถานศกึษา  

 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศึกษา   S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

4.25 0.55 มาก 

2. สถานศกึษาส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคญั 

4.40 0.57 มาก 

3. สถานศกึษาส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความถนดัและ

ความสนใจของผู้ เรียน 

4.27 0.54 มาก 

4. สถานศกึษาส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนสามารถน าไป

ประยกุตใ์ช้ในการด าเนินชีวติอยา่งมคีวามสขุ 

4.21 0.59 มาก 

5. สถานศกึษาวางแผนนิเทศด้านการสอนและน าผลการนิเทศไปปรับปรุง

การเรียนการสอนให้มีคณุภาพ 

4.32 0.59 มาก 

6. ผู้บริหารมีส่วนร่วมกบัครูในการวางแผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 4.23 0.57 มาก 

รวม 4.28 0.45 มาก 

  
 จากตาราง 11 พบว่าการบริหารงานวิชาการของสานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.28 , SD = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมาก
ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ( = 4.40 , SD = 0.57) สถานศึกษาวางแผนนิเทศด้านการสอน
และน าผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  (  = 4.32 , SD = 0.59) และ
สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน                                      
(= 4.27 , SD = 0.54) ขณะที่รายข้อสถานศึกษาส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้ เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข (  = 4.21 , SD = 0.59) มีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สดุ 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ด้านการวดั ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
 

การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

1. สถานศกึษามีกระบวนการในการวดัประเมินผลตามหลกัสตูรสถานศกึษา 4.32 0.59 มาก 

2. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีการวดัผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียนและ

อนมุตัิผลการเรียน ตามสภาพความเป็นจริงของนกัเรียนเป็นรายบคุคล 

4.21 0.55 มาก 

3. สถานศึกษามีการวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนในทกุระดบัชัน้ 4.22 0.53 มาก 

4. สถานศึกษามีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้ เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยใช้

เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 

4.20 0.54 มาก 

5. สถานศึกษาสนบัสนนุให้ครูจดัท าและพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวดัผลประเมินผล

และการเทียบโอนผลการเรียน 

4.17 0.62 มาก 

6. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจดัระบบสารสนเทศด้านการวดัผล ประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน 

4.23 0.54 มาก 

7. สถานศึกษาน าผลการวดัผล ประเมินผล มาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพฒันา

คณุภาพการเรียนการสอนให้ดีขึน้ 

4.37 0.59 มาก 

รวม 4.25 0.47 มาก 

 
 จากตาราง 12 พบว่าการบริหารงานวิชาการของสานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  ด้านการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 4.25 , SD = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษาน าผลการวัดผล ประเมินผล มาปรับปรุงการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึน้  (= 4.37 , SD = 0.59) สถานศึกษามี
กระบวนการในการวัดประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา  (   = 4.32 , SD = 0.59) และ
สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ 
เรียน (= 4.23 , SD = 0.54) ขณะที่รายข้อสถานศกึษาสนบัสนนุให้ครูจดัท าและพฒันาเคร่ืองมือ
เพื่อการวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน (  = 4.17 , SD = 0.62) มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สดุ 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 จากตาราง 13 พบว่าการบริหารงานวิชาการของสานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3  ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก        
(  = 4.31 , SD = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสุด 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากรท าการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาในชัน้เรียน
อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( = 4.37 , SD = 0.64) สถานศึกษามีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการท าวิจัยในชัน้เรียนให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา (   = 4.36 ,         
SD = 0.64) และสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยในชัน้เรียนมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน ( = 4.32 , SD = 0.64) ขณะที่รายข้อสถานศึกษามีการศึกษาและ
ส ารวจปัญหาที่เก่ียวข้องกับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในภาพรวม  (  = 4.26 ,                      
SD = 0.58) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
  S.D. ระดับการ

ปฏิบัต ิ

1. สถานศึกษามีการศึกษาและส ารวจปัญหาที่เก่ียวข้องกับคุณภาพการ
บริหารจดัการสถานศกึษาในภาพรวม 

4.26 0.58 มาก 

2. สถานศกึษามีการส่งเสริมให้บคุลากรท าการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาในชัน้

เรียนอยา่งต่อเนื่องทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.37 0.64 มาก 

3. สถานศกึษามีการจดัอบรมเชงิปฏิบตัิการเก่ียวกบัการท าวจิยัในชัน้

เรียนให้กบัครูและบคุลากรในสถานศกึษา 

4.36 0.64 มาก 

4. สถานศกึษาสนบัสนนุให้ครูน าผลการวิจยัในชัน้เรียนมาใช้ในการ

ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน 

4.32 0.64 มาก 

5. สถานศกึษาสนบัสนนุส่ือ อปุกรณ์ คู่มือ เอกสารและสารสนเทศต่าง ๆ

ประกอบการท าวิจยั 

4.27 0.65 มาก 

6. สถานศกึษามีการสนบัสนนุให้ครูน าผลการวจิยัไปเผยแพร่แก่

สาธารณะ 

4.31 0.67 มาก 

รวม 4.31 0.53 มาก 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
แหลง่เรียนรู้ 

 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้   S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1. สถานศึกษามีการส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้สื่อ
นวตักรรม เทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้ 

4.38 0.69 มาก 

2. สถานศกึษามีการจดัหาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีอย่าง

เพียงพอ หลากหลาย และทนัสมยั 

4.32 0.68 มาก 

3. สถานศกึษาเลือกใช้สื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาที่

ผ่านการประเมินคณุภาพ 

4.39 0.70 มาก 

4. สถานศกึษามีการประเมินผลการใช้สื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี

เพื่อการศกึษา 

4.31 0.71 มาก 

5. สถานศกึษาสนบัสนนุให้ครูผลิต พฒันาสื่อและนวตักรรมส าหรับ

ใช้ในการจดัเรียนการสอน 

4.26 0.74 มาก 

6. สถานศกึษาประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันา และ

แลกเปลี่ยนการใช้สื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยักบัเพื่อนครู

ในสถานศกึษาใกล้เคียง 

4.28 0.72 มาก 

7. สถานศกึษาสนบัสนนุให้เผยแพร่สื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีที่

ครูผลิตและพฒันาให้เพื่อนครูในสถานศกึษาใกล้เคียง 

4.37 0.71 มาก 

8. สถานศกึษามีการจดัท าข้อมลูสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัแหลง่การ

เรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ 

4.36 0.71 มาก 

9. สถานศกึษามีการส ารวจและพฒันาแหลง่เรียนรู้ใหม่ภายใน

สถานศกึษา 

4.27 0.71 มาก 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

 

10. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนการสอนและ
สอดคล้องกบัธรรมชาติของผู้ เรียน 

4.25 0.71 มาก 

11. สถานศกึษามีการประเมินผลการใช้แหลง่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4.24 0.68 มาก 

รวม 4.29 0.54 มาก 

 
 จากตาราง 14 พบว่าการบริหารงานวิชาการของสานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  ด้านการพัฒนาสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก (   = 4.29 , SD = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 3 ล าดบัแรก คือ สถานศกึษาเลือกใช้สื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ (= 4.39 , SD = 0.70) สถานศึกษามีการส ารวจ วิเคราะห์
สภาพปัญหาการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้(   = 4.38 , SD = 0.69) และ
สถานศึกษาสนับสนุนให้เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ครูผลิตและพัฒนาให้เพื่อนครูใน
สถานศึกษาใกล้เคียง ( = 4.37 , SD = 0.71) ขณะที่รายข้อสถานศึกษามีการประเมินผลการใช้
แหลง่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (  = 4.24 , SD = 0.54) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงาน เขตพื น้ที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต  3 ด้ านการนิ เทศภายในสถานศึกษา 
 

การนิเทศภายในสถานศึกษา   S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1. สถานศกึษามีการจดัระบบการนิเทศในสถานศกึษา 4.22 0.67 มาก 

2. สถานศกึษามีการนิเทศภายในสถานศกึษาให้สอดคล้องกบั

หลกัสตูรสถานศกึษา 

4.20 0.66 มาก 

3. สถานศกึษาสนบัสนนุ สง่เสริมครูน าผลการนิเทศไปปรับปรุง

พฒันาการปฏิบตัิงานและการจดัการเรียนการสอน 

4.21 0.68 มาก 

4. สถานศกึษาสนบัสนนุหรือให้ความช่วยเหลือครูให้ประสบ

ความส าเร็จในการปฏิบตัิงานตามภารกิจ 

4.17 0.66 มาก 

5. สถานศกึษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดัระบบนิเทศภายใน

สถานศกึษากบัเครือข่ายการนิเทศการศกึษาภายในเขตพืน้ที่

การศกึษา 

4.16 0.67 มาก 

รวม 4.20 0.59 มาก 

 
 จากตาราง 15 พบว่าการบริหารงานวิชาการของสานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก                  
(  = 4.20 , SD = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ  สถานศึกษามีการจัดระบบการนิ เทศในสถานศึกษา ( = 4.22,                    
SD = 0.67) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมครูน าผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนการสอน  (   = 4.21 , SD = 0.68) และสถานศึกษามีการนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  ( = 4.20 , SD = 0.66) ขณะที่รายข้อ
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษากับเครือข่ายการนิเทศ 
การศกึษาภายในเขตพืน้ที่การศกึษา (  = 4.16 , SD = 0.67) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ 
 
 



  113 

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ด้านการพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพภายใน
และมาตรฐานการศกึษา 

 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และมาตรฐานการศึกษา 

  S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1. สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพที่
เอือ้ต่อการด าเนินงาน 

4.09 0.66 มาก 

2. สถานศกึษามีการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจบุนัและวิเคราะห์

ความต้องการในการพฒันาองค์กร 

4.10 0.67 มาก 

3. สถานศกึษามีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาโดยการมีสว่นร่วม

ของบคุลากรที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

4.06 0.63 มาก 

4. สถานศกึษามีการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 4.11 0.64 มาก 

5. สถานศกึษามีการด าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา 4.05 0.62 มาก 

6. สถานศกึษามีการจดัระบบข้อมลูสารสนเทศการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศกึษาที่ถกูต้องและเหมาะสมกบัการใช้งาน 

4.08 0.65 มาก 

7. สถานศกึษามีการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

รายงานผลการประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานสถานศกึษา 

4.01 0.62 มาก 

8. สถานศกึษาจดัการประเมินประกนัคณุภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษาปีละ 1 ครัง้ 

4.03 0.65 มาก 

9. สถานศกึษาจดัท ารายงานผลการประเมินประกนัคณุภาพภายใน

น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และหน่วยงานต้น

สงักดั 

4.00 0.62 มาก 

10. สถานศกึษามีการเผยแพร่ผลการประเมินประกนัคณุภาพภายใน

ต่อสาธารณะ 

4.04 0.63 มาก 

รวม 4.06 0.53 มาก 
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 จากตาราง 16 พบว่าการบริหารงานวิชาการของสานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 
การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.06 , SD = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนา
คณุภาพการศึกษา (  = 4.11 , SD = 0.64) สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนัและ
วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาองค์กร ( = 4.10 , SD = 0.67) และสถานศึกษามีการจัด
โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพที่เอือ้ต่อการด าเนินงาน  (= 4.09 , SD = 0.66) ขณะที่
รายข้อสถานศกึษาจดัท ารายงานผลการประเมินประกนัคณุภาพภายในน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และหน่วยงานต้นสงักดั (  = 4.00 , SD = 0.62) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ 
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 ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวม โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลปรากฏดงัตาราง 17 

ตาราง 17 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของระดบัความสมัพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกบัการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  
 

สถานภาพส่วนบุคคล การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

1. เพศ 0.426* 
2. ระดบัการศกึษา 0.435* 
3. ขนาดโรงเรียน 0.502* 
4. อาย ุ 0.603* 
5. รายได้/เดือน 0.560* 
6. ประสบการณ์ในการท างาน 0.517* 

โดยรวม 0.507* 

หมายเหต ุ* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
 จากตาราง 17 พบว่าสถานภาพส่วนบุคคลกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 มีความสมัพนัธ์โดยรวมทางบวกอยู่ในระดบั
ปานกลาง (r = .507) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ ระดบัการศึกษา ขนาดโรงเรียน อายุ รายได้/เดือน ประสบการณ์ใน
การท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขต  
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 ในระดบัปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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 ตอนที่  4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
   วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรทางการศึกษากับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมและแยก 
รายด้าน โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลปรากฏดงัตาราง 18-19 

ตาราง 18 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของระดับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษ า
มธัยมศกึษาเขต 3 โดยรวม 

หมายเหต ุ* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
 จากตาราง 18 พบว่าการบริหารการบริหารทรัพยากรทางการศึกษากับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารการเงิน มีความสมัพนัธ์
ทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาด้านการบริหารวสัดุอปุกรณ์ ด้านการบริหารอาคารสถานที่ มีความสมัพันธ์ทางบวกอยู่ 
ในระดบัปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
 
 
 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

1. การบริหารบคุคล 
2. การบริหารการเงิน 
3. การบริหารวสัดอุปุกรณ์ 
4. การบริหารอาคารสถานที่  

0.878* 
0.721* 
0.604* 
0.572* 

โดยรวม 0.693* 
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ตาราง 19 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของระดับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 3 รายด้าน 

 

 
 

การบริหาร
ทรัพยากรทาง
การศึกษา 

การบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 

การพัฒนา
หลักสูตรฯ 

การพัฒนา
กระบวน 

การเรียนรู้ฯ 

การวัด 
ประเมินผล
และเทียบ
โอนผลฯ 

การวิจยัเพื่อ
พัฒนา

คุณภาพฯ 

การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู ้

การนิเทศ
ภายใน

สถานศึกษา 

การพัฒนา
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในฯ 

การบริหารบุคคล 0.572* 0.726* 0.487* 0.754* 0.781* 0.801* 0.604* 
การบริหารการเงิน 0.554* 0.732* 0.427* 0.481* 0.598* 0.522* 0.546* 
การบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ 

0.411* 0.584* 0.426* 0.489* 0.627* 0.608* 0.533* 

การบริหารอาคาร
สถานที่ 

0.465* 0.511* 0.454* 0.419* 0.588* 0.458* 0.577* 

หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   
 จากตาราง 19 พบว่าเมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษารายด้านกบัการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 3 รายด้าน ผลปรากฏดงันี ้
  1. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารบุคคลมีความสมัพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูงกบัการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
สถานศึกษา ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา ด้านการพฒันาสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ และด้านการนิ เทศภายในสถานศึกษา มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05             
(r= 0.726, 0.754, 0.781 และ 0.801) การบริหารทรัพยากรด้านการบริหารบุคคลมีความสมัพนัธ์
ในระดับปานกลางกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนและด้านการพัฒนาระบบการ
ประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (r= 0.572, 
0.487 และ 0.604) 
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 2. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารการเงินมีความสมัพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูงกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= 0.732) การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาด้านการบริหารการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการวดั ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา และด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05                    
(r= 0.554,0.427, 0.481, 0.598, 0.522 และ 0.546) 
 3. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดบัสงูกบัการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 3 ด้านการพฒันาสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างมีนยัส าคัญทาง  
สถิติที่ระดับ .05 (r= 0.627) การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ด้านการ
พฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศึกษา ด้านการ
วัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการ
นิเทศภายในสถานศึกษา และด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (r= 0.411, 0.584, 0.426, 0.489, 0.608 และ 
0.533) 
 4. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารอาคารสถานที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศึกษา ด้านการวดั ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา และด้านการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(r= 0.465, 0.511, 0.454,0.419, 0.588, 0.458 และ 0.577) 
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 ตอนที่  5 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลและการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาที่ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
  การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อ  
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 3 ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน ผลปรากฏดงัตาราง 20 

ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนของสถานภาพส่วนบุคคลและการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่สง่ผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 ในภาพรวมหมายเหต ุ 

 หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 

ตัวแปรพยากรณ์ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
b Std.Error Beta T p-value 

Constant 2.974 0.371  18.023* 0.000 
สถานภาพส่วนบุคคล      
-  เพศ 0.072 0.038 0.187 1.533 0.143 
-  ระดบัการศกึษา 0.089 0.041 0.163 1.581 0.119 
-  ขนาดโรงเรียน 0.054 0.039 0.118 1.520 0.132 
-  อาย ุ 0.126 0.044 0.225 2.475* 0.011 
-  รายได้/เดือน 0.019 0.042 0.154 1.372 0.127 
-  ประสบการณ์ในการท างาน 0.123 0.049 0.247 3.442* 0.005 
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา      
-  การบริหารบคุคล 0.237 0.048 0.336 7.048* 0.000 
-  การบริหารการเงิน 0.181 0.047 0.210 4.249* 0.002 
-  การบริหารวสัดอุปุกรณ์ 0.115 0.031 0.246 3.852* 0.003 
-  การบริหารอาคารสถานที่ 0.053 0.037 0.245 3.627* 0.012 
R = 0.841    R2= 0.340   Std.Error = 0.154   F = 16.086*   p-alue=.000 
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 จากตาราง 20 พบว่า 
 1. สถานภาพสว่นบุคคลและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาสามารถร่วมกนัพยากรณ์
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้ 
ร้อยละ 34 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 2. สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ และด้านประสบการณ์ในการท างานส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 อย่างมี 
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
  3. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาทุกด้านส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดบั .05 ซึ่งมีอ านาจการพยากรณ์เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการ
บริหารการเงิน ด้านการบริหารวสัดอุปุกรณ์ และด้านการบริหารอาคารสถานที่ ตามล าดบั 
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บทท่ี 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  3) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ของสถานภาพส่วนบุคคลและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษากบัการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา  4) เพื่อศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลและการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้
ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จ านวน 346 
คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน โดยเร่ิมจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นระดับชัน้ (Strata) จากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ตามสดัส่วนของผู้บริหารและครูแต่ละโรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น
ทัง้ฉบับเท่ากับ 0.946 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ตอน ผู้วิจยัสามารถสรุป อภิปรายและมีข้อเสนอแนะดงันี ้ 

สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3  สรุปผลโดยรวมและรายด้าน ได้
ดงันี ้
 1. ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารวัสดอุุปกรณ์ ด้านการบริหาร
บคุคล ด้านการบริหารอาคารสถานที่ และด้านการบริหารการเงิน  
 2. ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา การวิจยัเพื่อ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  การพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การ  
นิเทศภายในสถานศกึษาและการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
 3. สถานภาพส่วนบุคคลกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มีความสมัพันธ์ทางบวก
กบัการบริหารวิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยสถานภาพส่วนบุคคลจ าแนกตาม เพศ ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
ขนาดโรงเรียน อายุ รายได้/เดือน ประสบการณ์ในการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 3 ส่วนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารการเงินมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารวัสดุ
อุปกรณ์  ด้านการบริหารอาคารสถานที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 
 4. สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านประสบการณ์ในการท างาน กับการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารวัสดุ
อปุกรณ์และด้านการบริหารอาคารสถานที่ สามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของ  
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ได้ร้อยละ 34 อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารบุคคลส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 อย่างมี 
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ.05 มากที่สุด รองลงมาคือการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการ
บริหารการเงิน ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ ด้านการบริหารอาคารสถานที่และสถานภาพส่วน
บคุคลด้านประสบการณ์ในการท างาน ด้านอาย ุตามล าดบั ส าหรับสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ
ด้านระดับการศึกษาสูงสุด ด้านขนาดโรงเรียนและด้านรายได้/เดือน ไม่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 
 
 
 
 



  123 

อภปิรายผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจยัเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ผู้วิจยัได้น าประเด็นส าคญัที่ค้นพบจากการศกึษามาอภิปรายโดยรวมและรายด้าน ดังนี ้
 1. อภิปรายผลระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาและระดบัการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศกึษาสงักดัส านกังานพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 

 1.1 ระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศกึษาของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ การบริหารวัสดุอุปกรณ์ การบริหาร 
บุคคล การบริหารอาคารสถานที่และการบริหารการเงิน  อาจเนื่องจากส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีอ านาจหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติราชการกับองค์กรหรือ 
หน่วยงานต่างๆทัง้ภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้ แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพืน้ที่การศึกษา มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหาร
จดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา มีการด าเนินการจดัหาเงิน รายได้และระดม
ทุนจากทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอเพื่อน ามาบริหารจัดการในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จดัหาวสัดุ
อปุกรณ์ที่จ าเป็น สง่เสริมให้ครูรู้จักใช้ประโยชน์จากวสัดอุปุกรณ์จากท้องถิ่นรวมถึงมีอาคารสถานที่
เพียงพอที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
แนวคิดการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2550, ออนไลน์) 
ความว่าการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเป็นการด าเนินงานหรือความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุกัญญา สีหาโภชน์ (2553, 
ออนไลน์) ความว่าการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเป็นการเร่งระดมทรัพยากรจากบคุคล ชมุชน 
ท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษา เพื่อให้
โรงเรียนมีทรัพยากรในการจดัและพฒันาการศกึษาอย่างเพียงพอ รวมถึงสอดคล้องกบัแนวคิดการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ สมพิศ ใช้เฮ็ง (2554, น. 19) ความว่า การบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาเป็นตัวกระตุ้นที่ท าให้กิจกรรมขององค์กรด าเนินไปได้และจะมีบทบาทต่อกิจกรรม 
หรือการด าเนินงานขององค์กรทัง้ด้านของปริมาณและคุณภาพ นอกจากนัน้ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2547, น. 6-7) สรุปไว้ว่าความส าคัญของการบริหารทรัพยากร
ทางการศกึษาด้านปริมาณของทรัพยากรมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆหากมีทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการด าเนินกิจกรรม จะสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตรงกันข้ามหากมี
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ทรัพยากรน้อยหรือไม่เพียงพอการปฏิบติังานก็จะไม่มีประสิทธิภาพอาจไม่บรรลุตามเป้าหมายได้ 
ด้านคณุภาพ คณุภาพของทรัพยากรมีผลต่อประสิทธิภาพของกิจกรรมค่อนข้างมาก ทรัพยากรที่มี
จ านวนมากแต่เป็นทรัพยากรที่ไม่มีคณุภาพการด าเนินกิจกรรมก็อาจไม่มีประสิทธิภาพได้  

นอกจากนัน้ผลการวิจัยครัง้นี  ้มีความสอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยของ
นักวิชาการหลายท่าน เช่น งานวิจัยของ มิ่งขวัญ  จันทร์เพ็ง (2556, บทคัดย่อ) เร่ืองการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื น้ฐานสังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต  
3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก งานวิจยัของ สริุยาพร ดวงจกัร ณ อยุธยา (2558, บทคดัย่อ) เร่ือง
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอปากช่อง สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4 ผลการวิจยั พบว่าสภาพการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษาขัน้พื น้ฐาน อ าเภอปากช่อง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ขณะเดียวกนังานวิจยั
ของ พัชณียา หานะพันธ์ (2557, บทคัดย่อ) เร่ืองการศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการ
แก้ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 31 โดยรวม และรายด้าน 
มีการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก และผลงานวิจัยของ เทอดนรินทร์ อุปลี (2556, บทคัดย่อ) เร่ืองการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด  
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบติัในระดับมาก
ทกุด้าน   

    1.2 ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ การพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การ
นิเทศภายในสถานศึกษา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความมุ่ งมั่น ตระหนักและเล็งเห็น
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ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ และยังเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา  
คณุภาพของผู้ เรียนให้มีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร ประกอบกับผู้บริหารและครูมี
การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองนโยบายและการเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคม
เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมีการก ากับติดตาม  
ส่งเสริม สนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานวิชาการของ จรุณี เก้าเอีย้น 
(2557, น. 3-5) สรุปไว้ว่างานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษา ประกอบด้วยงานที่เก่ียวกับการ
เรียนการสอน ที่สนบัสนุนให้งานวิชาการบรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมายที่ก าหนด การบริหารจดัการ
กิจกรรมทุกชนิดที่เก่ียวกับการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อ การวัดประเมินผล และการบริหาร
สิ่งแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  
ที่สดุ สอดคล้องกบัแนวคิดการบริหารงานวิชาการของ รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2554, น. 29) ความ
ว่าการบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการปรับปรุงการเรียนการ
สอน ตัง้แต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการ  
ประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาให้กับผู้ เรียน  รวมถึง
สอดคล้องกบัแนวคิดการบริหารงานวิชาการของ สนัติ  บุญภิรมย์ (2552, น. 20-22) สรุปไว้ว่าการ
บริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษา บริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิดที่เก่ียวกับการเรียน
การสอน เพื่อให้ด าเนินไปอย่างราบร่ืน การบริหารจึงเป็นกิจกรรมส าคัญที่สุดของงานวิชาการ ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดการ
บริหารงานวิชาการของ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550, น. 3) สรุปไว้ว่างานวิชาการเป็นงานที่มี
ความส าคัญ เป็นตัวบ่งชีคุ้ณภาพและความส าเร็จของโรงเรียน ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพของ
นักเรียน ผู้ บริหารจะต้องใช้หลักการในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนัน้ยัง
สอดคล้องกบัแนวคิดการบริหารงานวิชาการของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, น. 1) ความว่า
การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัของสถานศกึษา มาตรฐานและคณุภาพของสถานศกึษาวดัได้ 
จากงานวิชาการ เนื่องจากว่างานวิชาการเก่ียวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
เก่ียวข้องกบัผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทกุระดบัของสถานศึกษา และสอดคล้องกบัแนวคิด 
การบริหารงานวิชาการของ กาญจน์ เรืองมนตรี (2554, น. 6) สรุปไว้ว่างานวิชาการเป็นหวัใจของ
การบริหารการศึกษาเพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ งาน
วิชาการเป็นกิจกรรมเก่ียวกบังานด้านหลกัสตูร การน าหลกัสตูรไปใช้ การจดัการเรียนการสอน งาน 
สื่อการเรียนการสอน งานวัดผลประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศการศึกษา  งานวางแผน 
การศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนบรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานวิชาการของ ปรียาภรณ์  ตัง้คุณานันท์ 
(2562, น. 98) ความว่าการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาต้องเป็นแบบกระจายอ านาจ 
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน จัดการเรียนรู้โดยยึดแนวคิดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพื่อพฒันาผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้ เกิดทักษะ และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ควรมีวิธีการ
จดัการเรียนรู้ให้หลากหลาย เหมาะสมกบัศกัยภาพทุกช่วงวยัของผู้ เรียน สนบัสนุนให้ครูผู้สอน ท า
วิจยัในชัน้เรียน ใช้สื่อการสอน แหลง่เรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น  

นอกจากนัน้ผลการวิจัยครัง้นี  ้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา ถาวรชาติ (2559, 
บทคัดย่อ) เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงานวิชาการใน 
สถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก รวมถึงงานวิจัยของ นิตยา แสนสุข (2556, 
บทคัดย่อ) เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก งานวิจัย 
ของ เอมิกา โตฉ ่า (2552, บทคดัย่อ) เร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจยัพบว่าการด าเนินงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวมและราย 
ด้านมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และงานวิจยัของ สมเกียรติ มาลา (2554, บทคดัย่อ) เร่ืองปัจจยั
ที่สง่ผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสงักดัเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ผลการวิจยั
พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสงักดัเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก 

 
 2. อภิปรายผลความสมัพนัธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกบัการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 
 สถานภาพส่วนบุคคลโดยรวมมีความสมัพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 เป็นไป 
ตามสมติฐานที่ตัง้ไว้ ซึ่งหมายความว่าสภาพสว่นบุคคลเป็นคณุลกัษณะที่มีลกัษณะเฉพาะของแต่
ละบุคคล ท าให้เกิดการกระท าท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคล แสดงให้เห็นว่าบุคคลมีความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของบุคคลนัน้ ซึ่งการบริหารงานวิชาการเป็นงานใหญ่ที่มี
ความหลากหลายของเนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนินงาน และการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไป 
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สถานภาพส่วนบุคคลจึงเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างราบร่ืนและมีคณุภาพ สอดคล้องกบัแนวคิดของกรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548, น. 
10) สรุปไว้ว่า ในองค์กรจะประกอบไปด้วยบุคลากรหลายระดบั ลกัษณะของบุคคลที่แสดงออกมี
สาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ เช่น อายุ เพศ สถานภาพ ประสบการณ์ท างาน เพราะฉะนัน้บุคคลที่มี
อายุมากจะถือเป็นผู้ ที่มีประสบการณ์สูงสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ดี  เพศกับการท างาน
ความสามารถเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาในการท างาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม  
ความสามารถในการเรียนรู้ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมีลักษณะคล้ายกัน การศึกษาท าให้
ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ และสอดคล้องกบัแนวคิดของจุฑารัตน์ 
กิตติเขมากร (2553, น. 90) สรุปไว้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
บคุลากรมีความส าคญัต่อการปฏิบติังาน เพื่อให้บรรลเุป้าหมายขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย อายุ 
ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท างาน  
 
 3. อภิปรายผลความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรทางการศกึษากบัการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 
 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อย่างมี 
วิชาการของสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 นยัส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 เป็นไปตามสมติฐานที่ตัง้ไว้ ซึ่งหมายความว่าสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีการส่งเสริม สนบัสนุน ด าเนินการเก่ียวกบัการเตรียมข้อมลูการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบนัสงัคมอื่นในการมีส่วนร่วมจดัการศกึษา ด าเนินการจดัหาเงินรายได้จากทุกภาคส่วน จดัหา
วสัดุอปุกรณ์ที่จ าเป็นเพิ่มเติมรวมถึงมีอาคารสถานที่เพียงพอที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษาเพื่อน ามา
สนับสนุนการบริหารจัดการในการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา ท าให้การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 3 ดีขึน้ไปด้วย อาจเป็นเพราะการบริหารทรัพยากรทางการศกึษาเป็นปัจจยัในการ
บริหารจดัการ ที่จะช่วยพฒันาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ภารกิจงานของสถานศึกษาจ าเป็นต้อง
ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาในการด าเนินงาน หากมีทรัพยากรเพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม จะ
สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกันข้ามหากมีทรัพยากรไม่เพียงพอการ
ด าเนินงานจะไม่มีประสิทธิภาพอาจไม่บรรลตุามเป้าหมายได้ สอดคล้องกบัแนวคิดทรัพยากรทาง
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การศึกษาของ พิสิษฐ ภู่รอด (2559, น. 41) ความว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา เป็น
ระบบที่ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษามีความคล่องตวัในการบริหารจดัการทัง้การบริหารบุคคล 
การบริหารการเงิน สินทรัพย์ โดยมีการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประเวศ วะสี (2550, น. 34) กล่าวไว้ว่า การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษามีความส าคญัต่อการศึกษาทุกประเภท ทกุระดบั และองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการ
จดัการศึกษาที่มีคณุภาพ ตามความต้องการของสงัคมอย่างมีความสขุ รวมถึงแนวคิดของสมพิศ 
ใช้เฮ็ง (2554, น. 19) กล่าวไว้ว่าทรัพยากรเป็นตัวกระตุ้นที่ท าให้ภารกิจขององค์กรด าเนินไปได้ 
และทรัพยากรจะมีบทบาทต่อการด าเนินงานขององค์กรทัง้ด้านคณุภาพและปริมาณ  
 นอกจากนีผ้ลการวิจัยครัง้นีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรัตม์ พลบุรี (2551, บทคัดย่อ)
เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาหนองบัวล าภู ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารด้านการบริหารอาคารสถานที่ 
ด้านงบประมาณ มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
หนองบัวล าภูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ สุพรรณิการ์ บุญเกือ้ (2551, 
บทคัดย่อ)เร่ืองปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาในเขตจงัหวดัสระบุรี ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัการบริหาร ได้แก่
ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านงบประมาณ และปัจจยัด้านวสัดสุิ่งของมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
คุณภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาในเขต
จังหวัดสระบุ รีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
เอมิกา โตฉ ่า (2552, บทคัดย่อ)เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัทางการบริหารด้าน
การจัดการงบประมาณ ด้านความพร้อมเก่ียวกับอาคารสถานที่มีความสมัพันธ์ทางบวกกับการ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาตาก เขต 2 อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
 4. อภิปรายผลสถานภาพส่วนบุคคลและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 

 4.1 สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านประสบการณ์ในการท างาน และการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารการเงิน การบริหารวัสดุ
อุปกรณ์และการบริหารอาคารสถานที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด 
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ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารบุคคลส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 มากที่สดุ รองลงมาคือการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารการเงิน  การ
บริหารวสัดุอปุกรณ์ การบริหารอาคารสถานที่และสถานภาพส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในการ
ท างาน ด้านอายุ ตามล าดบั อาจเป็นเพราะในการบริหารงานของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 บุคคลเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาน มีการสนับสนุน เปิดโอกาสให้หน่วยงาน บุคคลภายนอกมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา และในการด าเนินงานต้องอาศยัการเงินหรืองบประมาณในการขบัเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆซึ่งสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและจดัสรรจากต้นสงักัด
อย่างเพียงพอ สามารถบริหารจัดการในการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่เอือ้ต่อการ
จดัการเรียนรู้ได้ดี ในการด าเนินงานให้บรรลตุามเปา้หมายบุคคลที่มีประสบการณ์ในการสอนมาก
จะสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาได้อย่างรอบคอบ มีความรู้ ความสามารถที่
หลากหลาย อาจเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนในการเพิ่มพูนความรู้ การเข้าร่วมอบรม สมัมนา
พฒันาตนเองอย่างหลากหลายและสม ่าเสมอ ซึง่ประสบการณ์ในการสอนมากสามารถเชื่อมโยงไป
ถึงอายุที่มากตามไปด้วยจึงส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สอดคล้องกบัแนวคิด
การบริหารงานวิชาการของ กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 33) ความว่า งานวิชาการเป็นงาน
หลกัของสถานศึกษาที่มุ่งให้การกระจายอ านาจการบริหารจัดการให้สถานศึกษาด าเนินการให้
มากที่สุด และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลคุณภาพ 
นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนัน้ยังสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบของ จิติมา วรรณศรี (2557, น. 6-8) ความว่าการบริหารงานวิชาการมีความส าคัญ
สถานศึกษาจึงต้องปฏิบติัอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการก าหนดเป้าหมาย 
ก าหนดกิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ การจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน การจดัสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรที่น าใช้ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ด าเนินงานที่เก่ียวกับการจัดเตรียมสื่อวัสดุ
อปุกรณ์ อาคารสถานที่ให้เพียงพอเพื่อการจดัการศึกษาที่มีคณุภาพและสอดคล้องกบัแนวคิดของ
สนอง โลหิตวิเศษ (2553, น. 47) ความว่าการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มีความส าคัญซึ่ง
เป็นแนวทางการจดัการศกึษา เพื่อความยัง่ยืน และมีคณุภาพ 

 



  130 

 4.2 สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 
  สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อาจเป็นเพราะอายุเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่
แสดงให้เห็นถึงการผ่านการปฏิบัติงาน อายุมากอาจมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาก อายุ
น้อยอาจมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย โดยส่วนใหญ่บุคคลที่มีอายุมากจะได้รับความ
ไว้วางใจให้รับผิดชอบงานใหญ่หรืองานส าคัญเพราะจะมีความน่าเชื่อถือและมีทักษะในการ
ปฏิบติังาน มีโอกาสในการเข้ารับการพฒันาตนเองทัง้การประชมุ อบรม สมัมนา ท่ีมากกว่าคนอายุ
น้อย และมีวุฒิภาวะ การตัดสินใจที่เด็ดขาด มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน
วิชาการเป็นหวัใจหลกัของสถานศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงคณุภาพของสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องใช้
ความรอบคอบ ทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคคลในการบริหารงาน อายุของบุคคลจึงเป็น
ปัจจยัที่ส่งเสริม สนบัสนุนการบริหารวิชาการของสถานศึกษาให้มีคณุภาพ สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (2544, น. 52) สรุปไว้ว่าอายุเป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่ท าให้บุคคลมี
ความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกนั เนื่องจากบุคคลในช่วงวยัต่าง ๆ จะมีประสบการณ์ในชีวิตที่
ไม่เหมือนกนั และสอดคล้องกบัแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548, น. 54) สรุปไว้ว่าบุคคลที่มี
อายุมากจะเป็นผู้ ที่มีประสบการณ์ในการท างานสูง และสามารถจะปฏิบัติหน้าที่การงานที่
ก่อให้เกิดผลผลิตสงูได้ พนักงานที่มีอายุมากขึน้จะปฏิบติัหน้าที่การงานอย่างสม ่าเสมอ ขาดงาน
น้อยกวา่พนกังานที่มีอายนุ้อย  

4.3 สถานภาพสวนบุคคลด้านประสบการณ์ในการท างานส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3  

ผลการวิจยัพบว่าสถานภาพสวนบุคคลด้านประสบการณ์ในการท างานส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 อาจเป็น
เพราะบุคคลที่มีประสบการณ์ในการท างานมาก จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ มี
อ านาจในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติงานสูง อาจเป็นผลมาจากการได้รับการพัฒนา การ
เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในต าแหน่ง ฝ่ายงานที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะงานบริหารวิชาการที่มีความส าคัญและเป็นงานที่ชีว้ัดถึงความส าเร็จของสถานศึกษา 
การมีประสบการณ์ในการท างานจะสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดีและประสิทธิภาพ
ของการปฏิบติังานจะดีตามไปด้วย เพราะฉะนัน้บคุคลที่มีประสบการณ์ในการท างานมากจะท าให้
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพตามไปด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ 



  131 

กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548, น. 10) สรุปไว้ว่าความอาวุโสในการท างานกับการท างาน ผู้
อาวโุสในการท างานจะมีผลสงูกว่าพนกังานใหม่ และมีความพงึพอใจในงานสงู และสอดคล้องกบั 
แนวคิดของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553, น. 90) ความว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การ
ท างาน เป็นปัจจัยที่เป็นคณุสมบติัเฉพาะตวัของบุคลากรมีความส าคัญต่อการปฏิบติังาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของอิสริยา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร (2557, 
บทคัดย่อ) เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน  มัธยมศึกษาส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศกึษา เขต 17 (จนัทบรีุ-ตราด) ผลการวิจยัพบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
10 ปี ขึน้ไปเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถ ความช านาญและทักษะในการปฏิบัติงาน รู้ถึง
ขอบข่ายของงานชัดเจนจากประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝน สะสมมาเป็นเวลานานจากการท างานจริง
และได้รับการฝึกอบรมสมัมนาทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อเพิ่มพนูความรู้ความสามารถ 

 4.4 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารบุคคลส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 
  ผลการวิจยัพบว่าการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารบุคคลส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
อาจเป็นเพราะการบริหารบุคคลเป็นปัจจัยเก่ียวกับบุคคลที่ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของ
สถานศกึษา การสนบัสนุนให้วิทยากรภายนอกผู้ เชี่ยวชาญภมูิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
มาให้ความรู้แก่ครูและนกัเรียน สร้างเครือข่ายบุคลากรแกนน าจากภายนอกเพื่อสนบัสนุนการจัด
การศึกษา ประสานงานกบัสถานศกึษาอ่ืนในการแลกเปลี่ยนบคุลากรมาร่วมจดัการเรียนรู้ เป็นการ
จัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆกับผู้ เรียนและยังท าให้ผู้ เรียนเกิดการ
กระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพเพราะการจัดการเรียนรู้
ให้กบัผู้ เรียนเป็นหวัใจของการบริหารงานวิชาการ สอดคล้องกบัแนวคิดของ  กระทรวงศึกษาธิการ 
(2552, น. 48) สรุปไว้ว่าการบริหารบุคคลเป็นสิ่งส าคัญของสถานศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวก
ในโรงเรียน สร้างขวัญก าลงัใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของสุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ์ (2549, น. 152-153) กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารบุคคลไว้
ว่าบุคลเป็นผู้ด าเนินการที่เก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา รวมทัง้ส่งเสริมการศึกษา
ให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา ซึง่จะสง่ผลให้การจดัการเรียนการสอนมีคณุภาพ  
เป็นผู้ที่ท าให้สถานศึกษามีทรัพยากรที่เพียงพอในการจดัการศึกษา เช่น เงิน วัสด ุอาคารสถานที่ 
เป็นต้น ยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ อไุรวรรณ ปฐมบูรณ์ (2556, น. 5) ความว่าการบริหารบุคคล
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เป็นกระบวนการในการจดัการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
การวางแผน การจดัองค์กร การจดัการเก่ียวกบับคุคล การประสานงาน การควบคมุงาน การจดัท า
หลกัสตูร การก าหนด อตัราก าลงั การสรรหา การจดัสรรหน้าที่ การประเมินการปฏิบติังาน การแก้
ไข้ปรับปรุงและพฒันาบคุคล  

นอกจากนีผ้ลการวิจัยครัง้นีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ 
(2551, บทคัดย่อ) เร่ืองแนวทางในการร่วมกันใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขต
พืน้ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่าสถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกนัมาก
ที่สุด โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ โรงเรียนส ารวจความต้องการใช้บุคลากร และแสวงหา/สรรหา
บุคลากรในโรงเรียนใกล้เคียงที่มีความสามารถ มีความรู้เป็นแกนน า สร้างความเข้าใจถึงความ
จ าเป็นและสร้างความร่วมมือในการด าเนินการจัดการศึกษาร่วมกันก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการจดัการศกึษาอย่างมาก 

4.5 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารการเงินส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 

ผลการวิจยัพบว่าการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารการเงินส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 อาจ
เป็นเพราะการบริหารการเงินมีความส าคัญและเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการบริหารงานวิชาการ แต่ 
ด้วยทรัพยากรของหน่วยงานมีจ านวนจ ากดั จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการจดัหารายได้ และระดม
ทุนจากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อให้เพียงพอกับการจัดการศึกษา และต้องใช้เงินอย่างรอบคอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้
เห็ นว่าการจัดสรรรายได้ ให้ ตรงกับความ ต้องการด้านวิชาการ จะช่ วยให้ เกิ ดการใช้ 
เงินได้ตรงตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์ เกิดความคุ้มค่าต่อการบริหารงานวิชาการ ส่งผลให้การ
ด าเนินการบริหารงานวิชาการเป็นไปตามจุดประสงค์และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิด 
ของ กระทรวงศกึษาธิการ (2552, น. 62)ความว่าการบริหารงบประมาณ เป็นสิ่งสนบัสนนุที่ช่วยให้
การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบร่ืน มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล และมีหลกัฐานครบถ้วนถูกต้อง คุ้มค่าประหยัดและเกิดประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้  รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดของ หวน พินธุพันธ์ (2554, น. 17-18) สรุปไว้ว่าการบริหาร
งบป ระม าณ เป็ น การด า เนิ น งานที่ เ ก่ี ย วกั บ งาน การ เงิ น  วัส ดุ  อ าค ารสถานที่  งาน 
รักษาพยาบาล และงานบริการต่าง ๆ งานวิชาการจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีอาคาร มี
ห้องเรียน มีโต๊ะ/เก้าอี ้มีสื่อการสอนต่าง ๆ ให้ความสะดวกและช่วยให้การพัฒนานักเรียนให้มี
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คุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของเทอดนรินทร์ อุปลี (2556, น. 41-42) สรุปไว้ว่ากระบวนการ
บริหารการเงิน เป็นการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามจดุประสงค์และที่ก าหนดไว้ให้
เกิดประโยช น์สู งสุด โดยถูก ต้องตามระ เบี ยบที่ ก าหนดไว้  และสอดคล้องกับแนวคิด                   
พัชณียา หานะพันธ์ (2557, น. 45)ความว่ากระบวนการบริหารการเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน 
น ามาใช้จ่ายในการศึกษาของสถานศกึษา การจดัการเก่ียวกบัการใช้จ่ายตลอดจนการควบคมุการ
ด าเนินงานด้านการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั ง้ไว้ในงบประมาณของสถานศึกษาของ
ปีงบประมาณตามที่ก าหนดไว้  

นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธีรัตม์ พลบุรี (2551, บทคดัย่อ)เร่ืองปัจจยัที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
หนองบวัล าภ ูผลการวิจยัพบว่าปัจจยัด้านงบประมาณเป็นปัจจยัที่สง่ผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ 
(2562, บทคัดย่อ)เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
วิชาการของสถานศึกษา คือ ปัจจัยด้านงบประมาณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
งานวิจัยของ มนูญ พันธ์หล่อ (2553, บทคัดย่อ)เร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อการด าเนินงานวิชาการของ
โรงเรียนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 คือ 
ปัจจัยด้านงบประมาณ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศิราณี มะแอ (2554, บทคัดย่อ)เร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินท
ราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจดังบประมาณเป็นด้านที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

4.6 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 

ผลการวิจัยครัง้นีพ้บว่าการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 3 อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีแผนงานในการจัดหาและใช้วัสดุอุปกรณ์จาก
หน่วยงานภายนอกมาสนบัสนุนการจดัการศึกษา ด าเนินการขอรับการสนบัสนุนวสัดอุปุกรณ์จาก
หน่วยงานที่หลากหลาย น าวัสดุอุปกรณ์จากท้องถิ่น ชุมชน มาใช้ในการจัดการศึกษา ท าให้การ
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บริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างราบร่ืน มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
การบริหารวัสดุอปุกรณ์จึงส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิด
การบริหารวัสดุอุปกรณ์ของ เปรมชัย สโรบล (2550, น. 40) ความว่าเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์คือ
ปัจจยัส าคญัและจ าเป็นต่อการบริหารงานเพื่อให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากวสัดุอปุกรณ์จะเป็นปัจจยัส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินการเป็นไป  
ตามแผน หากขาดวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ การด าเนินงานจะไม่ส าเร็จได้ ยงัสอดคล้องกบั
แนวคิดของ อุไรวรรณ ปฐมบูรณ์ (2556, น. 6) สรุปไว้ว่าการบริหารวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยที่
เอือ้อ านวยใช้เป็นตัวกลางในกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร จากการก าหนดนโยบายและ
วางแผน การวางแผนพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์การใช้ ความต้องการการ
แสวงหาทรัพยากร การใช้การลงทะเบียน และแจกจ่ายวัสดุ การประเมินการใช้วัสดุ และการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่วัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่ ในโรงเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ และ
สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารวัสดุอุปกรณ์ของสิทธิศักด์ิ  เติมทอง (2554, น. 26) สรุปไว้ว่า
กระบวนการบริหารวสัดุอปุกรณ์ ประกอบด้วยขัน้ตอนการก าหนดความต้องการของวัสดุที่ระบุไว้
ในแผนงานโครงการของหน่วยงาน จดัซือ้จดัหาพสัดใุห้สอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละแผน
ในโครงการ  

รวมถึงแนวคิดของสุรศักด์ิ  ปาเฮ (2555, ออนไลน์)ความว่าการน าเอาวัสดุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาเป็นกลยุทธ์แนวทางที่ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการศึกษา
หมดไป เช่น ปัญหาผู้ ด้อยโอกาสทางการเรียนชนบทห่างไกล การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย บรรลุผลตรงตามวตัถุประสงค์ของหลกัสตูร 
ประหยัดเวลาและทรัพยากรการลงทุนต่าง ๆ นอกจากนีผ้ลการวิจัยครัง้นีส้อดคล้องกับงานวิจัย
ของ เขษมสร โข่งศรี (2557, บทคัดย่อ)เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจยัพบว่า
ปัจจัยด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อย่างมีนยัส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

4.7. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารอาคารสถานที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 อาจเป็น
เพราะอาคารสถานที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับงานวิชาการ สถานศึกษามีการก าหนด
แนวทาง เป้าหมาย และแผนงานการใช้อาคารสถานที่ ส ารวจข้อมูลความต้องการใช้ และความ
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เพียงพอของอาคารเรียน อาคารประกอบ จัดหาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้เพียงพอกบัความ
ต้องการใช้ โดยการสร้างเครือข่ายการใช่อาคารสถานที่ เพื่อการศึกษาร่วมกนักบัสถานศึกษาอ่ืน มี
ให้บริการด้านอาคารสถานที่กับบุคคล ชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องรวมถึง
การระดมทุน เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมและพฒันาอาคารสถานที่ด้วย จะเห็นว่าการมีอาคารสถานที่
เพียงพอจะพัฒนาการบริหารวิชาการให้มีคุณภาพ การบริหารอาคารสถานที่จึงส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของหวน พินธุพันธ์ (2554, น. 46) สรุปไว้ว่าอาคาร
สถานที่ ปัจจยัที่เอือ้อ านวยให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์สงูสดุ เพื่อให้ได้โรงเรียนที่ดี การวาง
แผนพฒันาอาคารและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ อธิวฒัน์ พนัธ์รัตน์ 
(2562, น. 5) ความว่าการบริหารอาคารสถานที่เป็นการวางแผนการใช้อาคารสถานที่ ให้เพียงพอ
กับจ านวนนักเรียน ปรับปรุงอาคาร/สภาพแวดล้อม แหล่งการเรียนรู้ ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน มีเจ้าหน้าที่ดแูลอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และความปลอดภยั และสอดคล้อง
กบัแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2555, น. 33) ความว่าการบริหารงานในสถานศกึษามีความส าคญั
กบับริบทและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้
ผู้ เรียนเกิดความสมบูรณ์ทุก ๆด้าน เพราะอาคารสถานที่จะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้
อย่างราบร่ืน ยิ่งผู้บริหารมุ่งเน้นให้การเรียนการสอนบรรลุผลอย่างสมบูรณ์มาก ยิ่งจ าเป็นต้องมี
อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพดี เหมาะสมต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มากที่สดุ  

นอกจากนีผ้ลการวิจัยครัง้นีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา ถาวรชาติ (2559, 
บทคัดย่อ) เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าด้านอาคารสถานที่เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของสมเกียรติ มาลา (2554, 
บทคัดย่อ) เร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสงักัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่าด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสงักดัเทศบาลเมืองก าแพงเพชรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 
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อย่างไรก็ตามผลการวิจัยครัง้นี ้พบว่าสถานภาพส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านรายได้/
เดือน ด้านระดับการศึกษา และด้านขนาดโรงเรียน  ไม่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อาจเป็นเพราะปัจจัยหลาย
ประการ ดงันี ้

สถานภาพส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านรายได้/เดือน ด้านระดับการศึกษา และด้าน
ขนาดโรงเรียน  ไม่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่  
การศกึษามธัยมศึกษาเขต 3 อาจเป็นเพราะสถานภาพส่วนบคุคลเป็นคณุลกัษณะหรือข้อเท็จจริงที่
เป็นปัจจัยทางอ้อม เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ลักษณะเหล่านีจ้ะน ามาซึ่งการกระท า
บางอย่างที่เป็นลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะของตนเอง ความแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลจะมีผลท า
ให้พฤติกรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ตัวแปรด้านนี  ้ได้แก่ เพศ รายได้/เดือน ระดับ
การศึกษา และขนาดโรงเรียน จะไม่มีผลต่อการแสดงออกในการปฏิบติังานวิชาการเพราะไม่ว่าจะ
มีสถานภาพส่วนบุคคลแบบใดก็จะต้องปฏิบติังานตามความรู้ ความสามารถ หรือหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพราะการบริหารงานวิชาการถือเป็นหวัใจหลกัของสถานศกึษา 
เป็นงานที่มีขอบข่ายกว้าง ครอบคลุมภารกิจเกือบทัง้หมดของสถานศึกษาเพราะฉะนัน้ไม่ว่า
สถานภาพส่วนบุคคลจะเป็นอย่างไรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ
เพื่อให้สถานศกึษาบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถือเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ทุกคนต้องมี 
ท าให้สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านรายได้/เดือน ด้านระดับการศึกษา ด้านประสบการณ์ใน
การบริหาร และด้านขนาดโรงเรียนไม่สง่ผลต่อบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 สอดคล้องกับงานวิจัยของทรงยศ แก้วมงคล (2555, 
บทคดัย่อ) เร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
สงักดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า วฒุิการศึกษา คณุลกัษณะครู ประสบการณ์บริหารของ
ผู้ บริหารไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน ดังนัน้จากข้อค้นพบจาก
งานวิจยัครัง้นีเ้มื่อพิจารณาร่วมกับแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องอาจสรุปได้ว่า สถานภาพส่วน
บุคคลด้านเพศ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้/เดือน  และด้านขนาดโรงเรียน เป็นปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีมาจากลกัษณะทางชีวภาพ แต่ส่วนใหญ่มาจากการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมท าให้เกิดทศันคติ 
ค่านิยมและความเชื่อถือที่รวมเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย เร่ืองการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 3 มีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ 
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก ดงันัน้จึงควรพฒันาระดบัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้โดดเด่นทัง้ 4 ด้าน เพื่อ
การยกระดบัคณุภาพของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 

1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้จึงควร
ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการบริหารงานวิชาการและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 3 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง ดังนัน้สถานศึกษาควรสนบัสนุนให้มีการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.4 จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การบริหารบุคคล การบริหารการเงิน การบริหารวัสดุอุปกรณ์
และการบริหารอาคารสถานที่ ดงันัน้ควรให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องในการบริหารงาน
วิชาการ น าผลการวิจยัไปใช้เพื่อวางแผน ปรับปรุงคณุภาพงานวิชาการของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึน้ 

1.5 จากผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขตและเขตพืน้ที่การศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรมีการวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการให้กับสถานศึกษามีความเข้มแข็งและยั่งยืนอันส่งผลต่อการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาโดยรวมต่อไป 
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1.6 จากผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาควรมีแผนและนโยบายในการพัฒนา
บคุคลกรภายนอกให้มีความรู้ ความสามารถในการจดัการเรียนรู้หรือการจดัการเรียนการสอน เพื่อ
เป็นฝ่ายสนบัสนนุครูในด้านการจดัการเรียนรู้ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 จากผลการวิจัยการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านการบริหารบุคคล

ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 สูงที่สุด จึงควรศึกษาว่างานใดบ้างในการบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษา  

2.2 ควรศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารและครูท่ีส่งผลให้งาน
วิชาการของสถานศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.3 ควรท าวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อพฒันาการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาให้
มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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อไุรวรรณ ปฐมบูรณ์. (2556). การศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารส าหรับการสอนภาษาจีน
ในโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม

 

http://www.flipbooksoft.com/upload/books/02-2012
http://www.vrdp.net/data/Download/Books%20tactical%20teaching%20teaching/13.pdf
http://www.vrdp.net/data/Download/Books%20tactical%20teaching%20teaching/13.pdf
http://www.scribd.com/doc/76573227/
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การศกึษาเอกชนในภาคตะวนัออก. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัราช
ภฏัร าไพพรรณี, จนัทบรีุ.  

เอกรินทร์ สี่มหาศาล. (2546). กระบวนการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา. กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์.  
เอมิกา โตฉ ่า. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัด

ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาตาก เขต 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร, ก าแพงเพชร.  
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ภาคผนวก ก  
ตารางจ านวนผู้บริหารและครูของโรงเรียนในสังกัด สพม.3 
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ตาราง 21 รายชื่อสถานศกึษา จ านวนผู้บริหารและครู 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จ านวนผู้บริหาร จ านวนครู 
1 วดัเขมาภิรตาราม 3 160 
2 ศรีบณุยานนท์ 3 111 
3 สตรีนนทบรีุ 5 138 
4 เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ นนทบรีุ 5 166 
5 เบญจมราชานสุรณ์ 1 130 
6 นนทบรีุพิทยาคม 1 29 
7 รัตนาธิเบศร์ 2 86 
8 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบรีุ 1 46 
9 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 5 156 
10 ไทรน้อย 2 96 
11 ราษฎร์นิยม 2 26 
12 ปากเกร็ด 4 161 
13 สวนกหุลาบวิทยาลยั นนทบุรี 5 196 
14 เตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า นนทบรีุ 3 68 
15 โพธินิมิตวิทยาคม 2 63 
16 นวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรีุ 5 153 
17 ราชวินิต นนทบรีุ 1 73 
18 บางบวัทอง 3 112 
19 อยธุยาวิทยาลยั 4 210 
20 จอมสรุางค์อปุถมัภ์ 4 159 
21 อยธุยานสุรณ์ 1 116 
22 ปากกรานพิทยา 1 12 
23 ท่าเรือ “นิตยานกุลู” 1 87 
24 ท่าหลวงวิทยานกุลู 1 14 
25 นครหลวง “อดุมรัชต์วิทยา” 1 35 
26 ท่าช้างวิทยาคม 1 24 
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ตาราง 21 (ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จ านวนผู้บริหาร จ านวนครู 
27 บางปะหนั 1 50 
28 ภาชี “สนุทรวิทยานกุลู” 1 77 
29 วิชียรกลิ่นสคุนธ์อปุถมัภ์ 1 38 
30 วงัน้อย (พนมยงค์วิทยา) 2 34 
31 อทุยั 2 47 
32 หนองน า้ส้มวิทยาคม 1 12 
33 มหาราช “ประชามิต” 1 12 
34 บ้านแพรกประชาสรรค์ 1 17 
35 บางไทรวิทยา 1 31 
36 บางบาล 1 17 
37 บางปะอิน “ราชานเุคราะห์ ๑” 1 106 
38 บางปะอิน 1 31 
39 อดุมศีลวิทยา 1 17 
40 ผกัไห่ “สทุธาประมขุ” 1 35 
41 ลาดชะโดสามคัคี 1 11 
42 วดัโพธ์ิผกัไห่ “เวชพนัธุ์อนสุรณ์) 1 16 
43 ลาดบวัหลวงไพโรจน์วิทยา 1 41 
44 เสนา “เสนาประสิทธ์ิ” 2 117 
45 สาคลีวิทยา 1 12 
46 ลาดงาประชาบ ารุง 1 12 
47 บางซ้ายวิทยา 2 30 
 รวม 92 3,376 

3,468 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืวิจัย 
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รายชื่อผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ 

        ผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศกึษา 

     อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศกึษา 

      คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ 

 2. รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง 

      ผู้ เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 

      อาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 

      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 3. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ ลังกา 

      ผู้ เชี่ยวชาญการวดัผลและวิจยัการศกึษา 

      อาจารย์ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา 

      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 4. อาจารย์ ดร. สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ 

      ผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศกึษา 

      อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอดุมศกึษา 

      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 5. นางนันทนา ชมชื่น 

      ผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศกึษา 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า นนทบุรี 
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ภาคผนวก ค 

ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย 
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห์ 

1 2 3 4 5 
การบริหารบุคคล 
1 สถานศกึษามีการประสานความร่วมมือ และเชิญ

วิทยากรภายนอก ผู้ เชี่ยวชาญภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน มาให้ความรู้แก่ครู นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2 สถานศกึษาสนบัสนนุให้ผู้ เชี่ยวชาญภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน มีสว่นร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3 สถานศกึษาสร้างเครือข่ายบคุคลการแกนน าจาก
ภายนอกเพื่อสนบัสนนุการจดัการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4 สถานศกึษาประสานงานกบัหน่วยงานต้นสงักดั
เพื่อจดัหาบคุลากรภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมใน
การจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5 สถานศกึษามีการประสานงานกบัสถานศกึษาอื่น
ในการแลกเปลี่ยนบคุลากรมาร่วมจดัการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การบริหารการเงนิ 
6 สถานศกึษามีการด าเนินการจดัหาเงิน รายได้ 

และระดมทนุจากทกุภาคสว่น เพื่อให้เพียงพอกบั
การพฒันาการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7 สถานศกึษาประสานขอรับการสนบัสนนุ
งบประมาณจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ชมุชน องค์กรเอกชน สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8 สถานศกึษาประสานขอรับการสนบัสนนุ
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสงักดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9 สถานศกึษาได้รับการจดัสรรเงินงบประมาณจาก
รัฐบาลอย่างเพียงพอ 

0 +1 0 0 +1 0.40 ตดัออก 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห์ 

1 2 3 4 5 
10 สถานศกึษาด าเนินการควบคมุ ก ากบั ติดตาม 

ตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

11 สถานศกึษาจดัท ารายงานการใช้เงินงบประมาณ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
การบริหารวัสดุอุปกรณ์ 
12 สถานศกึษามีการก าหนดกรอบนโยบาย 

เปา้หมาย และแผนงานเก่ียวกบัการจดัหาและ
การใช้วสัดอุปุกรณ์ เพื่อการจดัการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

13 สถานศกึษามีการส ารวจความต้องการเก่ียวกบั
วสัดอุปุกรณ์ที่จ าเป็นในการน ามาใช้เพื่อจดั
การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

14 สถานศกึษามีการประชาสมัพนัธ์และขอรับการ
สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ ครุภณัฑ์ นวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
หน่วยงานต่าง ๆ น ามาใช้ในการจดัการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

15 สถานศกึษามีการสร้างเครือข่ายในการใช้วสัดุ
อปุกรณ์ร่วมกบัสถานศกึษาอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

16 สถานศกึษามีการจดัท ารายงานการประเมินผล
การใช้วสัดอุปุกรณ์ในการจดัการศกึษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

17 สถานศกึษาน าผลการประเมินการใช้วสัดุ
อปุกรณ์ไปใช้เพื่อก าหนดและวางแผนการจดัหา
และใช้วสัดอุปุกรณ์ในครัง้ต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

18 สถานศกึษามีการน าวสัดอุปุกรณ์จากท้องถิ่นมา
ใช้ในการจดัการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 -1 0.60 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห์ 

1 2 3 4 5 
การบริหารอาคารสถานท่ี 
19 สถานศกึษามีการก าหนดนโยบาย เปา้หมาย 

และแผนงานเก่ียวกบัการใช้อาคารสถานที่ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

20 สถานศกึษาส ารวจข้อมลูความต้องการใช้ และ
ความเพียงพอของอาคารเรียน อาคารประกอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

21 สถานศกึษาจดัหาอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ให้เพียงพอกบัความต้องการเพื่อใช้ในการจดั
การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

22 สถานศกึษาสร้างเครือข่ายการใช้อาคาร
สถานที่ เพื่อการจดัการศกึษาร่วมกบั
สถานศกึษาอื่น 

+1 +1 +1 +1 -1 0.60 ใช้ได้ 

23 สถานศกึษาให้บริการด้านอาคารสถานที่กบั 
บคุคล ชมุชน สถานประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

24 สถานศกึษาได้รับการจดัสรรอาคารสถานที่ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

+1 +1 +1 0 0 0.60 ใช้ได้ 

25 สถานศกึษาระดมทนุจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ปรับปรุง ซ่อมแซม และพฒันาอาคารสถานที่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห์ 

1 2 3 4 5 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1 สถานศกึษามีการจดัระบบโครงสร้างการพฒันา

หลกัสตูรสถานศกึษาอย่างเป็นระบบขัน้ตอนที่
เอือ้ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2 สถานศกึษามีการจดัท าหลกัสตูร แผนพฒันา
คณุภาพของสถานศกึษาและด าเนินงานตาม
แผน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3 สถานศกึษาให้ผู้บริหารสถานศกึษา ครู 
นกัเรียน บคุลากรในชมุชน มีสว่นร่วมในการ
จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4 สถานศกึษาจดัท าหลกัสตูรให้สอดคล้องกบั
บริบทสงัคม สภาพแวดล้อมของสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5 สถานศกึษาน าหลกัสตูรของสถานศกึษาไปใช้
อย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6 สถานศกึษาประเมินผลการใช้หลกัสตูร
สถานศกึษาโดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายที่
เก่ียวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
7 สถานศกึษาสง่เสริมการจดัการเรียนการสอน

และพฒันากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8 สถานศกึษาสง่เสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9 สถานศกึษาสง่เสริมการจดักระบวนการเรียนรู้
โดยเน้นความถนดั ความสนใจของผู้ เรียน 

+1 +1 +1 +1 -1 0.60 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห์ 

1 2 3 4 5 
10 สถานศกึษาสง่เสริมการจดักระบวนการ

เรียนรู้ทีผู่้ เรียนสามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

11 สถานศกึษาวางแผนนิเทศด้านการสอนและ
น าผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีคณุภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

12 สถานศกึษาให้ผู้บริหารมสีว่นร่วมกบัครูใน
การวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
13 สถานศกึษามีกระบวนการในการวดั 

ประเมินผลตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

14 สถานศกึษามีการสง่เสริมให้ครูมีการวดัผล 
ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียนและอนมุตัิ
ผลการเรียน ตามสภาพความเป็นจริงของ
นกัเรียนเป็นรายบคุคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

15 สถานศกึษามีการวดัผล ประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียนใน ทกุระดบัชัน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

16 สถานศกึษามีการสอนซ่อมเสริมกรณีที่มี
ผู้ เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิ โดยใช้
เคร่ืองมือที่หลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

17 สถานศกึษาสนบัสนนุให้ครูจดัท าและพฒันา
เคร่ืองมือ เพื่อการวดัผลประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

18 สถานศกึษาสง่เสริมให้มีการจดัระบบ
สารสนเทศด้านการวดัผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห์ 

1 2 3 4 5 
19 สถานศกึษาน าผลการวดัผล ประเมินผล มา

ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
คณุภาพการเรียนการสอนให้ดขีึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
20 สถานศกึษามีการศกึษาการปัญหา การ

บริหารจดัการของสถานศกึษาในภาพรวม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

21 สถานศกึษามีการสง่เสริมบคุลากรท าการวิจยั
เพื่อแก้ปัญหาในชัน้เรียนอย่างต่อเนื่องทกุ
กลุม่สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

22 สถานศกึษามีการจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เก่ียวกบัการท าวิจยัในชัน้เรียนให้กบัครูและ
บคุลากรในสถานศกึษา 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช้ได้ 

23 สถานศกึษาสนบัสนนุให้ครูน าผลการวิจยัใน
ชัน้เรียนมาใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการ
เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

24 สถานศกึษาสนบัสนนุสื่อ อปุกรณ์ คู่มือ 
เอกสารประกอบการท าวิจยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

25 สถานศกึษามีการสนบัสนนุให้ครูน า
ผลการวิจยัไปเผยแพร่แก่สาธารณะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
26 สถานศกึษามีการส ารวจ วิเคราะห์สภาพ

ปัญหาการใช้สื่อนวตักรรม เทคโนโลยีและ
แหลง่เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

27 สถานศกึษามีการจดัหาสื่อและเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัอย่างหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

28 สถานศกึษาเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศกึษาที่ผ่านการประเมินคณุภาพ 

+1 +1 +1 +1 -1 0.60 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
IOC 

ผลการ
วิเคราะห์ 

1 2 3 4 5 
29 สถานศกึษาสนบัสนนัให้ครูผลติ พฒันาสื่อ

นวตักรรมการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

30 สถานศกึษาประสานความร่วมมือในการผลิต 
จดัหา พฒันา และแลกเปลี่ยนการใช้สื่อ
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาที่
ทนัสมยักบัเพื่อนครูสถาบนัการศกึษาทัง้
ภายในและภายนอกเขตพืน้ที่การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

31 สถานศกึษาสนบัสนนุให้เผยแพร่สื่อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาที่ครู
ผลิตและพฒันาให้เพื่อนครูสถาบนัการศกึษา
ทัง้ภายในและภายนอกเขตพืน้ที่การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

32 สถานศกึษามีการประเมินผลการใช้สื่อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

33 สถานศกึษามีการส ารวจแหลง่เรียนรู้ที่
เก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพการศกึษาทัง้ใน
สถานศกึษา ชมุชน ท้องถิ่น ในเขตพืน้ที่
การศกึษาและเขตใกล้เคียง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

34 สถานศกึษามีการจดัแหลง่เรียนรู้ที่เอือ้ต่อการ
เรียนการสอนและธรรมชาติของผู้ เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

35 สถานศกึษาสง่เสริมให้ครูใช้แหลง่การเรียนรู้
ทัง้ในและนอกสถานศกึษาในการจดัการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ผลการประเมินจาก 
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC ผลการ
วิเคราะ

ห์ 1 2 3 4 5 
การนิเทศภายในสถานศึกษา 
36 สถานศกึษามีการจดัระบบการนิเทศใน

สถานศกึษา 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

37 สถานศกึษามีการนิเทศภายใน
สถานศกึษาให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร
สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

38 สถานศกึษาสนบัสนนุ สง่เสริมครูน าผล
การนิเทศไปปรับปรุงพฒันาการ
ปฏิบตัิงานและการจดัการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

39 สถานศกึษาสนบัสนนุหรือให้ความ
ช่วยเหลือครูให้ประสบความส าเร็จใน
การปฏิบตัิงานตามภารกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

40 สถานศกึษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จดัระบบนิเทศภายในสถานศกึษากบั
เครือข่ายการนิเทศการศกึษาภายในเขต
พืน้ที่การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
41 สถานศกึษามีการวิเคราะห์สภาพปัญหา

ปัจจบุนัและความต้องการของ
สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

42 สถานศกึษามีการก าหนดมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาโดยการมี
สว่นร่วมของบคุลากรที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

43 สถานศกึษามีการจดัท าแผนพฒันา
คณุภาพการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

44 สถานศกึษามีการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ผลการประเมินจาก 
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC ผลการ
วิเคราะห์ 

1 2 3 4 5 
45 สถานศกึษามีการจดัระบบข้อมลู

สารสนเทศการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาที่ถกูต้องและเหมาะสมกบั
การใช้งาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

46 สถานศกึษามีการจดัโครงการสร้างการ
บริหารงานประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาและมาตรฐานการศกึษาให้
เอือ้ต่อการด าเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

47 สถานศกึษามีการก ากบั ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล
การประกนัคณุภาพภายในและ
มาตรฐานสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

48 สถานศกึษาจดัการประเมินประกนั
คณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

49 สถานศกึษาจดัท ารายงานผลการ
ประเมินประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศกึษาน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และหน่วยงาน
ต้นสงักดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

50 สถานศกึษามีการเผยแพร่ผลการ
ประเมินประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศกึษาการต่อสาธารณะฟ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 

ค าชีแ้จง 

 1. แบบสอบถามฉบบันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัระดบัการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษาและระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 จึงขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เป็นจริงที่สุด 

และขอความกรุณาช่วยตอบให้ครบทุกข้อ ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาในครัง้นี ้

 2. แบบสอบถามเพื่อการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

   ตอนที่ 1  สถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 

  ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคณุใน

ความอนเุคราะห์ตอบแบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นอย่างสงู 

 

 

 

 

          นางสาวสชุาดา  บรรณกิจ 

      นิสิตระดบัมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศกึษา 

      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 สถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกบัสภาพความเป็นจริง 

   เพศ : ……………………………………... 

   อาย ุ: ...................................................ปี 

   รายได้/เดือน : ...................................บาท 

   ระดบัการศกึษาสงูสดุ : ………………..…. 

   ประสบการณ์ในการสอน………………..ปี  

   ประสบการณ์ในการบริหาร : .................ปี 

   ขนาดโรงเรียน : ………………………….. 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

  ค าชีแ้จง โปรดใสเ่คร่ืองหมาย ⁄ ลงในช่องแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกบัความเป็นจริง 

  5  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั มากที่สดุ  

  4  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั มาก  

  3  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั ปานกลาง  

  2  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั น้อย  

  1  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั น้อยที่สดุ 

ข้อ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 การบริหารบุคคล      
1 สถานศึกษาประสานความร่วมมือ และเชิญวิทยากรภายนอก 

ผู้ เชี่ยวชาญ ภมูิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน มาให้
ความรู้แก่ครูและนกัเรียน 

     

2 สถานศึกษาสนบัสนนุให้ผู้ เชี่ยวชาญ ภมูิปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน มีสว่นร่วมในการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ 

     

3 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายบุคลากรแกนน าจากภายนอก
เพื่อสนบัสนนุการจดัการศกึษา 
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ข้อ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

4 สถานศึกษาประสานงานกบัหน่วยงานต้นสงักดัเพื่อจดัหา
บคุลากรภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนรู้ 

     

5 สถานศึกษาประสานงานกบัสถานศึกษาอ่ืนในการแลกเปลี่ยน
บคุลากรมาร่วมจดัการเรียนรู้ 

     

 การบริหารการเงนิ      
6 สถานศึกษาด าเนินการจดัหาเงิน รายได้ และระดมทนุจากทกุ

ภาคสว่น เพื่อให้เพียงพอกบัการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพ 
     

7 สถานศึกษาประสานขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ชมุชน องค์กรเอกชน สถาบนัศาสนาและ
สถานประกอบการ 

     

8 สถานศึกษาประสานขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจาก
หน่วยงานต้นสงักดั 

     

9 สถานศึกษาจดัสรรเงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกบัเกณฑ์ 

     

10 สถานศึกษาด าเนินการควบคมุ ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบการใช้
งบประมาณ 

     

11 สถานศึกษาจดัท ารายงานการใช้เงินงบประมาณ      
 การบริหารวัสดุอุปกรณ์      
12 สถานศึกษามีแนวทาง เปา้หมาย และแผนงานในการจดัหาและ

ใช้วสัดอุปุกรณ์จากหน่วยงานภายนอกมาสนบัสนนุการจดั
การศึกษา 

     

13 สถานศึกษามีการด าเนินการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการ
สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ ครุภณัฑ์ จากหน่วยงานภายนอกที่
หลากหลาย 
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ข้อ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

14 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้วสัดุ
อปุกรณ์จากท้องถิ่น ชมุชน และหน่วยงานทางการศกึษาอ่ืน 

     

15 สถานศึกษามีการน าวสัดอุปุกรณ์จากท้องถิ่นมาใช้ในการจดั
การศึกษา 

     

 การบริหารอาคารสถานที่      
16 สถานศึกษามีการก าหนดแนวทาง เปา้หมาย และแผนงานการ

ใช้อาคารสถานที่ 
     

17 สถานศึกษาส ารวจข้อมลูความต้องการใช้ และความเพียงพอ
ของอาคารเรียน อาคารประกอบ 

     

18 สถานศึกษาจดัหาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้เพียงพอกบั
ความต้องการใช้ในการจดัการศกึษา 

     

19 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือการใช้อาคารสถานที่ 
เพื่อการจดัการศกึษาร่วมกบัสถานศึกษาอ่ืน 

     

20 สถานศึกษาให้บริการด้านอาคารสถานที่กบั บคุคล ชมุชนและ
สถานประกอบการต่าง ๆ 

     

21 สถานศึกษาใช้ห้องที่ได้รับการจดัสรรอาคารสถานที่ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

     

22 สถานศึกษาระดมทนุจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซม และพฒันาอาคารสถานที่ 
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ตอนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ ยวกับระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 ค าชีแ้จง โปรดใสเ่คร่ืองหมาย ⁄ ลงในช่องแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกบัความเป็นจริง 

  5  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั มากที่สดุ  

  4  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั มาก  

  3  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั ปานกลาง  

  2  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั น้อย  

  1  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบั น้อยที่สดุ 

 

ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      
1 สถานศึกษามีการจดัโครงสร้างการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา

อย่างเป็นระบบที่เอือ้ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     

2 สถานศึกษามีการจดัท าหลกัสตูร แผนพฒันาคณุภาพของ
สถานศึกษาและด าเนินงานตามแผน 

     

3 ผู้บริหารสถานศกึษา ครู นกัเรียน บุคลากรในชมุชน มีสว่นร่วม
ในการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 

     

4 สถานศึกษาจดัท าหลกัสตูรได้สอดคล้องกบับริบทของชมุชนและ
สภาพแวดล้อมทางสงัคม 

     

5 สถานศึกษาน าหลกัสตูรที่พฒันาขึน้จากความต้องการของทกุ
ภาคสว่นไปใช้อย่างเป็นระบบ 

     

6 สถานศึกษาประเมินผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาโดยการมี
สว่นร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

     

 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา      
7 สถานศึกษาสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนและพฒันา

กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
     

8 สถานศึกษาสง่เสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

9 สถานศึกษาสง่เสริมการจดักระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความถนดั
และความสนใจของผู้ เรียน 

     

10 สถานศึกษาสง่เสริมการจดักระบวนการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 

     

11 สถานศึกษาวางแผนนิเทศด้านการสอนและน าผลการนิเทศไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคณุภาพ 

     

12 ผู้บริหารมีสว่นร่วมกบัครูในการวางแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

     

 การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน      
13 สถานศึกษามีกระบวนการในการวดั ประเมินผลตามหลกัสตูร

สถานศึกษา 
     

14 สถานศึกษามีการสง่เสริมให้ครูมีการวดัผล ประเมินผล เทียบ
โอนผลการเรียนและอนมุติัผลการเรียน ตามสภาพความเป็นจริง
ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

     

15 สถานศึกษามีการวดัผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการ
เรียนใน ทุกระดบัชัน้ 

     

16 สถานศึกษามีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้ เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน โดยใช้เคร่ืองมือที่หลากหลาย 

     

17 สถานศึกษาสนบัสนนุให้ครูจดัท าและพฒันาเคร่ืองมือ เพื่อการ
วดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

     

18 สถานศึกษาสง่เสริมให้มีการจดัระบบสารสนเทศด้านการวดัผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

     

19 สถานศึกษาน าผลการวดัผล ประเมินผล มาปรับปรุงการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนให้ดีขึน้ 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
20 สถานศึกษามีการศกึษาและส ารวจปัญหาที่เก่ียวข้องกบั

คณุภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาในภาพรวม 
     

21 สถานศึกษามีการสง่เสริมให้บคุลากรท าการวิจยัเพื่อแก้ปัญหา
ในชัน้เรียนอย่างต่อเนื่องทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

     

22 สถานศึกษามีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าวิจยัใน
ชัน้เรียนให้กบัครูและบุคลากรในสถานศกึษา 

     

23 สถานศึกษาสนบัสนนุให้ครูน าผลการวิจยัในชัน้เรียนมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน 

     

24 สถานศึกษาสนบัสนนุสื่อ อปุกรณ์ คู่มือ เอกสารและสารสนเทศ
ต่าง ๆประกอบการท าวิจยั 

     

25 สถานศึกษามีการสนบัสนนุให้ครูน าผลการวิจยัไปเผยแพร่แก่
สาธารณะ 

     

 การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้      
26 สถานศึกษามีการส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้สื่อ

นวตักรรม เทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้ 
     

27 สถานศึกษามีการจดัหาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีอย่าง
เพียงพอ หลากหลาย และทนัสมยั 

     

28 สถานศึกษาเลือกใช้สื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาที่
ผ่านการประเมินคณุภาพ 

     

29 สถานศึกษามี การประเมิ นผลการใช้สื่ อ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

     

30 สถานศึกษาสนบัสนนุให้ครูผลิต พฒันาสื่อและนวตักรรมส าหรับ
ใช้ในการจดัเรียนการสอน 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

31 สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันา 
และแลกเปลี่ยนการใช้สื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
กบัเพื่อนครูในสถานศกึษาใกล้เคียง 

     

32 สถานศึกษาสนบัสนนุให้เผยแพร่สื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี
ที่ครูผลิตและพฒันาให้เพื่อนครูในสถานศึกษาใกล้เคียง 

     

33 สถานศึกษามีการจดัท าข้อมลูสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัแหลง่
การเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ 

     

34 สถานศึกษามีการส ารวจและพฒันาแหลง่เรียนรู้ใหม่ภายใน
สถานศึกษา 

     

35 สถานศึกษามีการใช้แหลง่เรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน
และสอดคล้องกบัธรรมชาติของผู้ เรียน 

     

36 สถานศึกษามีการประเมินผลการใช้แหลง่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
 การนิเทศภายในสถานศึกษา      
37 สถานศึกษามีการจดัระบบการนิเทศในสถานศกึษา      
38 สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศกึษาให้สอดคล้องกบั

หลกัสตูรสถานศกึษา 
     

39 สถานศึกษาสนบัสนนุ สง่เสริมครูน าผลการนิเทศไปปรับปรุง
พฒันาการปฏิบติังานและการจดัการเรียนการสอน 

     

40 สถานศึกษาสนบัสนนุหรือให้ความช่วยเหลือครูให้ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามภารกิจ 

     

41 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดัระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษากบัเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพืน้ที่
การศึกษา 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และมาตรฐานการศึกษา 

     

42 สถานศึกษามีการจดัโครงสร้างการบริหารงานประกนัคณุภาพ
ที่เอือ้ต่อการด าเนินงาน 

     

43 สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจบุนัและวิเคราะห์
ความต้องการในการพฒันาองค์กร 

     

44 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

     

45 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา      
46 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพ

การศึกษา 
     

47 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้
งาน 

     

48 สถานศึกษามีการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
รายงานผลการประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐาน
สถานศึกษา 

     

49 สถานศึกษาจดัการประเมินประกนัคณุภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาปีละ 1 ครัง้ 

     

50 สถานศึกษาจดัท ารายงานผลการประเมินประกนัคณุภาพ
ภายในน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ
หน่วยงานต้นสงักดั 

     

51 สถานศึกษามีการเผยแพร่ผลการประเมินประกนัคณุภาพ
ภายในต่อสาธารณะ 

     

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้
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ภาคผนวก จ 

หนังสือเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญและขอความร่วมมือเพื่อการวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล สชุาดา  บรรรกิจ 
วัน เดือน ปี เกิด 6 มกราคม 2534 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลห้วยยอด 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2547  

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  
จาก โรงเรียนห้วยยอด จงัหวดัตรัง  
พ.ศ.2550  
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
จาก โรงเรียนห้วยยอด จงัหวดัตรัง  
พ.ศ.2558  
ศกึษาศาสตร์บณัฑิต วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว  
จาก มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  
พ.ศ.2563  
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 68/77 หมู่ 5 ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ   
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