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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 

    การวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยมุงศกึษาพฤติกรรมความเปนผูนําในงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศกึษาเอกชน  จงัหวัดสมุทรปราการ  โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ   

ดังนี ้

                 2.1  การศึกษาเอกชน 

             2.1.1  ความหมายของการศึกษาเอกชน 

               2.1.2  องคประกอบของการศึกษาเอกชน 

                        2.1.3  แนวคิดในการพัฒนาการศึกษาเอกชน  ระยะ  15  ป 

             2.1.4  แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาเอกชน 

                2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 

       2.2.1  ความหมายของการบริหารและภารกิจของการบริหารสถานศึกษา 

                2.2.2  ความหมายและความสาํคญัของการบริหารงานวิชาการ 

                       2.2.3  ขอบขายของงานวิชาการ  

     2.3  ภารกจิงานวิชาการในสถานศึกษา 

            2.3.1  งานดานปรัชญา  นโยบายและวัตถุประสงคของสถานศกึษา 

            2.3.2  งานหลกัสูตรและการนาํหลักสูตรไปใช 

            2.3.3  งานการสอนและการจัดการเรียนการสอน 

            2.3.4  งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนกัเรียน 

            2.3.5  งานสื่อการสอนและกิจกรรมหองสมุด 

            2.3.6  งานนิเทศการศึกษาและพฒันาคร ู

            2.3.7  งานการวัดผลและประเมินผล 

                2.4  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนาํ 

            2.4.1  ความหมายของผูนาํ 

                       2.4.2  บทบาทหนาที่ของผูนํา 

                       2.4.3  คุณลกัษณะและทกัษะของผูนาํ 

              2.4.4  พฤติกรรมความเปนผูนําและแบบพฤติกรรมผูนํา 
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               2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

               2.6  สรุปกรอบแนวคิดการวิจยั 

    รายละเอยีด  ดังนี ้

 

2.1  การศึกษาเอกชน 
 

    การวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัมุงศกึษาพฤติกรรมความเปนผูนําในงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศกึษาเอกชน  จงัหวัดสมุทรปราการ  โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  ดงันี ้

                2.1.1  ความหมายของการศึกษาเอกชน 

                 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ( 2532 : 27)  ใหคําจํากัดความไววา 

การศึกษาเอกชน  หมายถึง  กิจกรรมการศกึษาที่เอกชนหรือคณะบุคคลเปนผูจัด  โดยใชทรัพยากร

หลักทั้งที่เปนคน  ทนุทรัพยและวัสดุอุปกรณของภาคเอกชน  และจัดขึ้นดวยวัตถุประสงคเพื่อ

ประโยชนอันจาํกัดสําหรับบุคคลเฉพาะกลุมเทานัน้ 

                2.1.2  องคประกอบของการศึกษาเอกชน 

  การศึกษาเอกชนเปนกิจกรรมที่มีองคประกอบสําคัญสีป่ระการ  คือ 

                       1)  ผูจัดกิจกรรมเปนเอกชน  หรือบุคคล  หรือคณะบุคคลและในกรณีที่เปน 

ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐก็จะตองดําเนินการในฐานะของภาคเอกชน  ผูจัดกิจกรรมดังกลาวมี

ชื่อเรียกตาง ๆ กัน  ไดแก  ผูจัดการ  เจาของหรือผูรับใบอนุญาต 

    2)  ทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาไดแก  บุคลากรทางการศกึษา  ทีด่ิน   

สิ่งกอสราง  วสัดุอุปกรณ  และเงนิทนุ  จะตองมาจากภาคเอกชนเปนหลัก 

   3)  วัตถุประสงค  เปนการจดัการศึกษาเพือ่ประโยชนอันจํากัดสําหรับบุคคล

เฉพาะกลุม  เฉพาะเหลา  มไิดจัดใหกับบุคคลทั่วไป 

                  4)  ผูเรียน โดยปกติผูเรียนจะเปนบุคคลทีม่ีพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ

ในระดับเดียวกัน  ในการนี้หากมีจาํนวนผูเรียนรวมกันทกุผลัดมากกวา 7 คนขึ้นไป  สถานทีน่ั้น

ก็จะไดชื่อวาเปนสถานศึกษาเอกชน  ตามกฎหมายเกีย่วกับการศึกษาเอกชน 

    2.1.3  แนวคิดในการพฒันาการศกึษาเอกชนระยะ 15 ป  มีดังนี ้

                    1)  ในดานการบรหิารกิจการสถานศึกษา 

                               (1)  รูปแบบการจัดการศึกษาเอกชน  สถานศึกษาเอกชนควรเปนนิติบุคล

มีระบบบริหารแบบสากล  ควรยกเลิกระบบครอบครัวโดยเร็วที่สุด  จะทําใหมีความคลองตัวใน 
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การทาํงานมากขึ้น 

                              (2)  การลงทนุ  ผูประกอบการควรมีจติสํานึกในการจัดการศึกษาเพื่อเยาวชน 

ของชาต ิ เรงรัดใหมีกองทนุบริจาค (Endowment  Fund) ของแตละโรงเรียน  รัฐควรอุดหนนุ 

ดานตาง ๆ  เปนการจงูใจใหภาคเอกชนมาลงทนุ  โดยเฉพาะการหาแหลงเงินทุนระยะยาว 

ดอกเบี้ยต่ํา  และใหมีการรวมลงทนุกับตางประเทศ 

              (3)  หลักสตูร  ควรใหเอกชนพัฒนาหลักสูตรของตนเองได  หลกัสูตรควรมี 

การสอนมากกวา 1 ภาษาโดยคํานงึถึงวฒุิภาวะและความพรอมและเมื่อเด็กรูภาษาแมเขมแข็ง

แลว  และใหมกีารเรียนคอมพิวเตอรและภาษาตางประเทศตั้งแตระดับประถมศึกษา 

               (4)  การสรางภาพลักษณของสถานศึกษาสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท

ควรไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพเพื่อเขาสูสากลและควรสงเสริมใหสถานศกึษาพึง่ตนเองได 

            2)  ในดานคุณลักษณะที่พงึประสงคของนกัเรียน 

                      (1)  คุณภาพ  ผูสําเร็จจากสถานศึกษาเอกชน  เปนผูมีความรูดานภาษา 

อยางนอย 2 ภาษา มีทกัษะวิชาการในการรับรูและใชเทคโนโลยีทีท่นัสมัย  สามารถนําทักษะ

วิชาชีพที่ทันสมัยมาใชพฒันาอาชีพใหสอดคลองกับสถานการณ  และเปนผูทีม่คีุณธรรม  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

                        (2)  ปริมาณ  สงเสริมใหสถานศกึษาเอกชนสูชนบท  และกําหนดสดัสวน

ระหวางภาครฐัและเอกชนใหชัดเจน 

                        3)  ในดานการพัฒนาบุคลากร 

                      (1)  คุณภาพ  ความเปนเลิศทางวิชาการ  และสอนไดอยางประสทิธภิาพ  

สามารถนํานวตักรรมและเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยมาใชพัฒนาการเรียนการสอน  มีความสามารถ 

เชิงธุรกิจอุตสาหกรรม  และเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชพี 

                      (2)  การสรรหาและการเตรียมบุคลากร  สงเสริมใหภาคเอกชนผลติ

บุคลากรตามความตองการและสรางสิ่งจูงใจใหบุคลากรภาคอื่นๆ เขามาอยูภาคการศึกษาเอกชน 

                   (3)  การธาํรงรักษา  พัฒนาบุคลากรและสรางความมัน่คงในวิชาชพีจดั 

สวัสดิการใหแกบุคลากรอยางเพียงพอและเหมาะสมตลอดจนสรางศักดิ์ศรีใหเปนที่ยกยองของสังคม 

                  (4)  การแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ  ใหมีการรวมมือกับตางประเทศเพื่อ

แลกเปลี่ยนคร ู พรอมจัดใหมีหนวยประสานงานกับตางประเทศ 

                    4)  ในดานการบริหารและสนับสนนุ 

                      (1)  การปรบับทบาทของภาครัฐ  โดยกระจายอํานาจการบริหารสูภูมิภาค 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  

16 

 

กําหนดสัดสวนการจัดการศึกษาระหวางภาครัฐและเอกชนใหชัดเจน  ปรับปรุงโครงสราง 

การบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนใหเปนศูนยขอมูลการจดัการศึกษา 

เอกชน  ศนูยพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีตางๆ 

                (2)  การแกไข  กฎหมาย  ระเบยีบ  ปรับปรุงแกไขกฎหมาย  และระเบยีบ 

ใหยืดหยุน  มอิีสระ  และเกดิความคลองตัวในการปฏิบัติ  พรอมทั้งจัดทําคูมือ เอกสาร  แนะนํา

การดําเนินงานตามระเบียบตางๆ  ดวย 

            (3)  การอุดหนนุการศึกษา  ใหการอุดหนุนการศึกษาของโรงเรียนทีจ่ะเปด

ใหมในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ตลอดจนครอบคลุมโรงเรียนอิสลามทีแ่ปรสภาพและโรงเรียน

นานาชาต ิ

    2.1.4  แนวทางในการพฒันาการศึกษาเอกชน    

                          เพื่อใหการพัฒนาการศึกษาเอกชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการตามบัญญัติ  10 ประการ  ดังนี้ (สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน .  2540 : 26 - 27) 

                         1)  ผูบริหารโรงเรียน  ครูใหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการ  มีจิตสาํนึกในการ

ที่จะพัฒนา  ปรับปรุง  เปลีย่นแปลง  และยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหเปนทีย่อมรับของ

สังคม  ผูบริหารควรมีเวลาอยูประจําสถานศึกษา  เพื่อดูผลการปฏิบัติงานภายในใหเปนไปดวย 

ความเรียบรอย  

                         2)  บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน หรือสถานศึกษาที่เอ้ือตอการเรียน

การสอน  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  มุงเนนการเรียนการสอนตามธรรมชาติ  โดยให 

นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงและปลูกฝงเรื่องความสะอาด  ความมวีินยั  เอื้อเฟอเผื่อแผ  มีความรัก

สามัคคี  รวมทั้งการจัดใหโรงเรียนมีความรมร่ืน  มีตนไม  บอน้ํา  ไรฝุน  ไรมลภาวะ 

                         3)  เปนโรงเรียนที่มีความพรอม  มีแผนผังเตม็รูปแบบ  มีหองเรยีน  หองสมดุ   

หองคอมพิวเตอร  หองทดลอง  หองปฏิบัติการ  ตลอดจนสนามกฬีาครบครัน  โดยใหเหมาะกับ

สภาพทองถิน่                   

                     4)  มอุีปกรณการเรียนการสอนครบครัน โดยจัดซื้อในราคาทองตลาดที่เปนธรรม  

ทั้งใหเหมาะสมกับการใชประโยชนสูงสุด 

              5)  มบีุคลากรครูผูสอนครบตามเกณฑหากขาดแคลนควรใหครูเกษยีณอาย ุ 

หรือภูมิปญญาทองถิน่  ตลอดจนผูทรงคณุวุฒิมาชวยสอน  หรือใหมีระบบการศกึษาทางไกล 

ผานดาวเทียม 
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                  6)  องคกรทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนทางดานวิชาการ  

หรือดานบรหิาร  เชน  กาํหนดหลักสูตรใหสอดคลองกบัความตองการของทองถิ่น  ไดแก  การ

สอนภาษาอังกฤษตั่งแตระดับปฐมศึกษา การสอนวิชาชีพการเกษตร การกอสราง การไฟฟา  

เปนตน 

             7)  มีการเก็บคาเลาเรียนหรือคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  

และจัดอุปกรณการเรียนการสอนใหครบครัน  ทั้งนี้ใหยกเวนคาเลาเรียนสําหรับเด็กยากจน  

และจายคาตอบแทนใหนักเรียนในการพฒันาหรือฝกปฏิบัติ  ฝกอาชพีที่เกิดรายได  และเปน

ประโยชนแกโรงเรียน  เชน  การปลูกพืชผกัสวนครัว  การเลี้ยงไก  เลี้ยงปลา  เปนตน 

            8)  มีการสงเสริมใหกลุมบุคคลหรือชุมชนมีสวนรวมในการแสวงหาทรพัยากร

เพื่อสนับสนนุการบริหาร  การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  การจัดสวสัดิการใหกับครู  เชน  

การจัดทีพ่กั  คาตอบแทน  คาลวงเวลา  คาสอนพเิศษ  คาฝกอบรม  ตลอดจนแกไขปญหา 

หนี้สินของคร ู

            9)  มีการวัดและประเมินผลทางการศึกษาทีมุ่งเนนผลผลิต  คือ  คุณภาพ 

ของนักเรียนตามทีก่ําหนดไวในหลักสูตร 

            10)  เปนโรงเรียนทีผู่นําทองถิ่นและผูปกครองทุกระดับทกุประเภท  ยอมรับวา

เปนโรงเรยีนทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 
 

    การวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัมุงศกึษาพฤติกรรมความเปนผูนําในงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศกึษาเอกชน  จงัหวัดสมุทรปราการ  โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  ดงันี ้

                2.2.1  ความหมายของการบริหารและภารกิจของผูบ ริหารสถานศึกษา    มี

รายละเอียด  ดังนี ้

                          1)  ความหมายของการบริหาร  ไดมีผูใหความหมายไวหลายประการ  ดังนี ้

                    สมพงศ  เกษมสิน  (2526 : 6)   การบริหาร  หมายถงึ  การใชศาสตรและ

ศิลป  นาํทรัพยากรการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหารใหบรรลุวัตถปุระสงคที่

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

                    วจิิตร  ศรีสะอาน  (2532 : 6)  การบริหาร  หมายถงึ  กิจกรรมของกลุม

บุคคล  (ตั้งแต  2  คนขึ้นไป)  รวมมือทาํกิจการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน  โดยการใช

กระบวนการและทรัพยากรทีเ่หมาะสม 
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                    นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2534 : 3)  การบริหาร  หมายถึง  กิจกรรมตางๆ  ที่

บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมมือกันดาํเนนิการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึง่อยางใดหรือ

หลายอยางทีบุ่คคลรวมกันกําหนด โดยใชกระบวนการอยางมีระเบียบ  และใชทรัพยากร

ตลอดจนเทคนิคตางๆ  อยางเหมาะสม  

                    สมยศ  นาวีการ  (2538 : 18) การบริหาร  หมายถึง  กระบวนการของการ 

วางแผน  การจัดองคการ  การสั่งการ  และการควบคุมกําลังความพยายามของสมาชิกของ

องคการ  และใชทรัพยากรอืน่ๆ เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการที่กาํหนดไว 

                    ธงชัย  สนัติวงษ  (2540 : 1)  การบริหาร  หมายถงึ  งานของหัวหนาหรือผูนําที่

จะตองกระทําเพื่อใหกลุมตางๆ  ที่มีคนหมูมากมาอยูรวมกัน  และรวมกนัทาํงานเพื่อ

วัตถุประสงคทีต่ั้งไวจนสาํเร็จผลโดยไดประสิทธิภาพ 

                    บุญทนั  ดอกไธสง  (2540 : 1)  การบริหาร  หมายถงึ  การจัดการทรัพยากรที่มอียู

หรือไมม ี ใหมปีระสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อการตอบสนองความตองการของ  บุคคล  องคการ  

หรือประเทศ  หรือการจัดการเพื่อผลกําไรของทุกคนในองคการ 

                    ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (ม.ป.ป :  39 )  การบริหาร  หมายถึง  ความพยายามทีจ่ะสัง่  

แนะ  และผสมผสานความพยายามของมนษุย   ซึ่งมีจุดรวมที่มุงสูจุดหมายปลายทาง  หรือ 

เปาหมายบางอยาง  การบริหารเปนกิจกรรมที่จําเปนสําหรับผูบริหารในองคกร  ซึ่งมีหนาที ่

สั่งการ  ใหความสะดวกในการทํางานของกลุมคนที่มีวัตถุประสงคเดียวกัน 

                    สมคิด  บางโม  (2544 : 3 - 4)  ไดศึกษาความหมายของการบริหารจาก

นักวิชาการหลายทาน  ไดแก 

                    (1)  ศาสตราจารย  ชุบ  กาญจนประกร  กลาววา  การบริหาร  หมายถึง  การ

ทํางานของคณะบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่รวมกนัปฏิบตัิการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

                    (2)  เฮอรเบิรต เอ. ไซมอน  ( Herbert  A. Simon )  ไดใหความหมายวา  การ

บริหารหมายถงึ  กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลตั่งแต 2 คนขึ้นไปรวมมือกันดําเนินการเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยางรวมกนั 

                       (3)  ปเตอร  เอฟ.  ดรักเกอร  (Peter F.Drucker)  ใหความหมายไววา  การ

บริหาร  คือ  ศลิปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน 

                    จากการศึกษาความหมายการบริหารของนักวชิาการหลายทาน  สมคดิ  บางโม  

ไดนํามาสรุปไวใหมวา  การบริหารหมายถงึ 

                    (1)  เปนกิจกรรมของกลุมบุคคลตั่งแต 2 คนขึ้นไป 
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                    (2)  มีการรวมมือกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

                    (3)  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 

                           จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา  การบริหาร  หมายถงึ  การที่

บุคคลตั้งแต 2  คนขึน้ไป  ทาํกิจกรรมรวมกันโดยมีเปาหมายและวัตถปุระสงคอยางเดียวกนั  

โดยคํานงึถงึประสิทธิภาพทีจ่ะเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ 

               2)  ภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา                 

         ภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน  พ.ศ.  

2525  หมายถงึ  ภารกิจของครูใหญหรืออาจารยใหญในฐานะผูดาํรงตาํแหนงสงูสุดในการ

บริหารงานการศึกษาภายในโรงเรียนมีภารกิจทีจ่ะตองปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

มากมาย  ซึง่อาจสรุปหนาที่ของครูใหญแบงไดเปน  3  อยาง  ตามแนวความคิดของ  สงวน  

สุทธิเลิศอรุณ  (2523 :144-145, อางจาก  พนัส  หนันาคินทร  2513)  คือ  

                     (1)  งานดานวชิาการ  ไดแก   

                           ก.  เกี่ยวกบัตัวครู  เชน  การหาครูที่ดีมาสอน  การจัดแบงหนาที่  การ

ปฐมนิเทศครูใหม  การสรางน้ําใจในการทาํงานใหคณะครู  การสงเสริมครูใหมมีความสามารถ

ยิ่งขึ้น  การพิจารณาความดีความชอบ  การประชุมครู  และการนิเทศการสอน 

                           ข.  เกี่ยวกบัหลักสูตรและการจัดการสอน  เชน  การเลือกเนื้อหา การทําแผน    

การสอน  การจัดตารางสอน การเลือกแบบเรียน  การจดัหองสมุด  และ การวัดผล 

                (2)  งานดานบริการนักเรียน  ไดแก 

                           ก.  การจัดการแนะแนว  เชน  การปฐมนิเทศ  การใหคําปรึกษา 

                           ข.  การใหความสะดวกและสวัสดิการ  เชน  การจัดที่รับประทานอาหาร   

การจัดกิจกรรมนักเรียน  การกีฬา  การจัดรถรับ-สง  อาหารกลางวัน 

                ค.  การควบคุมความประพฤติ เชน  การรักษาวนิัย  การใหรางวัล  การลงโทษ 

 การดูแล  การอบรม 

                     (3)  งานดานธรุการและการบริหารทัว่ไป  ไดแก 

                    ก.  การทะเบียนของนักเรียน 

                           ข.  การบัญชี  การเงิน  การพัสดุ 

                  ค.  การรักษาอาคารสถานที่และสนาม 

                         ง.  การติดตอกับองคการอื่น  การประชาสัมพนัธ  

                         มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  (2526 : 81) ไดใหความสาํคัญกับภารกจิ 
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การบริหารโรงเรียนของผูบริหาร  โดยแบงภารกิจหลักที่โรงเรียนจะตองดําเนนิการเอาไว  6  

ประการ  คือ 

                             (1)  งานวิชาการ 

                    (2)  งานบุคลากร 

                    (3)  งานธุรการและการเงิน 

                             (4)  งานอาคารสถานที ่

                      (5)  งานบริการ 

                         (6)  งานประชาสัมพันธ 

                             และจากงานวิจยัของ  Robert S. Fisk และดร.ภิญโญ  สาธร (อางถึงใน  

นพพงษ  บุญจิตราดุลย.  2534 : 18) กําหนดใหหนาทีข่องผูบริหารสถานศึกษามี  4 ประการ  คือ 

                         (1)  การใหโอกาสทางการศึกษาและปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียนหรือ

บริหารงานวิชาการ 

                  (2)  บริหารงานบุคลากรในโรงเรียน 

                             (3)  บริหารที่เกีย่วกบัชมุชนและการประชาสัมพันธโรงเรียน 

                             (4)  บริหารงานเกีย่วกบัอาคารสถานที่  ธุรการ  การเงิน  และการใหบริการ

ปจจุบันครูใหญในฐานะผูบริหารและผูใกลชิดกับครูในโรงเรียน ยังมีความจาํเปนอยูเหมือนเดิม

วา“ครูใหญยังคงจะตองเปนผูนําทางวิชาการภายในโรงเรียน” 

                             แคมเบลและคณะ ( Campbell and others.  1996 อางถงึใน จฑุามาศ  

เกิดแกวฟา. 2534 : 16-17)  ได แบงงานบรหิารการศึกษาเปน 7 ประเภท  คือ 

                  (1)  การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

                              (2)  การพัฒนาหลักสูตร 

                             (3) งานกิจการนักเรียน 

                             (4) งานบุคลากร 

                             (5) งานจัดหาเครื่องอาํนวยความสะดวกและอุปกรณการศึกษา 

                             (6)  การเงินและธุรการ 

                             (7)  การจัดโครงสรางหรือรูปแบบองคกร 

                       สมทิธิ์และคณะ  (Smith and others.  1961 : 170)  ใหความเห็นวา  ผูบริหาร

สถานศึกษา  ควรมีภารกิจหนาที่ในการบริหารงานของโรงเรยีนแตละประเภทคิดเปนสัดสวน  ดังนี ้

                 (1)  งานบริหารงานวิชาการ                     40 % 
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                        (2)  งานบรหิารบคุลากร              20 % 

                        (3)   งานบริหารกจิการนกัเรียน              20 % 

                        (4)   งานบริหารทัว่ไป                5 % 

                        (5)   งานบริหารการเงิน                5 % 

                        (6)   งานบริหารอาคารสถานที ่               5 % 

                        (7)   งานบริหารดานความสัมพนัธกับชมุชน         5 %   

                           กริฟฟทส (Daniel E. Griffiths,  1956 : 5)  ไดแบงหนาที่ผูบริหารการศึกษา

ออกเปน  4  ประการ 

                     (1)  เปนผูรักษาความสมัพนัธกบัชุมชน 

                     (2)  ปรับปรุงและขยายโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน 

                     (3)  รับและปรับปรุงบุคลากร 

                     (4)  จัดหาและรักษาเงนิ  และสถานที ่

                           ชาญชยั  อาจิณสมาจารย  (2541 : 101-103)  กลาวถึง  หนาที่ของ 

ผูบริหารสถานศึกษา  ดังนี้    

                (1)  ดานวัตถุประสงค  ผูบริหารควรเปนผูกาํหนดเปาหมายและวัตถุประสงค

ทางการศึกษาเปนจุดมุงหมายการบริหารระลึกเสมอวาอะไรคือส่ิงที่ดีทีสุ่ดสําหรับนกัเรียน  

สงเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานตามเปาหมาย  และวัตถุประสงคทางการ

ศึกษาทําใหบคุลากรทางการศึกษา  ยอมรับเปาหมายทางการศึกษา  ทั้งจดุมุงหมายทั่วไป  และ

จุดมุงหมายเฉพาะโดยใหทุกคนแปรจุดมุงหมายสูการปฏิบัติการในแนวทางเดียวกนั  คนหา

วิถีทางที่มีสาํหรับทําใหเปาหมายบรรลุผลสัมฤทธิ ์ ตลอดจนหาวิธเีพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือ

จากบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและกอใหเกิดความสามัคคีข้ึนในระหวางบุคลากรทาง

การศึกษาดวยกัน 

                       (2)  ดานการวางแผน  ผูบริหารควรออกรูปแบบเพื่อปฏิบัติการไวลวงหนา

โดยผานทางการเลือกแนวทาง  (Alternatives)  ที่ดีที่สุด  กาํหนดผลทีไ่ดจากการปฏบิัติงานทาํ

ความกระจาง (Clarify)  ในสิง่ที่ตองการใหสัมฤทธิผ์ล  วธิีการวางแผนสําหรับผลสัมฤทธิ์และ

การปรับปรุงคานิยมของสังคมทํางานใหยืดหยุนเพื่อปรับใหเขากับการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วของกิจการทัง้หลายของชีวิต  ทาํแผนใหสมบูรณทบทวนแผนอยางสม่าํเสมอ  ทํา

แผนการศึกษาใหเขากับแผนของประเทศ  รางแผนโดยตั้งอยูบนพืน้ฐานของการวิจยั  ทําแผนให

เปนจริง  และปฏิบัติไดใชบริการของผูเชี่ยวชาญจะทําใหบุคลากรทางการศึกษาเขาใจแผนได

ชัดเจนขึ้น 
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                       (3)  ดานการจัดองคการ  ผูบริหารควรวางโครงสรางของการจัดองคการ

รูปแบบของตําแหนงและความสัมพนัธ  กาํหนดตําแหนงของบุคลากรโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของ

กฎหมาย กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร สงเสริมพฤติกรรมกลุม สูผลสัมฤทธิ์

ของวัตถุประสงคทางการศึกษา  โดยผานทางการปฏิบัติงาน  กระบวนการสื่อความหมายและการ

ประเมินผลกอใหเกิดความมัน่คงปลอดภัยของกลุมโดยผานทางความสัมพนัธทางการแสดงออก

ดวยตนเอง  และการนาํตนเองกอใหเกิดบรรยากาศที่ไดรับความรวมมอืจากบุคลากรทุกคน  ทํา

ใหองคการเกดิบรรยากาศแบบประชาธิปไตยโดยผานทางความสัมพนัธอันดีสงเสริม

ประสิทธิผลและระสิทธิภาพเพื่อทําใหวัตถุประสงคสัมฤทธิ์ผล  คงไวซึ่งมิตรภาพ  ความเคารพ

และความมัน่ใจในระหวางบคุลากร 

                 (4)  ดานการปฏิบัติงาน  ผูบริหารควรแนะนาํบุคลากรวาควรทําอยางไรบาง  

แนใจวากิจกรรมทั้งหลายดําเนินไปสูวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ประสานงานองคประกอบตางๆ ที่

ครอบคลุมทิศทางของการทาํงาน  เชน สถานการณ  เครื่องมือ  การเงนิ ความรูและทกัษะได 

ผลงานจากการทํางานมากทีสุ่ดโดยลงทนุนอยที่สุด เคารพความรูบุคลิกภาพและเกยีรติของ

บุคลากรทุกคน  ทาํใหบุคลากรเคารพตนเอง  และมีความพอใจในตนเอง  ( Self - Satisfied)  

กอใหเกิดความสามัคคีในพลังกาย  สังคมและเศรษฐกิจเปนผูประสานงานระหวางครู  นักเรียน

และผูปกครอง  ประสานงานในเรื่องหลักสูตร  วิธีสอน กฎ ระเบียบบรรยากาศและสิ่งแวดลอม  ใช

อํานาจหนาทีต่ัดสินในกิจกรรมของบุคลากร  ทาํใหบุคลากรรับผิดชอบตองานที่ตนเองทาํ  

กําหนดขั้นตอนของปญหา เพื่อการแกปญหาบุคลากรและหลีกเลี่ยงการใชความคิดเห็นของตนเองแตผูเดียว 

                         (5)  ดานการประเมินผล  ผูบริหารควรประเมนิผลกระบวนการทัง้ดาน 

คุณภาพ  และปริมาณโดยการเปรียบเทียบมาตรฐานและคานิยมที่กาํหนดไว  คนหาจุดออน  

และแกไขจุดออนดังกลาว  รูจุดแข็งของบุคลากรประเมนิผลเพื่อปรับปรุงงานและตัวบคุลากร  

ประเมินผลเพือ่กอใหเกิดความพอใจทางจิตวิทยาและปรับปรุงเรื่องมนุษยสัมพนัธกอใหเกิดความ

เขาใจแกประชาชนใหไดรับความสนใจและการรวมมือจากประชาชน  ประเมินเจตคติของ

ประชาชน  เพือ่ใหไดรับการสนับสนนุจากประชาชนทาํการประเมินผลอยางตอเนื่อง เปนระบบ

และเปนปรนยั  สงเสริมการประเมินตนเอง และปรับปรุงตนเองของบคุลากร 

                 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และแกไขเพิ่มเติม 2545  

มาตรา 39  กาํหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ

งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป  ไปยังคณะกรรมการ  และสํานกังานเขต

พื้นที่การศกึษา  และสถานศึกษาโดยตรง   (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545 :24)  
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      จากที่กลาวขางตนทาํใหสรุปไดวาผูบริหารสถานศึกษาควรมีภารกจิหลักดังนี ้  

งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคลและการบริหารทัว่ไป และ

ภารกิจที่สําคัญที่สุด ในสถานศึกษา คือ งานวิชาการ  ดังนัน้ ตอไปนีผู้วิจัยจะศกึษาเฉพาะ  การ

บริหารวิชาการเทานั้น 

               2.2.2  ความหมายและความสาํคัญของการบริหารงานวิชาการ 

             1)  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

              มีผูใหความหมายของการบริหารงานวิชาการหลายคน  ดังนี ้       

              มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  (2526 : 82)  การบริหารงานวิชาการวา  

หมายถงึ  การบริหารกิจกรรมที่เกีย่วของกบัการเรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนการสอนให

มีประสิทธิภาพผูบริหารโรงเรียน จะตองรับผิดชอบและการเปนผูนาํของครูในดานวชิาการเปน

อันดับแรก  เพราะหนาทีข่องโรงเรียนหรือสถาบันศกึษาทกุแหง  คือ  การใหความรูแกนักเรียนใน

ดานวชิาการ  ผูบริหาร  โรงเรียนเปนผูนาํดานวิชาการโดยการทํางานรวมกับครู  สนับสนุน

กระตุนเตือนใหคําแนะนําและประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพใน

ดานการเรียนการสอน 

             ภิญโญ  สาธร  (2526 : 324)  การบริหารงานวิชาการไววา หมายถึง การบริหาร 

กิจกรรมทุกชนดิในสถานศึกษา  หรือโรงเรียนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน

ใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะหนาที่ของสถานศึกษาหรือโรงเรียนทุกแหงคือ  การให

ความรูดานวิชาการแกผูเรียน  

            ปรียาพร  วงคอนุตรโรจน  (2535 : 16) การบริหารงานวิชาการ  หมายถงึ การ

บริหารสถานศกึษา  โดยมกีารจัดกิจกรรมทกุสิง่ทกุอยางทีเ่กี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน

การสอนใหไดผลดี  และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

            อําภา  บุญชวย  (2537 : 1-2 )  การบริหารงานวชิาการ  หมายถึง  งานวิชาการ

เปนกิจกรรมทกุชนิดในโรงเรยีน  ซึง่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนของนักเรียนให

ไดผลดี มีประสิทธิภาพที่สุด 

                   สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาต ิ (2541 : 84)  การบริหารงาน

วิชาการ  หมายถึง  งานการบริหาร  ปรับปรุง  พัฒนาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนใหบังเกิด

ผลดี  สอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรประถมศึกษา   พุทธศกัราช  2521(ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2533)  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พทุธศกัราช  2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )  

                         กมล  ภูประเสริฐ  ( 2545 : 6 )  การบริหารงานวิชาการ  หมายถงึ การบริหารที ่
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เกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพการศึกษา  อันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา 

                สรุปวาการบริหารงานวิชาการ  คอื การบริหารกจิกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาที ่

เกี่ยวของหรือที่จะสงผลตอการเรียนการสอน  และเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

นักเรียนใหเกดิผลดีและมีประสิทธิภาพ 

                       2)  ความสาํคัญของการบริหารงานวิชาการ  มีรายละเอียด  ดงันี ้  

                 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541 : 85 )  การ

บริหารงานวิชาการ  เปนหัวใจของการบริหารงานโรงเรยีนที่ผูบริหารจะตองใหความสาํคัญยิ่ง  

สวนงานอื่นๆมีความสาํคัญในลักษณะที่เปนงานสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพการบริหาร งานวิชาการเปนสวนหนึง่ของการบริหารการศึกษาสําหรับผูมีบทบาท

หนาที่ในการบริหาร  ไดสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  ใหบรรลุ

ตามจุดหมายของหลักสูตรทุกฉบับที่เกีย่วของอยางมีประสิทธิภาพ 

               ภิญโญ  สาธร  (2526 : 324)  กลาวถงึความสาํคัญของการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนวา เปนกจิกรรมทุกชนดิที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะใหไดผลดี  และมี

ประสิทธิภาพหรือไมนั้นขึน้อยูกับผูบริหาร และครู เพราะผูบริหาร  คือ  ผูนําทางวิชาการ  ดวย

การทาํงานรวมกับครูใหคําแนะนาํประสานงานใหครูทํางานรวมกนัอยางมีประสิทธิภาพ   

               กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 :48)  กลาววาการบริหารงานวิชาการเปนหวัใจสําคญั

ของสถานศึกษาหรือโรงเรียน  โรงเรียนจะดีหรือเลวขึ้นอยูกับการบริหารงานวิชาการทั้งสิน้ 

                   นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2534 : 18-19) กลาววา การบริหารงานวิชาการ

นั้นครูใหญตองดําเนนิการเกีย่วกับการแสวงหา เขียนปรัชญา  จุดประสงคของการจัดการศึกษา

ในโรงเรียนออกมาใหชัดเจน  เพื่อเปนแนวทางใหบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย 

ผูบริหารตองมคีวามรู  ความเขาใจในหลักสูตรเปนอยางดี  รูจกัแนะนาํใหครูรูจักใชและทํา

ประมวลการสอน ทําโครงการสอน  หรือบันทกึการสอน  รูหลักในการจัดตารางสอน  จัด

รายวิชาตางๆไดเหมาะสมเปนผูใหการนิเทศหรือจัดหาผูใหการนิเทศแกครู  รูจักแสวงหาวัสดุ

อุปกรณ  และแนะนาํใหครูใชตามกาํลังความสามารถของโรงเรียนใหครูรูจักเลือกและจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร  จัดหองสมุดใหครูและนักเรยีนไดคนควาหาความรูเพิ่มเติมสงเสริม  ใหครูรูจัก

วิธีการประเมนิผลการเรียนการสอน  และรูจักนําผลการสอบมาปรับปรุงการสอนของครู  

                 ปรียาพร  วงศอนตุรโรจน  (2535 : 15)  กลาววา  งานวิชาการเปนงานหลักของ

การบริหารสถานศึกษาไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะ

พิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ  เนือ่งจากการบรหิารงานวิชาการเกี่ยวของกบัหลักสูตร   
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การจัดโปรแกรมการศึกษา  และการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเปนหัวใจของสถานศกึษาและ

เกี่ยวของกับผูบริหารสถานศกึษา  และบุคลากรทกุระดับของสถานศึกษา  ซึ่งอาจเกีย่วของทั้ง

ทางตรงหรือทางออมข้ึนอยูกับลักษณะของงานนั้น 

                  อําภา  บุญชวย  (2537 : 2)  กลาววา  โดยทัว่ไปภารกิจหรืองานในสถานศึกษา 

โดยเฉพาะในโรงเรียนมกัจะแยกเปน  6  งาน  ในบางสถานศึกษาอาจแยกมากหรือนอยกวานี ้

ข้ึนอยูกับปริมาณงานของนกัเรียน  ในสถานศึกษานั้นๆ  แตไมมีสถานศึกษาใดที่ไมไดจัดใหมี

งานดานวิชาการ  ซึง่ถือวาเปนหวัใจสําคญั  หรือเรียกไดวาเปนหลกัของสถานศึกษา 

             มิลเลอร  (Miller 1965  อางถึงใน  จุฑามาศ  เกดิแกวฟา 2534 : 26)  ได

กลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวางานวิชาการเปนหวัใจของโรงเรียนและที่สําคัญที่สุด

ไดแกการจัดแผนการสอน  การปฏิบัติตามแผนงาน  รวมทั้งการวัดผลและการจัดบริการในการสอน

สรุปวางานวิชาการถือเปนหวัใจสําคัญของการบริหารงานโรงเรียน  เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง

ความสามารถของผูบริหาร  ดังนั้นผูบริหารควรเปนผูที่มีความสามารถในการบริหารงานดานวิชาการ 

              อุทัย  บุญประเสริฐ (2540 :34) กลาววา การบรหิารงานวิชาการเปนหลักของ

โรงเรียน  มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายทีต่ั้งไว  มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาจะปรากฏเดนชัดเมือ่การบริหารงานวิชาการประสบผลสําเร็จ 

               สรุป  ความสําคัญในการบริหารงานวิชาการไดวา  การบริหารงานวิชาการ

ถือเปนงานทีม่คีวามสาํคัญเปนอยางมากตอผูบริหารสถานศกึษา  เนือ่งจากการบรหิารงาน

วิชาการเปนงานที่เกีย่วของกับกิจกรรมทุกชนิดของสถานศึกษา  โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพ

การเรียนการสอนซึ่งเราถือวาเปนงานที่มีความสาํคัญเปนอยางมากตอสถานศกึษา  และยัง

เปนตัวชีว้ัดถึงความสาํเร็จและความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาดวย 

                2.2.3  ขอบขายของงานวิชาการ  

               การวิจัยครั้งนี้  ผูวจิัยมุงศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนาํในงานวชิาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารที่เกีย่วของ 

รายละเอียด  ดังนี ้

               นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2529 : 3-4)  กลาววา  งานวิชาการของโรงเรียน

ผูบริหารจะตองดําเนินงาน  และจัดทําสิง่เหลานี้คือ 

                       (1)  ปรัชญา  นโยบายและจุดประสงคของโรงเรียน 

                        (2)  หลักสูตรการเรียนการสอน 

                        (3)  การจัดการเรียนการสอน 

                (4)  การนิเทศและพัฒนาคร ู
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                        (5)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

                        (6)  ส่ือการเรียนการสอน 

                        (7)  งานหองสมุด 

                        (8)  งานแนะแนว 

                        (9)  การวัดและประเมินผล 

                กิตมิา  ปรีดีดิลก  (2532 : 74)  ไดกลาววา  ขอบขายงานวิชาการมีดงันี ้

                        (1)  แผนปฏิบัติงานดานวิชาการ 

                        (2)  หลักสูตรและการสอน 

                        (3)  การจัดการเรียนการสอน 

                        (4)  ส่ือการสอน 

                        (5)  การปรับปรุงการเรียนการสอน 

                        (6)  การวัดและประเมินผล 

                ปรียาพร  วงศอนตุรโรจน  (2535 : 17-19)  ไดกําหนดขอบขายงานวิชาการ

วาควรประกอบดวยงานตอไปนี้   

                     (1) การวางแผนเกี่ยวกบังานวิชาการ  ไดแก  แผนปฏิบัติงานวิชาการ  

โครงการสอนบันทกึการสอน 

                    (2) การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ไดแก  การจัดตารางสอน  

การจัดชั้นเรียน  การจัดครูเขาสอน  การจัดแบบเรียน  การปรับปรุงการเรียนการสอน  การฝกงาน 

                (3)  การจดับรหิารเกี่ยวกับการเรยีนการสอน  ไดแก  การจัดสือ่การเรยีน 

การสอน  การจัดหองสมุด  การนิเทศการสอน 

                           (4)  การวดัและประเมินผล 

                       อุทยั  บุญประเสรฐิ (2540 : 36)  กลาววา  งานวิชาการของโรงเรียนจะ

ครอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี ้  

                        (1)  เร่ืองความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลกัสูตรไปใชในโรงเรียน 

                        (2)  เร่ืองการสอนและการจัดการเรียนการสอน  ใหสอดคลองกับหลักการ

และจุดหมายของหลักสูตร  กับเรื่องการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน   

                        (3)  เร่ืองกิจกรรมนักเรียนและบริหารกิจกรรมนักเรียน  ใหตอบสนองหลักสูตร  

และเสริมสรางหลักสูตรใหเปนผลสมบูรณ ตามคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตามจุดหมายของ

หลักสูตร 

                (4)  เร่ืองสื่อการเรียนการสอนและกิจการหองสมุดเพื่อการสงเสริมการเรียนการสอน 
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ตามหลกัสูตรโดยตรง  เพื่อเสริมพัฒนาการของนกัเรยีนใหมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตาม

จุดหมายของหลักสูตร   

                        (5)  เร่ืองการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรูของหรือผูเรียนตาม

จุดประสงคของการเรียนรู  ตามจุดหมายและหลักการของหลักสูตร  กบัการประเมนิ

มาตรฐานคณุภาพทางวิชาการของโรงเรยีน 

                        (6)  เร่ืองการนิเทศศึกษาและพฒันาวิชาชีพสาํหรับบุคลากรครูและบุคลากร

ทางวิชาการของโรงเรียน 

                เซอรจิโอวานนี่และคณะ (Sergio  Vanni and others.  1980 : 267-268)  

กลาววา  งานบริหารงานวิชาการประกอบดวย 

                  (1)  การกาํหนดปรัชญาและจุดมุงหมาย 

                  (2)  การจัดโครงสรางโปรแกรมการเรียนการสอน 

                  (3)  การประเมินผลการเรียนการสอน 

                  (4)  การสรางบรรยากาศในการศึกษา 

                  (5)  การจัดหาสิง่สนับสนนุและวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน 

                สมคิด  บางโม  (2544:129)  กลาววางานวิชาการในโรงเรยีนหรือ

สถานศกึษาทัว่ไปจะตองดาํเนนิการเรื่องตางๆดังนี ้ การจดัโปรแกรมการเรียน  การจดัชั้นเรียน  

การจัดหาเอกสารหลักสูตร  การจัดตารางสอน  การจัดครูเขาสอน  การจัดสื่อการสอน  การจดั

หองวิชาการ  การเลือกแบบเรียน  การวัดผลและประเมินผลการเรียน  การนิเทศงานวชิาการใน

โรงเรียน  การวางแผนปรับปรุงงานวชิาการ 

                            กมล  ภูประเสริฐ  (2545 : 9)  ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการไวดังนี้   

                            (1)  การบริหารหลกัสตูร 

                            (2)  การบริหารการเรียนการสอน 

                            (3)  การบริหารการประเมินผลการเรยีน 

                            (4)  การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 

                            (5)  การบริหารการพฒันาบุคลากรทางวิชาการ 

                            (6)  การบริหารการวิจยัและพัฒนา 

                            (7)  การบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ 

                            (8)  การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ 

                            (9)  การบริหารการประเมินผลงานทางวชิาการของสถานศึกษา 
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     จากแนวความคิดของนกัการศึกษาเกี่ยวกับ  ขอบขายของงานวิชาการที่ผูบริหาร

สถานศกึษารบัผิดชอบ สรุปไดวาขอบขายงานวิชาการควรจะครอบคลุมเร่ืองดังตอไปนี ้ 1)  

ปรัชญา  นโยบายและจุดประสงคของโรงเรียน  2)  งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน   

3)  งานการสอนและการจัดการเรียนการสอน  4)  งานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรหรือกิจกรรมนักเรียน  

5)  งานสื่อการเรียนการสอนและกิจการหองสมุด  6)  งานนิเทศการศกึษาและพัฒนาครู  7)  

งานการวัดผลและประเมินผล 

 

2.3  ภารกิจงานวิชาการในสถานศึกษา   

 

    จากการศึกษา  ขอบขายงานวิชาการของสถานศึกษา  ดังกลาว  ผูวจิัยใชเปนกรอบ

แนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําในงานวิชาการของผูบริหาร  สถานศึกษาเอกชน  

จังหวัดสมุทรปราการ  มีรายละเอียดดังนี ้

    2.3.1  งานดานปรัชญา นโยบาย  และวัตถุประสงคของโรงเรียน มีรายละเอียด  ดังนี ้

                   1)  ความหมายปรัชญา 

                   ถวิล มาตรเลีย่ม  (2544 : 5)  ปรัชญาการศึกษา  หมายถึง   เร่ืองสําคญัที่

ผูบริหาร  ตลอดจนครู-อาจารยควรจะทราบและทําความเขาใจ 

                    บรรจง  จนัทรสา  (2522 : 24)  ปรัชญาการศึกษา  หมายถึง  ความ

พยายามคิดอยางถี่ถวน  อยางพินิจพิเคราะหและอยางมีระบบที่จะมอง หรือพิจารณาองคประกอบ

ทุกๆ สวนของการศึกษาโดยสวนรวม  ในฐานะที่เปนสวนสําคัญและจําเปนตอสังคม  และ

วัฒนธรรมของมวลมนษุย  แนวคิดหรือความคิดเห็นเกีย่วกับการศึกษานีจ้ะใชเปนเครื่องนํา

ทางหรือเปนหลักยึดในการดําเนนิการศึกษา  หรือเปนหลกัในการพิจารณาปญหาตางๆทาง

การศึกษาโดยสวนรวมนับต้ังแตการกําหนดจุดมุงหมาย  การปฏิบัติผลผลิตทางการศกึษา  

ปญหาเกี่ยวกบั  ธรรมชาติของเด็ก  ตลอดจนความตองการทางสังคมอืน่ๆ  ทีเ่ขามามสีวน

เกี่ยวของกับการศึกษา  ในการทีจ่ะไดแนวคิดอันเปน  ภาพรวม  (Totality)  ของการศึกษา 

                               เอกชยั  กี่สุขพนัธ  (2527 : 3)  ปรัชญาการบริหารการศึกษา  คือ  การมุง

พัฒนาคน  (Human Development )  เพื่อใหคนมีความเจริญงอกงามในทุกๆ ดาน  ไมวาจะเปน

ดานรางกาย  ดานสติปญญา  ดานอารมณ  หรือดานสงัคม 

                    กิติมา  ปรีดีดิลก  (2521 : 72)  ไดรวบรวมความหมายของปรัชญา

การศึกษาเอาไวดังตอไปนี ้
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                    ปรัชญาการศกึษา  หมายถงึ  ทัศนคติ  และวัตถุประสงคในการจัด

การศึกษาโดยระบบโรงเรียน  ซึง่โรงเรียนและบุคลากรทีม่ีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกบัการศึกษา

ยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติ  เพื่อพัฒนานกัเรียน  หรือใหการศึกษาแกนักเรยีน 

                              ปรัชญาการศกึษา  หมายถงึ  เมื่อเราพยายามที่จะพิจารณาดูการศึกษา

โดยตลอดแลวพยายามที่จะใหไดความคิดที่ลงรองรอยเกี่ยวกบัการศกึษาทั้งหมดนัน้  ให 

สมเหตุสมผลและใหใชไดผลมากที่สุดเทาที่จะทําได      

                     ปรัชญาการศกึษา  หมายถงึ  การนําเอาหลักบางประการของปรัชญาอัน

เปนแมบทมาดัดแปลงใหเปนระบบเพื่อประโยชนในการศึกษา 

                    ภิญโญ  สาธร  (2519.  อางในถวิล  มาตรเลี่ยม.  2544 : 6)  ปรัชญา

การศึกษาหมายถงึ  “ ทัศนคติและวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  (Attitudes  and  Aims  

of  Education)  โดยระบบโรงเรียนซึง่โรงเรียนและบุคลากรที่มบีทบาทหนาที่เกีย่วของกับ

การศึกษา  ยดึเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนหรือใหการศึกษาแกนกัเรียน ”          

                    อินถา  ศิริวรรณ (2544 : 45 - 46)  ไดรวบรวมความหมายของคําวา 

ปรัชญา ไวดังนี ้

                   (1)  ปรัชญา  คอื  ความพยายามในการคิดอยางมีระบบเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยางใน

จักรวาล  เกี่ยวกับความจริงทั้งมวล  (Kneeler’s  Introduction  to  the  Philosophy  of  Education) 

                   (2)  ปรัชญา  หมายถงึ  ความรักความเรืองปญญา  เพื่อจะไดใชความเรือง

ปญญาเปนปจจัยในการดําเนินชีวิต  เปนความพยายามที่จะเขาใจเรื่องตางๆ เกี่ยวกับโลก  เกี่ยวกับชีวิตและ

ความสัมพันธระหวางชวีิตกับสรรพส่ิงทั้งหลายในจักรวาล  (Brubacher’s  Electric  Philosophy  of  

Education) 

                   (3)  ปรัชญา  แสดงใหเหน็ถึงความพยายามของมนษุย  ในการกาํหนด 

ความหมาย  และทิศทางของชีวิต  (Jeff ’s  Philosophy  and  American  Education) 

                   (4)  ปรัชญา  คอื  การศึกษาคุณคาของชีวิตที่ขัดแยงกันเพื่อที่จะแสวงหาแนวทาง

ที่ดีที่สุดสําหรับการดําเนินชีวิตในสภาพการขัดแยงที่มีอยู (Kilpatrick’s  Philosophy of Education) 

                              (5)  ปรัชญา คือ  การศึกษาคําถามมากกวาการศกึษาคําตอบ  (Morris  

Philosophy  and  the  American  School) 

                   การนําความรูทางดานปรัชญามาใชในการศึกษานั้นมกีารนํามาใชมาก  

ซึ่งพอสรุปไดดังนี ้ (กิติมา  ปรีดิลก.  2521 : 72 - 73) 

                           (1)  ในการตั้งจุดมุงหมายของการศึกษา  จําเปนตองอาศัยหลักปรัชญาในการ

พิจารณาความหมายบางอยาง  เชน  ถาความมุงหมายของการศึกษาตองการใหผูศึกษามีชีวิตที่ด ี  
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คําจํากัดความของชีวิตที่ดีก็จะมาจากหลักปรัชญา  ซึง่ไดใหความหมายไวตางๆกนัวาจะนํา

ปรัชญาใดมาใชไดบาง 

                         (2)  อาศัยความรูทางปรัชญาในการตีความของคําวามนุษย  ธรรมชาติของ

มนุษยเพื่อจะไดรูวามนษุยเปนอยางไร  มีธรรมชาติอยางไร  มีความแตกตางระหวางบุคคลแค

ไหน  และจะจดัการศึกษาใหแกมนุษยแบบใดถึงจะด ี

                         (3)  อาศัยปรัชญาในการศึกษาเกี่ยวกับสังคม  ธรรมชาติ  และลักษณะของ

สังคมเพื่อจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับสังคมที่เรามีชวีิตอยู 

                         (4)  อาศัยวิธกีารทางปรัชญาบางอยางของปรัชญามาใชในการพิจารณา

ตัดสินคุณคาทางการศึกษา  เชน  การพิจารณาตัดสินคณุคาความดงีาม  เปนตน 

                 สรุป  ปรัชญาการศึกษา  หมายถึง  แนวความคิด  จุดมุงหมายของการจดั

การศึกษาวาจะมีการดําเนนิงานของสถานศึกษาไปในทางใด  ควรใหมกีารจัดรูปแบบ

การศึกษาแบบใด  ที่จะเหมาะสมในการพฒันาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

            2)  ความหมายของนโยบาย 

                             วิโรจน  สารรัตนะ  (2532 : 125 - 127)  ไดสรุปความหมายของนโยบาย   

จากนักวชิาการหลายทานเอาวา นโยบาย  หมายถึง กฏหรือทิศทางโดยทั่วไปที่เปนลายลักษณ

อักษรในการใชเปนชองทางสําหรับเปนแนวทางการตัดสินใจซึ่งกําหนดไวอยางกวาง ๆ 

                  อนันต  เกตวุงศ  (2543 : 29)  ไดศึกษาความหมายของนโยบายจาก

นักวชิาการหลายทานมีดังนี ้

                  (1)  เฮอรเบิรต เอ. ไซมอน  (Herbert A. Simon)  นโยบาย  หมายถึง  กฎ

ท่ัวๆไปที่ใชในการจํากัดการใชดุลยพินิจของผูใตบังคับบัญชาในแตละองคกร 

                  (2)  พอล อี. โฮลเดน  (Paul E. Holden)  ลาวสเบอรก เอส. ฟช  (Lounsburg 

S. Fish)  เฮอรเบริรด แอล. สมิท  (Herbert L. Smith)  นโยบาย  หมายถึง  หลักการที่กําหนด

ขึ้นโดยองคการเพื่อเปนแนวทางในการควบคุมการกระทาํ  โดยปกติเกดิขึ้นซ้ําๆกัน 

                  (3)  ลูอิส เอ. แอลเอน  (Louis A. Allen)  นโยบาย  หมายถึง  “หลักการ

และกฎของการกระทํา”  สวนวิลเลยีม ท.ี กรีนวูด  (Willliam T. Greenwood)  นโยบาย  คือ 

การตัดสินใจขัน้ตนที่จะกาํหนดแนวทางกวางๆทัว่ไปเพื่อใชเปนแนวทางอํานวยใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง 

                  (4)  เฮอรเบิรต จี.ฮิกส  และ  ซ.ี เร  กุลเลตต  (Herbert G Hicks  and  C 

Ray Gullett)นโยบาย  หมายถงึ  ขอความทั่วๆไปที่ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ  โดยกําหนด 
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ขอบเขตและเปนแนวทางสาํหรับตัดสินใจทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค 

                 (5)  จอรจ อาร. เทอรรี  (George R. Terry)  นโยบาย  หมายถงึ  การ

กําหนดขอบเขตทั้งหมดที่ใชเปนแนวทางและขอจํากัดทัว่ๆไป  สําหรับการกระทําทางดาน

บริหารที่จะเกดิขึ้นตอไป” 

                 สรุป  นโยบายหมายถงึ แนวทาง  ทิศทาง  ขอบเขต  หรือกรอบกํากับการ

ดําเนินงาน  เพื่อใหการดําเนินงานของผูปฏิบัติเปนไปตามแนวทางนั้นไดอยางถูกตอง 

                (1)  ความสําคัญของนโยบาย 

นโยบายเปนสิง่สําคัญในฐานะทีเ่ปนสิง่ซึง่ผูบริหารในระดับตางๆ  หรือผูปฏิบัติการตามนโยบาย

นัน้จะตองนาํไปใชเปนกรอบแนวคิดในการพิจารณาตัดสนิใจในการจดัทําแผน  งาน  / โครงการ  

กําหนดวธิีการเฉพาะเกี่ยวกับการดําเนนิงานในสวนที่เกี่ยวของกับนโยบายโดยตรงในการ

ดําเนนิงานใหบรรลุวัตถุประสงค  เพื่อใหไดผลงานตามที่กาํหนดนัน้  มีแนวทางในการดําเนนิงาน

หลายรูปแบบ  ซึ่งแตละแนวทางจะนําไปสูจุดหมายปลายทางที่ตองการดวยกันทั้งสิน้  หากไม

กําหนดกรอบหรือแนวทางเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งประกอบไว  หนวยปฏิบัติ  หรือผูรับผิดชอบ 

ตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ  อาจจะตองคดิหาวธิีการหรอืแนวทางของตนเองขึ้นมาซึง่วิธกีาร 

ดังกลาว  นอกจากจะกอใหเกิดความยุงยากสับสนในการกําหนดแนวทางที่สอดคลองและเปน 

เอกภาพเดียวกันแลว  ยงักอใหเกิดความสญูเสียสิ้นเปลืองหรือกอใหเกิดการทาํงานที่ขาด

ประสิทธิภาพ  ไมเปนระบบตอเนื่องกนัไปสูวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

                จากความสาํคัญของนโยบายดงักลาว  แสดงใหเหน็วา  การกําหนด

นโยบายในแผนของโรงเรียนมีวัตถปุระสงคสําคัญ เพื่อใหผูปฏิบัติไดทราบวา วัตถปุระสงคที่

กําหนดไวของโรงเรียนมีแนวทางการดําเนนิงานที่สําคัญอยางไร 

               (2)  ลักษณะของนโยบายที่ดี 

                      อนันต  เกตวุงศ (2543:31)  กลาวถึงการกาํหนดนโยบายนัน้  ควร

คํานึงถึงลกัษณะของนโยบายที่ดีดงัตอไปนี้  คือ 

                              ก. นโยบายทีด่ีควรสะทอนใหเหน็ถงึวัตถปุระสงค  และ  ตองขยายความ

เขาใจของแผนและวัตถุประสงค  สนับสนุนวัตถุประสงคและแผน อยางมีเหตุผลและใหเปนที่

ยอมรับของผูปฏิบัติ   

                                  ข.  นโยบายที่ดีควรความสอดคลองกัน  นโยบายของแตละสาขาของงาน

ควรจะมีความสอดคลองสนับสนุนซึ่งกนัและกัน  ไมควรขัดแยงกนั  เพราะจะทาํใหการปฏิบัติงาน

ลําบากและผลงานไมดีเทาที่ควร  ซึ่งเหน็ไดงายจากตัวอยางขององคการเอกชน  เชน  การที ่
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ฝายขายจะขายสินคาไดดี  จะตองใหฝายผลิตและฝายโฆษณาปฏิบตัิตามนโยบายที ่

สอดคลองกันดวย 

                                 ค. นโยบายที่ดีควรมีความยืดหยุนพอสมควร  สามารถปรับใหเขากับ

สถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลงได  ถาเปนไปไดควรกําหนดนโยบายใหใชไดทุกสถานการณ  ไมวา

เหตุการณและสิ่งแวดลอมจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  นโยบายนัน้ก็จะยังคงสามารถนําเอาไปใชไดเสมอ 

                     ง. นโยบายที่ดคีวรแยกออกจากแนวปฏิบัติ  เพราะแนวปฏิบัติไม

เหมือนกับนโยบาย  นโยบายเปนแนวทางในการกําหนดแนวปฏิบัติ  เพราะจะทําใหเกดิผลดีใน

การวางแผน  การมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานจะไดผล 

                    จ.  นโยบายทีด่ีควรเขียนเปนลายลกัษณอักษร  เพื่อใหผูมีหนาที่ปฏิบัติได

ทราบและเห็นอยางชัดแจงและถูกตอง   

                    ฉ.  นโยบายทีด่ีควรไดรับการตรวจสอบอยูเสมอ  เพื่อปองกันมิใหเกิด

ความเขาใจผดิหรือตีความนโยบายผิด  ปองกันมิใหนโยบายเกาหรือลาสมัยจนใชไมได  หรือ

เพื่อมิใหนโยบายขัดกับวัตถปุระสงคในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงวัตถปุระสงค 

    3)  ความหมายของวัตถปุระสงค 

                      วิโรจน  สารรตันะ  (2532 : 120 – 123)  ไดสรุปความหมายของวัตถปุระสงค

จากนักวชิาการหลายทานเอาไวดังตอไปนี ้

                   (1)  วัตถุประสงค  หมายถงึ  ส่ิงที่องคการมุงหวังจะบรรลุถึง 

                   (2)  วัตถุประสงค  หมายถึง  ความมุงหมาย  จุดมุงหมายหรือสภาวะที่ตองการในอนาคต 

                   (3)  วัตถุประสงค  หมายถงึ  ขอความที่แสดงเจตนารมณที่มุงใหเกิดผลลัพธจาก

การกระทํา 

                   (4)  วัตถุประสงค  หมายถงึ  ขอความที่แสดงใหเหน็ถึงผลงานที่ตองการจากการ

ดําเนนิงานตามแผนทีก่ําหนดนั้น 

           (5)  วัตถุประสงค  หมายถงึ  จดุหมายปลายทางหรอืส่ิงที่คาดหวงัจะใหเกิดขึน้ใน

อนาคตจากการบริหารหรือการดําเนนิกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ 

                   (6)  วัตถุประสงค  หมายถงึ  จุดมุงหมายหรือสภาวะในอนาคตที่องคการ

มุงหวังเอาไว  และพยายามที่จะใหบรรลุถึง 

                   (7)  วัตถุประสงค  หมายถงึ  จุดหมายหรือสภาวะที่ตองการในอนาคตที่ตาง

มุงหวังจะใหไดมาหรือใหเปนตรงเมื่อถงึกาํหนดเวลาการไดมาของงานนั้นตองอาศัยกิจกรรมเปนตัว

รองรับ  และกจิกรรมที่รองรับนั้นจะตองมกีารกระทําหากไมมีการกระทํา  ก็ไมอาจจะเกิดผลงาน 
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ข้ึนมาได  ดังนัน้  วัตถุประสงคจึงมีความสาํคัญ  ดังนี้คือ 

                       ก. วัตถุประสงคเปนตัวทีจ่ะนําไปสูการกําหนดนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติ

กฎและระเบียบในการปฏิบตัิงานใหถกูตองและเหมาะสม  ดงัเชน  การวางแผนการศึกษาใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัตถุประสงคทีก่ําหนดขึ้นจะเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายเปาหมาย

มาตรการ  งบประมาณ  ตลอดจนงาน/โครงการตอไป 

                       ข. วัตถุประสงค  เปนตัวชี้นําองคการ  กลาวคือ  วัตถุประสงคจะเปนจุดมุงหมาย

สุดทาย  ทีท่กุคนในองคการตางคาดหวงัจะใหเกิดขึน้  ซึง่ถงึแมวาบุคคลแตละคนในองคการจะมี

ความคิดเหน็ทีแ่ตกตางกนั แตวัตถุประสงคขององคการจะเปนหลักชยัที่จะทําใหทกุคนมีเหตุผล

มีความสามัคคี  มีความเปนอันหนึ่งอนัเดียวกัน  มีการรวมแรงรวมใจกนัที่จะปฏิบัติงาน  

เพื่อใหบงัเกิดผลตามวัตถุประสงคขององคการนัน้ 

                       ค. วตัถุประสงคเปนสิ่งที่จะชวยจงูใจบุคคลในองคการในองคการให

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพ  ทัง้นีเ้พราะวัตถุประสงคจะทําใหบุคคลเหลานั้นไดทราบวา  

ตนเองกาํลังทาํอะไร  เพื่ออะไร  อันจะมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  แมจะมีปญหาอันเกิดขึ้น

จากการทาํงานก็สามารถจะยึดถือวัตถุประสงคนัน้เปนหลักในการพิจารณาแกปญหาดวย

ตนเองได 

                       ง. วตัถุประสงคเปนพืน้ฐานของการกระจายอาํนาจเอง  เมื่อผูปฏิบัติงานได

ทราบ  ไดเขาใจและยอมรับในวัตถุประสงคแลว  ก็จะสามารถทํางานตามหนาที่ความ

รับผิดชอบไดอยางเตม็ที ่ มีความเปนอิสระในการพิจารณาปรับปรุงงานใหสอดคลองกับ

สถานการณโดยไมยึดแนนอยูกับกฎหรือระเบียบที่ระดบับนไดกําหนดใหอยางเครงครัด ทั้งนี้

เนื่องจากผูปฏิบัติงานตางยดึวัตถปุระสงคเปนแนวทางในการดําเนนิงานนั่นเอง 

                      จ. วตัถุประสงคเปนเกณฑมาตรฐานที่ใชในการควบคุม  การดําเนนิงานของ 

องคการได  โดยสามารถนาํเอาผลการปฏบิัติงานที่เกิดขึ้นจริง  มาเปรยีบเทียบกับผลงานที ่

คาดหวงัตามวตัถุประสงคได  อันจะทําใหทราบไดวา  การดําเนนิงานบรรลุผลหรือไมเพียงใด 

                  จากความสําคญัของวัตถุประสงคดังกลาวแสดงใหเหน็วา  เมื่อโรงเรียนไดกําหนด

วัตถุประสงคแลว  ควรใหสมาชิกทุกคนไดทราบและเขาใจวัตถุประสงคนั้นโดยทั่วกนั  ในการ

กําหนดวัตถปุระสงคนัน้  ควรคํานึงถึงลักษณะของวัตถุประสงคที่ดีดังตอไปนี้ดวย  คอื 

       (1) วัตถุประสงคที่ดีควรมีความสมัพนัธกับความตองการขององคการ  และควรจะ

สนับสนุนสอดคลองกับวัตถปุระสงคในระดับที่สูงกวานัน้คือ  วัตถุประสงคทีก่ําหนดขึ้นควรได

จากการศึกษาวิเคราะหวัตถปุระสงคของหนวยงานในระดับที่สูง  เพื่อชวยใหวัตถุประสงคใน

ระดับที่สูงกวานั้นประสบผลสําเร็จ   
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         (2)  วัตถปุระสงคที่ดีจะตองไดรับการยอมรับ  และเห็นดวยจากทกุฝายที่

เกี่ยวของจึงจะทําใหวัตถปุระสงคนัน้ประสบผลสําเร็จ  ดังนัน้ในการจดัทําวัตถุประสงคควรให

สมาชิกขององคการเขามีสวนรวมในการจัดทาํดวยเพื่อใหเปนที่เขาใจกนัทกุฝายเปนที่ยอมรับและ

แปลความไดถกูตองดวย 

          (3)  วัตถปุระสงคที่ดีตองมีความเปนไปได  ไมไดกําหนดขึ้นมาอยางเลื่อนลอยหรือ

เปนอุดมคติ  เมื่อปฏิบัติแลวสามารถบรรลผุลตามวัตถุประสงคได  เชน  โรงเรียนจะกําหนด

วัตถุประสงคใหนักเรียนทุกคนในโรงเรียนใชคอมพิวเตอรเปน  ทั้งที่โรงเรียนยังไมมี

คอมพิวเตอรใหนกัเรียนฝกหดั 

          (4)  วัตถุประสงคที่ดคีวรมีลักษณะทาทาย  นัน่คือ  วัตถปุระสงคนั้นตองไมสงู

หรือไมยากจนเกินไปจนเกิดทอถอย  หรือไมงายจนเกินไปจนสามารถทาํใหสําเร็จไดผลในระยะสัน้ 

ๆ  ควรมีความสมเหตุผลในลักษณะที่สงูพอสมควรเพื่อใหเปนทีน่าทาทายและจูงใจผูปฏิบัติงาน 

           (5)  วัตถุประสงคที่ดคีวรระบุไวอยางชัดเจน  และเขาใจงายไมใชถอยคํากาํกวม

ยากตอการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน  สามารถรวบรวมทุมเทความสามารถทัง้กําลงั

ความคิดและกําลังแรงงานไดอยางเต็มที ่

       สรุป  วตัถปุระสงค  หมายถงึ  ผลที่เกิดจากการกระทาํที่เปนไปตามความ

คาดหวงั หรือเปาหมายทีว่างไวในอนาคตโดยมกีารกระทาํ หรือกจิกรรมมารองรับ เพื่อใหเกิดผลงาน

ข้ึน  ดงันัน้ปรัชญาและวัตถปุระสงคจึงจาํเปนตองมีความสอดคลองกนั 

             2.3.2  งานหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช  มรีายละเอียด  ดังนี ้

            1)  ความหมายของหลักสูตร 

                            นักการศกึษากลาวกันโดยทั่วไปวา  “ หัวใจของการศึกษา ” คือ  หลักสูตร

และการสอน  (Curriculum  and  Instruction  หรือ C&I.)  และผูที่สงผลโดยตรงตอการชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู ก็คือ “ ผูสอน ”  เมื่อเปนเชนนี ้ ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรใหความสนใจ

เกี่ยวกับงานวชิาการอยางถองแทโดยตลอด ทั้งดานหลกัสูตรและดานการสอน  หากผูบริหารไม

เขาใจหลักสูตรหรือไมมุงพฒันาผูสอน  คือ  ครู  ซึ่งเปนผูนําหลักสูตรไปปฏิบัติก็เทากับไมไดให

ความสนใจในงานวิชาการ  ดังนัน้การพัฒนาหลักสูตรและการนเิทศการศึกษา  จงึเปนภารกิจ

หนาที่สาํคัญของผูบริหารสถานศึกษาทกุระดับจะละเลยมิได  (สุทัศนา  มุขประภาต.  2543 : 109) 

                            ทาบา  (Taba ,1962 อางถงึใน  ชะลอ  มงคลการณุ.  2530 : 35)  หลักสูตร  

หมายถงึมวลประสบการณตาง ๆ  ที่โรงเรยีนและครูผูจดัสอนจัดขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะที่ตั้งจุดมุงหมายไว  

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  

35 

                ธาํรง  บัวศรี  (2531 : 6)  หลักสูตร  หมายถึง  แผนซึง่ไดออกแบบจัดทําขึน้

เพื่อแสดงถงึจดุมุงหมายการจัดเนื้อหาสาระ  กิจกรรม  และมวลประสบการณ  ในแตละ

โปรแกรมการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมพีัฒนาการในดานตางๆตามจุดหมายทีก่ําหนดไว 

                 กิตมิา  ปรีดีดิลก  (2532 : 60)  หลักสูตร  หมายถงึ  เอกสารที่กําหนด

โครงการศึกษาของผูสอน  โดยกําหนดความมุงหมายของการศึกษาเนื้อหาของความรู  และ

ประสบการณที่จะจัดใหกับผูเรียน  กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล 

                ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535 : 40 - 41)  หลักสูตรมีความหมาย  3  ประการ  คือ 

                        (1)  หลักสูตรเปนศาสตรที่มีทฤษฎี  หลักการ  และการนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอนตามทีมุ่งหมายไว 

                           (2)  หลักสูตรเปนระบบในการจัดการศึกษา  โดยมปีจจัยนาํเขา  (Input)  

เชน  ครู นกัเรยีน  วัสดุอุปกรณ  อาคารสถานที่  กระบวนการ  (Process)  ไดแก  การจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน  ผลผลิต  (Output)  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสําเร็จทางการศึกษา  

เปนตน 

                       (3)  หลักสูตรเปนแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุงประสงค   จะอบรม

ฝกฝนผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ 

                  แฮส ( Hass.  1983  อางถงึใน  วราภรณ  ศุนาลัย , 2535 : 3)  หลักสตูร  

หมายถงึ  การจัดวางแผนการศึกษา  และการจัดมวลประสบการณทีม่อียูทั้งหมดใหแกผูเรียน  

ภายใตการดําเนินงานของโรงเรียน 

                        หลกัสูตรเปนหลกัและหัวใจของการจัดการเรียนการสอน  เพือ่นําไปสู 

เปาหมายของการศึกษา  ความเขาใจในเรื่องของหลกัสตูรและการเรียนการสอนจําทําใหการ

จัดการศึกษาดําเนนิไปดวยดีทั้งแกตัวผูเรียนเองและชวยใหครูไดมีทิศทาง และสิ่งที่กําหนดในการสอน  

หลักสูตรจึงมีความสาํคัญดังที่  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535 : 38 - 39)  กลาวไว  ดังนี ้

                    (1)  งานดานหลกัสูตรและการสอน  ทําใหการศึกษาดําเนนิไปสูเปาหมายทีว่างไว 

                               (2)  งานดานหลักสูตร  ทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเปาหมาย 

                    (3)  หลกัสตูร เปรียบเหมอืนแบบแปลนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนา

หลักสูตร บอกไววา  วัตถุประสงคที่ตองการมีอะไรบาง  จะใชอะไรบางเปนวัสดุอุปกรณ  จะสอน

อยางไร  จัดเตรียมการสอนอยางไรบาง  เพือ่ชวยในดานการเรียนการสอน  หลกัสูตรจึงมี

ความสาํคัญ  เปนแผนยุทธศาสตรที่จะนาํไปสูความสําเร็จที่ตองการ  เปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของครูที่จะจัดประสบการณใหผูเรียนไดความรู ทักษะ ความประพฤติ  มีเจตคติ

ที่ดีตอวิชาชพี 
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                           หลักสูตรทีด่ียังเปนแนวทางใหกับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร  ดังนี้ 

                (1)  ผูบริหารสถานศึกษาจะจัดและบริหารหลักสูตรอยางไรถึงจะเปนไปตาม

จุดมุงหมายของหลักสูตร  จะจัดสิ่งอํานวยความสะดวกอะไรบาง ทีจ่ะทําใหการเรียนการสอน

ดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ 

                (2)  ครูและผูเกี่ยวของกับหลักสูตร  หลักสูตรจะบอกไดวาควรจะจัดประสบการณอะไร 

จะสอนอะไร  ทําไมจึงตองสอนวิธีนัน้  การเรียนจะไดผลอยางไร รวมทั้งจะประเมินผลและวัดผลดวย 

                          (3)  นกัเรียน  นักเรียนควรเรียนอะไรและคาดหวังผลจากการเรียน  มีอะไรบาง 

                       (4)  สถานประกอบการและสังคมมีความประสงคที่จะไดผูสําเรจ็การศึกษาใน

ลักษณะใดผลผลิต  คือ  ผูสาํเร็จการศึกษามีคุณภาพอยางไรที่สังคมตองการ 

            สรุปไดวา  หลักสูตร  หมายถงึ  การจัดกิจกรรมและมวลประสบการณการ

เรียนรูตาง ๆ ที่สถานศึกษา  และครูผูสอนจัดทาํข้ึนเพื่อใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง  และ

พัฒนาการในดานตาง ๆ  ในทางที่ดีขึ้นเปนไป  ตามเปาหมายที่ตองการ 

                       2)  การนําหลักสูตรไปใช 

                การนําหลกัสูตรไปใช  เปนกระบวนการที่สาํคัญเพราะ หลกัสูตรตาง ๆจะ

สัมฤทธิผ์ลไดนั้นขึน้อยูกับความพรอมและความเขาใจของครูผูสอน 

                สุมติร  คุณานกุร (2518 : 130)  กลาวถงึการนําหลักสูตรไปใช 

ประกอบดวย กจิกรรม 3  ประเภท  คือ 

                 (1)  การแปลงหลกัสูตรไปสูการสอนหลกัสูตรในระดับชาติจะกําหนดความ

มุงหมายเนื้อหาวิชาที่จะสอน  กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน  และการประเมนิผลไวอยาง

กวางๆ การนาํหลักสูตรไปใชใหเขากับสภาพของทองถิน่หรือของโรงเรยีน  โดยทั่วไปการแปลง

หลักสูตรไปสูการสอนจะออกมาในรูปเอกสาร  หมายถงึ การตีความหมาย  และการกําหนด

รายละเอียดของหลักสูตรที่เรียกวาประมวลการสอนหรือแผนการสอน ซึ่งจะเปนการขยาย

ความในหลักสูตรใหกระจางยิ่งขึน้  นอกจากนี้อาจจัดทาํเปนบนัทึกการสอนเพื่อใหชัดเจนไปวา

ชั่วโมงใด  จะสอนอะไรตอนไหน  จํานวนคาบและมีกิจกรรมอะไรบาง  สิ่งเหลานีจ้ะชวยใหครู

สามารถนําหลักสูตรไปใชสะดวกยิง่ขึ้น 

                 (2)  การจัดปจจัยและสภาพตางๆ  ภายในโรงเรียน  หลักสูตรจะสัมฤทธิ์ผล

ตามความมุงหมายไดนั้น  จะตองมีปจจยัหลาย ๆ ดานมาเสรมิ  ผูบริหารโรงเรียนตองสํารวจดู

ปจจัยตามสภาพตางๆของโรงเรียนวาเหมาะสมกับการนําหลักสูตรไปใชไดหรือไม  ผูบริหารตอง

คํานึงถึงขนาดของหองเรยีน  และจํานวนนกัเรียนและการกําหนดครูเขาสอนดวย  การจัด 
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วัสดุอุปกรณตางๆ ที่จะเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน  ทั้งนี้  รวมถึงการบริหารงานทั้งหลาย

ทั้งปวงในโรงเรียนตองมีความคลองตัวมีการเตรียมการจดัสภาพตางๆ  ภายในโรงเรียนใหพรอม

เพราะสิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่จะสงเสริมหรือสกัดกั้นการปฏิบัติงานของครูตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

                (3)  การสอนของครู  เปนขัน้ตอนที่สาํคัญที่สุดของการนาํหลักสูตรไปใช  

ความสาํเร็จหรือความลมเหลวของหลกัสตูร  ไมไดอยูทีว่าเขียนหลกัสตูรไดดีหรือไมเพียงใด  

แตอยูที่การนาํหลักสูตรไปใช  หลักสูตรจะไมสัมฤทธิ์ผลถาปราศจากการสอนของครู  ครูจึงเปน

ตัวจักรสําคัญที่สุดการเอาใจใสตอการสอน  สอนใหสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร  

การเลือกวิธีการสอนและกจิกรรมที่เหมาะสมกับส่ิงเหลานี้เปนปจจยัที่จะชี้ชะตาของหลักสูตร

ทั้งสิน้  ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่คอยใหความรูความสะดวก  ใหคําแนะนํา  และใหกาํลังใจแก

ครู  เพื่อใหการสอนของครูและการเรียนของนักเรียนบงัเกิดผลตามความมุงหมายของหลักสูตร 

                           นงเยาว  ธาราศรีสุทธ ิ (2530 : 30)  ไดกลาวถงึบทบาทหนาที่ของผูบริหาร

โรงเรียนในการใชหลักสูตร  ดังนี ้

                (1)  ศึกษาและทาํความเขาใจกบัสาระหลกัสตูร  เพื่อจะไดแนะนาํชวยเหลือ

ครูใหไดใชหลักสูตรอยางถูกตอง 

                           (2)  จัดหาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรใหเพยีงพอกับความตองการของครู

และนักเรียน  รวมทัง้จัดเก็บรักษาใหสะดวกแกการใชไมใหสูญหาย 

                      (3)  ชี้แจงใหความรูแกครูเกี่ยวกบัวิธีการใชหลกัสูตรและเอกสารหลักสูตรให

สัมฤทธิผ์ล  พรอมทั้งติดตามดูแลใหครูไดใชเอกสารเหลานัน้อยางคุมคา 

                         (4)   จัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของ

หลักสูตร 

                     (5)  วางแผนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

                            (6)   ประเมินผลการใชหลักสูตรเปนระยะๆ  และใชประโยชนจากสถิติและ

ขอมูลที่ไดจัดทําไว 

                        (7)  ประชาสัมพนัธ  เพื่อสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร 

                        (8)  สงเสริมสนับสนุนใหกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะแกทองถิ่น 

                           วราภรณ  ศุนาลัย  (2535 : 5)  กลาววา  การนําเอาหลักสูตรไปใชนั้น  เปน

หนาที่ของครู  ตลอดจนผูมีหนาที่เกีย่วของกับการบริหารโรงเรียน  ตองเปนผูดําเนินการนําโครงการ

ของหลักสูตรไปใช  จะไดผลสําเร็จตามที่กาํหนดหรือไม  ก็ขึ้นอยูกับการจัดการเรียนการสอน

ของครูและการเรียนรูของผูเรียน  ซึ่งควรไดรับความรวมมือจากทั้งผูเรียนและผูสอนดวย   
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                         อําภา  บุญชวย  (2537 : 20)  กลาววา  การนําหลักสตูรไปใช  หมายถึง  

กระบวนการจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตรใน

การเลือกและจัดกระบวนการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร  ในการเลือกและจัดกระบวนการ

เรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรนั้น  จะตองรูวาอะไรที่ควรจัดใหผูเรียนและอะไรที่จัดแทนกนั

ไดบาง  ผูเรียนจะเรียนรูไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ   เชน  ความแตกตางระหวางบุคคล  

ชวงเวลาเรียน  ความสนใจในวิชาที่เรียน  ดังนัน้  การจัดการเรียนการสอนจึงตองคํานงึถงึผูเรียน  และ

ควรใหผูเรียนมีสวนรวมไดลงมือกระทําเอง  แสวงหาคาํตอบดวยตนเอง  กิจกรรมและประสบการณ  

ควรมีลักษณะ  ดังนี ้

             (1)  ชวงใหบรรลุจุดมุงหมาย 

             (2)  ทาํใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดี 

             (3)  ผูเรียนสามารถทําได 

                        (4)  กอใหเกดิประโยชนหลายดาน 

             สรุป  การนาํหลกัสตูรไปใช  ถือเปนขั้นตอนที่มคีวามสาํคัญยิง่  เพราะเปน

กระบวนการทีจ่ะชวยทําใหตวัหลักสูตรที่ไดมีการจัดทาํขึน้ไดรับการถายทอดไปสูนักเรียนดวย

กระบวนการตางๆ  เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ไดมกีารตั้งเปาหมายไว  ผูบริหารจึงตองให

ความสาํคัญกบัการนาํหลกัสูตรไปใช  โดยใหการสนับสนุน  ชวยเหลอืและคําแนะนําที่ดีแกครู     

          2.3.3  งานการสอนและการจัดการเรียนการสอน   

        การเรียนการสอนเปนกจิกรรมที่สําคญัที่สุดในกระบวนการใชหลกัสูตร  เพราะ

เปนกิจกรรมทีใ่กลชิดกับเด็กและเด็กไดปฏิบัติมากที่สุด  การเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่ครู

และเด็กทํารวมกัน  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2541 : 114) 

                     กมล  ภูประเสริฐ  (2545 : 39)  การเรียนการสอน  หมายถึง  ภารกจิทีส่ําคัญ

อยางยิ่งของสถานศกึษา  เพราะเปนกระบวนการพฒันาผูเรียนโดยตรง การเรียนการสอนทีม่ี

คุณภาพยอมสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามที่หวงัไว  

          นิพนธ  กินาวงศ  (2526 : 69 - 71)  ไดกลาววา งานจัดการเรียนการสอนอาจ

แยกได  คือ  การจัดแบงกลุมนักเรียน  การจัดตารางสอน การกาํหนดแบบเรียน  และการใช

เทคโนโลยทีางการศึกษา 

           เอกชยั  กี่สุขพนัธ  (2527 : 153 - 154)  ไดกลาววา  กระบวนการเรียนการสอน

เปนการนําหลกัสูตรไปใช  กระบวนการเรียนการสอนจะตองประกอบดวย  การแปลงหลักสูตร

ไปสูการสอน  เชน  การจัดทาํแผนการสอน  คูมือครู  แบบเรียน  หนงัสืออานประกอบตาง ๆ เปนตน   

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก  ที่จะเอื้อตอการเรียนการสอน เชน การจดัตารางสอน  การจัด 
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หองสมุด การจัดวัสดุอุปกรณตางๆ  ที่ใชประกอบการสอน  เปนตน  ประการสุดทาย  คือ   การ

สอนของครู ซึง่เปนขัน้ที่สําคญัของกระบวนการเรียนการสอน  

           กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 61)  การจดัการเรียนการสอนเปนหนาที่โดยตรงของ

ผูบริหารที่จะทาํ  การจัดการเรียนการสอน  มีการสอนที่ถกูตอง  ตลอดจนมีการอํานวยความ

สะดวกเพื่อการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  หลักที่สําคัญของการจัดการเรียน

การสอน  ควรจัดความรูและคุณสมบัติอ่ืนที่ตองการใหแกผูเรียนไดอยางถกูตองและเหมาะสม  

เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนทั้งภาคทฤษฎแีละปฏิบัติ  เนื้อหาที่สอนยดืหยุนตามเหตุการณ 

และทองถิน่  และความสนใจของผูเรียน  การจัดการเรียนการสอนทีผู่บริหารจะตองปฏิบัติ  

ไดแก  การจัดแผนการเรียน  การจัดตารางสอน  การจัดชั้นเรียน การจัดครูเขาสอน การจัดแบบเรียน 

การจัดหองสมดุ  และการจัดทําคูมือครู  และไมมีการใหคะแนนใดๆ  ในอันที่จะสงเสรมิใหเด็ก

เลื่อนขั้นหรือสําเร็จการศึกษา 

           จิตต  หมวดสง  (2534 : 92)  กลาววา  การจัดการเรียนที่เหมาะสม  มกีารสอน

ที่ถูกตองตลอดจนการอาํนวยความสะดวก  เพื่อการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

หลักที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอน  ควรจัดความรู  และคุณสมบัติอ่ืนที่ตองการใหแก 

ผูเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม  เปดโอกาสใหผูเรียนทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เนือ้หาที่สอน 

ยืดหยุนตามเหตุการณ  สภาพทองถิน่และความสนใจของผูเรียน  การจัดการเรียนการสอน 

ที่ผูบริหารจะตองปฏิบัติ  ไดแก  การจัดแผนการเรียน การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรยีน  การ

จัดครูเขาสอน  การจัดแบบเรยีน  การปรับปรุงการเรียนการสอน  และการฝกงาน 

           ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535 : 72)  ใหความหมายของการจดัการเรียนการ

สอนไวเปน  2  คํา  คือ  การสอน  (Teaching)  หมายถึง  การถายความรูจากครูไปสูนักเรียน  

และการเรียนการสอน  มีความหมายกวางกวาการสอน  (Instruction) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับ 

การสอนดวย  เชน  การใชสื่อ  การจัดกิจกรรมระหวางสอน  การทดสอบ  เปนตน 

            กลาวโดยสรุป  งานการสอนและการจัดการเรียนการสอน  ถือเปนหนาที่

โดยตรงของผูบริหารที่ดาํเนนิงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  เพื่อใหสถานศึกษาดําเนนิการและ

ปฏิบัติได  จึงตองมีการจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน  คือ  การจัดตารางสอน  การจดัครูเขา

สอน  การจัดชัน้เรยีนและรวมไปถึงการจัดแบบเรียน 

             2.3.4  งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนกัเรียน  มีรายละเอียดดังนี ้

                    1)  ความหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนกัเรียน 

                 นพพงษ  บุญจิตราดุลย  ( 2529 : 38 )  กลาวไววา  กิจกรรมนักเรียน  หมายถึง   
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บรรดากิจกรรมประกอบ  หรือนอกหลกัสตูรทั้งหลายที่ใหการศึกษาแกนักเรยีนนอกหองเรียน

จัดขึ้นโดยนักเรียนสมัครใจที่จะเขาเรียนและดําเนินการเอง  โดยความเห็นชอบและสนับสนุน

จากอาจารยและ ไมมีการใหคะแนนใด  ๆ ในอันที่จะสงเสริมใหเด็กเลื่อนชั้นหรือสําเร็จการศึกษา 

                 กาญจนา  ศรีกาฬสินธ (2533 : 455 ) ใหความหมายของกิจกรรม

นักเรียนวากิจกรรมนักเรียน  หมายถงึ  กิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนสนับสนุนใหนกัเรียนรวมกันจัด

ขึ้นนอกเวลาเรยีน  และนอกหลักสูตรที่โรงเรียนกาํหนดใหเรียนในเวลาปกติ ทัง้นี้ดวยความสมัคร

ใจของนักเรียนเอง  และดวยความชวยเหลือเอื้ออํานวยความสะดวกของโรงเรียนในรูปแบบตางๆ 

                 กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมทีผู่เรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบ

วงจร  ตั้งแตศึกษา  วิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมนิ  และปรับปรุงการทํางาน  

โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม  เชน  ลูกเสอื  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผูบําเพ็ญประโยชน  เปนตน 

                กจิกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียนมุงพฒันา

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคเพิม่เติมจากกิจกรรมในกลุมสาระ  เปนกจิกรรมที่ผูเรียนชวยกันคิด  

ชวยกนัทํา  ชวยกนัแกปญหา สงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่  รวมถึงกิจกรรมที่มุ ง

ปลูกฝงความมีระเบียบวนิัย  รับผิดชอบ  รูสิทธิและหนาที่ของตนเอง  แบงตามความแตกตาง

ระหวางกจิกรรมไดเปน 2 ลกัษณะ 

                (1)  กิจกรรมพัฒนาความถนัด  ความสนใจ ตามความตองการของผูเรียน เปน

กิจกรรมที่มุงเนนการเติมเต็มความรู ความชํานาญและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวาง

ยิ่งขึ้น  เพื่อการคนพบความถนัดความสนใจของตนเอง  และพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ  

ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม  และปลูกฝงจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 

             (2)  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผูบําเพ็ญประโยชน  เปน 

กิจกรรมที่มุงปลูกฝง  ระเบียบวินัย  กฎเกณฑ  เพื่อการอยูรวมกันในสภาพชีวิตตางๆ นําไปสู

พื้นฐานการทําประโยชนใหแกสังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนพระประมุขซึ่งกระบวนการจัดใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ 

ยุวกาชาด  สมาคม ผูบําเพ็ญประโยชน  และกรมการรักษาดินแดน 

                        จากความหมายดังกลาวพอสรุป  ไดวา  กิจกรรมนักเรียน หมายถงึ  บรรดา

กิจกรรมประกอบ  หรือนอกหลักสูตร  ที่ใหการศึกษาแกนักเรยีนนอกหองเรียน  จัดขึ้นโดย

ความสมัครใจของนักเรียนทีจ่ะเขาเรียน  และดําเนนิการเอง  โดยความเหน็ชอบและสนับสนุนของ

โรงเรียน 

        2)  จุดประสงคของการจัดกิจกรรมนกัเรียน 

                         กรมวิชาการ (2535 : 4)  ไดกําหนดจุดประสงคของการจัดกิจกรรมในโรงเรียนมี  
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รายละเอียด  ดังนี ้

             (1)  เพื่อเสริมความรูและประสบการณเพิ่มเติมจากการเรียนวชิาตาง ๆ  

             (2)  เพื่อใหรูจักและเขาใจตนเอง สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได 

             (3)  เพื่อเสริมการพฒันาบุคลกิภาพ ลกัษณะนสัิย ใหมีความรับผิดชอบมีความ

สามัคคี มีระเบยีบวินยั มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักชวยเหลือผูอ่ืน และรูจักใชเวลาใหเปนประโยชน 

             (4)  เพื่อใหมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย และ

เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยเปนประมุข 

             กิจกรรมที่สถานศึกษาอาจเสนอแนะตอผูเรียน  มีดังนี ้

             (1)  กิจกรรมสรางเสริมความรูสึกรักและเหน็คุณคาในตนเอง 

             (2)  กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

             (3)  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 

             (4)  กิจกรรมบริการแนะแนวและใหคําปรึกษา 

             (5)  กิจกรรมสรางเสริมประสิทธิภาพในการเรียน 

             (6)  กิจกรรมสรางเสริมนิสัยรักการทํางาน 

             (7)  กิจกรรมฉลาดกนิฉลาดใช 

             (8)  กิจกรรมศิลปนนักอาน 

             (9)  กิจกรรมเพื่อนทีแ่สนดี 

             (10)  กิจกรรมสรางนิสัยการทาํประโยชนเพื่อสังคม 

             (11)  กิจกรรมลูกเสอื  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผูบําเพ็ญประโยชนและรักษาดินแดน 

                        (12)  กิจกรรมพิทักษปา 

                        (13)  กิจกรรมเรียนรูรวมกัน 

                        นอกจากกิจกรรมตางๆที่เสนอแนะไวขางตน ผูเรียนอาจเสนอกิจกรรมอื่นๆได

ตามความตองการ  และความสนใจ  เชน  กจิกรรมทําหนงัสือรุน  กิจกรรมทําหนงัสือพมิพโรงเรียน  

เปนตน 

             สรุป  การจัดกิจกรรมในโรงเรียนทีด่ีจะทําใหการพัฒนาการของนักเรียนเกิด

ประสิทธิผลตามหลกัสูตรมากขึ้น  การจัดกิจกรรมสามารถเลือกจัดไดหลายวิธ ี แตตองเปด

โอกาสใหนักเรียนเปนผูดําเนนิการเองใหมากที่สุด  อยางไรก็ตามตองอยูในความดูแลของ 

โรงเรียนเพื่อใหการจัดกจิกรรมเปนไปดวยความเรียบรอยตามหลักการจัดกิจกรรม  และระเบยีบ

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 
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               2.3.5  งานสื่อการสอนและกิจกรรมหองสมุด  มีรายละเอยีด  ดังนี ้

             1)  งานสื่อการเรียนการสอน 

                   ส่ือการเรียนการสอน  เปนองคประกอบสําคญัที่ชวยใหการเรียนการสอน

ดําเนนิไปดวยดีและบรรลุคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2541 :115) 

                   ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535 : 244)  ไดใหความหมายสื่อการเรียน

การสอนวา หมายถงึ  ส่ิงทีน่าํความรูไปสูผูเรียน  อยูในรูปของสิ่งพมิพหรือไมใชสิ่งพมิพก็ได  ซึ่ง

ไดแก  ส่ือประเภทโสตทัศนปูกรณ  หมายรวมถึง  วัสดุ  เครื่องมือ  อุปกรณและวิธีการทางโสตทัศน

ศึกษา 

                   กดิานันท  มะลทิอง (2540 : 79 - 99) ไดใหความหมายของสื่อการสอน

(Instructional Media)  หมายถึง  สื่อชนิดใดก็ตามไมวาจะเปนเทปบนัทกึเสียง  สไลด  วทิยุ   

โทรทัศน  วีดิทัศน  แผนภูมิ  ภาพนิ่ง   ซึ่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  สิ่งเหลานี้เปนวัสดุ

อุปกรณทางกายภาพ  ที่นํามาใชในเทคโนโลยีการศึกษา  เปนสิ่งที่ใชเปนเครื่องมือหรือชองทาง

สําหรับทําใหการสอนของผูสอนสงไปถึงผูเรียน  ทําใหสามารถเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค  

หรือจุดมุงหมายท่ีผูสอนวางไวไดเปนอยางดี  ส่ือการสอนจะมีคุณคาก็ตอเมื่อผูสอนไดนําไปใช

อยางเหมาะสม  และถูกวิธี  ดังนั้นกอนที่จะนําสื่อไปใชผูสอนจึงควรจะไดศึกษาถึง  คุณลักษณะ

และคุณสมบัติของสื่อการสอน  ขอดีและขอจํากัดอันเก่ียวกับตัวสื่อ  และการใชส่ือแตละอยาง  

ตลอดจนการผลิตและการใชส่ือใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนดวย  ทั้งนี้เพื่อให

บรรลุผลตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่วางไว 

                 สื่อเปนเครื่องมือของการเรยีนรู  ทาํหนาทีถ่ายทอดความรู  ความเขาใจ  

ความรูสกึเพิ่มพูนทกัษะและประสบการณ  สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน  กระตุนให

เกิดการพฒันาศักยภาพทางการคิด  ไดแก  การคิดไตรตรอง  การคิดสรางสรรค  และการคิด

อยางมีวจิารณญาณ  ตลอดจนสรางเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิมใหแกผูเรียน  ส่ือการ

เรียนรูในยุคปจจุบันมีอิทธพิลสูงตอการกระตุนใหผูเรียนกลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง   

                 สื่อการเรียนการสอนเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  เปน

ส่ิงจําเปนสําหรับการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียนตะตองมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองสื่อการเรียน

การสอนตาง ๆ สามารถทําได  ใชเปนและควรบริหารสื่อการเรียนการสอน  โดยใหความรูแก

คร ูใน เรื ่องการเร ียนการสอน   ประชุมผลิตสื่อการสอน   บริการตัวอยางสื่อการสอน  

ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานอื่น  จัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน   แนะนํา

แหลงที่จะไดส่ือการเรียนการสอนเปนสิ่งที่มีคุณคาตอการเรียนการสอน   



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  

 

43 

                  บทบาทและประโยชนของสื่อการเรียนรู  มีรายละเอยีดดังนี ้

                  (1)  ชวยใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดไดงายขึน้  รวดเรว็ขึ้น 

                  (2)  ชวยใหผูเรียนมองเห็นส่ิงทีก่ําลังเรียนรูไดอยางเปนรูปธรรมและเปนกระบวนการ 

                  (3)  ชวยใหผูเรียนสามารถเรยีนรูดวยตนเอง  สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค 

                  (4)  สรางสภาพแวดลอมและประสบการณการเรียนรูที่แปลกใหม  นาสนใจ  

และทําใหอยากรูอยากเหน็ 

                   (5)  สงเสริมการมีกิจกรรมรวมกันระหวางผูเรียน 

                    (6)  เกื้อหนนุผูเรียนที่มคีวามสนใจและความสามารถในการเรียนรูที่ตางกนั  

ใหเรียนรูไดเทาเทยีมกนั 

                   (7)  ชวยใหผูเรียนบูรณาการสาระการเรียนรูตางๆใหเชื่อมโยงกัน 

                   (8)  ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูวิธกีารใชส่ือและแหลงขอมูลตาง ๆ  เพื่อการคนควาเพิม่เติม 

                              (9)  ชวยใหผูเรียนไดรับการเรียนรูในหลายมิติจากสื่อที่หลากหลาย 

                              (10)  เชือ่มโยงโลกที่อยูไกลตัวผูเรียนใหเขามาสูการเรียนรูของผูเรียน 

                  วจิติร  วรุตบางกลู และคณะ  (2520:37)  ไดกลาวถึงคุณคาของสื่อการเรียน

การสอน  ไวดังนี ้

                  (1)  เปนศูนยรวมความสนใจของนักเรียน 

                  (2)  ชวยใหนักเรยีนมีประสบการณตรง และกวางขวางขึ้น 

                  (3)  ชวยทาํใหบทเรียนเปนที่นาในใจ และงายแกการเขาใจ 

                  (4)  เพิ่มทกัษะในการเรียนรู 

                  สือ่  จําแนกเปนประเภทใหญๆ  ไดดังนี ้

                   (1) สื่อส่ิงพมิพ หมายถงึ  หนงัสือและเอกสารสิ่งพมิพตางๆ  ซึ่งไดแสดง

หรือจําแนกหรอืเรียบเรียงสาระความรูตางๆ  โดยใชตัวหนังสือที่เปนตัวเขียนหรือตัวพิมพเปน

ส่ือเพื่อแสดงความหมายสื่อส่ิงพิมพมีหลายประเภท  เชน เอกสาร  หนงัสือ  ตํารา  

หนังสือพิมพ นติยสาร วารสาร  จุลสาร  จดหมาย  จดหมายเหตุ  บันทึก  รายงาน  วิทยานิพนธ  เปนตน 

                  (2)  สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรูที่ไดผลิตขึ้นเพื่อใชควบคูกับ

เครื่องมือโสตทัศนวสัดุ  หรือเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยใีหมๆ  ส่ือการเรียนรูดังกลาว  เชน  แถบ

บันทึกภาพพรอมเสียง (วีดีทัศน) แถบบนัทกึเสียง  สไลด  ส่ือคอมพวิเตอรชวยสอน  นอกจากนี้ส่ือ

เทคโนโลยหีมายรวมถึงกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกบัการนาํเทคโนโลยีมาประยคุใชใน 

การเรียนการสอน  เชน  การใชอินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอน  การศึกษาผานดาวเทียม 
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              (3)  ส่ืออ่ืนๆ  นอกจากสิง่พมิพและเทคโนโลยีแลว  ยงัมีส่ืออ่ืน ๆ ที่สงเสริม 

การเรียนการสอน  ซึง่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาสื่อ  2  ประเภทดงักลาวมาแลวสื่อ 

เหลานี้อาจแบงไดเปน  4  ประเภทใหญๆ ดังนี ้

                     ก.  ส่ือบุคคล  หมายถงึ  บุคคลที่มีความรูความสามารถ  ความเชีย่วชาญ 

เฉพาะดาน  ซึง่สามารถทาํหนาที่ถายทอดสาระความรู  แนวคิด  เจตคติ  วิธปีฏิบัติตนไปสูบคุคล

อ่ืน  ส่ือบุคคลอาจเปนบุคลากรที่อยูในระบบโรงเรียน  เชน  ผูบริหาร  ครูผูสอน  ผูเรียน  นักการ

ภารโรง  หรืออาจเปนบุคลากรภายนอกระบบโรงเรียน  เชน  บุคลากรในทองถิ่นที่มีความ

ชํานาญและเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ  เปนตน 

                   ข.  สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  หมายถงึ  สิ่งที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ

หรือสภาพที่อยูรอบตัวผูเรียน  เชน  พืชผัก  ผลไม  สัตวชนิดตางๆ  เหตุการณตางๆ  สภาพดิน

ฟาอากาศ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  แหลงวิทยบริการหรือแหลงการเรียนรู  หองสมุด ชุมชน  

สังคม  วัฒนธรรม ฯลฯ สิง่เหลานี้เปนสื่อทีม่ีความสาํคัญตอการสงเสริมการเรียนรูซึง่ครูหาไดไม

ยาก 

                     ค.  สื่อกิจกรรม / กระบวนการ  หมายถงึ  กิจกรรมหรือกระบวนการที่ครูหรือ

ผูเรียนกาํหนดขึ้นเพื่อเสริมสรางประสบการณการเรียนรู    ใชในการฝกทักษะซึ่งตองใช

กระบวนการคดิ  การปฏิบัติ  การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูของผูเรียน  เชน  

การแสดงละคร  บทบาทสมมตุิ  การสาธิต  สถานการณจาํลอง  การจัดนิทรรศการ  การไปทัศน

ศึกษานอกสถานที่  การทําโครงงาน  เกม  เพลง  การปฏิบัติตามใบงาน  ฯลฯ 

        ง.  สื่อวัสดุ/เครื่องมืออุปกรณ  หมายถึง  วัสดุที่ผลิตขึ้นเพื่อประกอบ 

การเรียนรู เชน  หุนจาํลอง  แผนภูม ิ แผนที่  ตาราง  สถติิ  กราฟ  ฯลฯ  นอกจากนีย้ังรวมถงึสื่อ

ประเภทเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตางๆ  เชน  อุปกรณทดลอง

วิทยาศาสตร  เครื่องมือ วิชาชาง    เปนตน  

                       กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 68)  ไดแบงสื่อการเรียนการสอนออกเปน  3  

ประเภท  ไดแก 

           (1)  เครื่องมือหรืออุปกรณ  (Hardware)  ไดแก เครื่องฉายสไลต  เครื่องฉาย

ขามศรีษะ วิทยุ โทรทัศน  เปนตน 

           (2)  วัสดุ  (Software)  ไดแก  หนังสอื  หุนจําลอง  ของจริง  มวนเทป  รูปภาพ  

แผนภูมิ แผนที่  เปนตน 

           (3)  เทคนิคหรือวิธกีาร  (Technique or Methed)  ไดแก  การสาธิต  การแสดง   

การศึกษานอกสถานที ่ การจัดนิทรรศการ  เปนตน 
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         หลักการเลือกสื่อการเรียนรู 

           ในการจัดการเรียนการสอนทกุครั้ง  ผูสอนจะตองมีการวางแผนดวยการจัดทําแผน 

การสอนลวงหนาและเลือกสือ่การเรียนรูที่เหมาะสม  ซึง่มีหลักการเลือกสื่อการเรียนรูที่ผูสอน 

ควรคํานึงคือ 

           (1)  การเลือกสื่อการเรียนรูตองสัมพันธกับจุดมุงหมายและเนื้อหาที่จะสอน 

           (2)  การเลือกสื่อการเรียนรูตองเหมาะสมกับผูเรียน 

           (3)  พิจารณาความเปนไปไดและคาใชจาย 

           (4)  พิจารณาความสะดวกและความสามารถในการใชส่ือการเรียนรู  

           วิจิตร  วรุตบางกูล และ คณะ (2520 : 37) ไดกลาวถงึเกณฑการเลือกใชสื่อการ

เรียนการสอน  ไวดังนี ้   

           (1)  เลือกใหเหมาะสมกับชั้นและวยัของนกัเรียน 

           (2)  เลือกใหเหมาะสมกับความรูและประสบการณของนักเรียน 

           (3)  มีความสมัพนัธกบัเรื่องที่จะสอน 

           (4)  เปนสิ่งที่นกัเรียนสนใจและอยากรูอยากเหน็ 

                      (5)  ระยะเวลาที่ใชสื่อการเรยีนการสอนพอเหมาะพอควร  และคุมกับเวลาทีเ่สยีไป 

           (6)  วิธกีารไมยุงยากซับซอนจนเกนิไป 

           (7)  สี  เสียง  ขนาด  ความเปนจริง  และการจงูใจเหมาะกับวัยของนักเรียน 

           (8)  ไมเปนอันตราย  และไมเปนภัยตอนักเรียน  

           การจัดกระบวนการเรยีนการสอนเพือ่ใหผูเรียนเกดิการเรียนรูนัน้  สิ่งสาํคัญ

นอกเหนือจากการเลือกสื่อการเรียนรูทีเ่หมาะสม  คือ  การใชสื่อที่มีประสิทธิภาพ  โดยมี 

หลักการดังนี ้

           (1)  การเตรียมตัวของผูสอน  ผูสอนจําเปนจะตองเตรียมการในดานตางๆ

กอนทีจ่ะนําสือ่การเรียนรูไปใช  กลาวคือ  

                    ก.   ศึกษาเนื้อหาในสื่อการเรียนรูที่ไดเลือกไว  เพื่อตรวจสอบดูวาเนื้อหามี

ความสมบูรณตามที่ตองการหรือไม  จะไดจัดหาหรือจัดทําสื่อชนิดอื่นเพิ่มเติม 

                  ข.  ทดลองใชสื่อการเรียนรูบางประเภทซึง่อาจมีความยุงยากในการใช  หรือ

ตองการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อชนิดนั้นๆ เชน ลําดบัขั้นตอนการนําเสนอสรางความเขาใจ 

ใหกับผูเรียนเพียงพอหรือไมเหมาะสมกบัเวลาเรียนเพยีงใด  มีสวนไหนที่ตองปรับปรุงแกไขบาง 

                  ค.  จัดเตรียมอุปกรณ  เครื่องมอื  เพื่อจะไดไมเสียเวลาในขณะที่ใช  เพราะ 
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การใชเวลานานเกนิไปในการจัดเตรียมเครื่องมือ  และอุปกรณจะมีผลใหผูเรียนมีแรงจูงใจใน

การเรียนรูนอยลง นอกจากนี้ควรตรวจสอบอุปกรณและเครื่องมือตางๆใหครบถวนและใหอยูใน

สภาพที่พรอมจะใชงานดวย 

            (2)  การเตรียมจัดสภาพแวดลอม  การใชสื่อการเรียนรูบางประเภทจะตองมี

การจัดเตรียมสถานทีห่รือหองเรียน  ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการใชส่ือการเรียนรูประเภท

นั้นๆ  ไมวาจะเปนตําแหนงทีเ่หมาะสมของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ  ระยะทีน่ั่งที่เหมาะสม

ของผูเรียน  หรือแสงภายในหอง 

            (3)  การเตรียมพรอมผูเรียนการใชสื่อการเรียนรูบางอยางจาํเปนตองชี้แจงให

ผูเรียนรูวัตถุประสงคของการเรียนรูโดยใชสื่อนั้นๆ เปนการใหผูเรียนเรียนรูอยางมีเปาหมาย 

และผูเรียนจะไดเตรียมพรอมในการเรียนรูจากสื่อนั้น   หรือในกรณีที่ผูเรียนตองใชส่ือดวย

ตนเอง  ผูสอนตอง แนะนําวิธีการใชส่ือนัน้ 

           (4)  การใชส่ือการเรียนรู  ผูสอนจะตองใชสื่อการเรียนรูตามแผนทีก่ําหนดไว  

เพื่อใชการจัดการเรียนการสอนครั้งนัน้ดําเนินไปอยางราบรื่นและใหเกดิการเรียนรูทีต่องการ 

           (5)  การประเมินการใชส่ือการเรียนรู เปนการนาํขอมูลที่ไดจากการใชส่ือมา

วิเคราะหใหเกดิความชัดเจนวามีอุปสรรคปญหาจากการใชอยางไร  มีความเหมาะสมกับ

กิจกรรมและกลุมผูเรียนในระดับใด  โดยจะตองพิจารณาลักษณะทางกายภาพของสื่อ  และ

สาระที่สื่อสารไปยังผูเรียน 

           สรุปวา  สื่อการเรียนการสอน  เปนวัสดุอุปกรณ  หรือ  เทคนิควธิีที่ครูนาํมา

ประกอบการจดัการเรียนการสอน  เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจสิ่งที่เรียนไดงายขึ้น  และการ

เลือกใชสื่อนัน้ตองคํานงึถงึความเหมาะสมทั้งในดานตัวผูเรียน  เนื้อหาที่เรียน  รวมถึงสื่อการ

เรียนนั้นตองสามารถดึงดูดใหผูเรียนเกดิความสนใจในการเรียน  มคีวามแปลกใหม  ประหยัด  

และมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคในการใช  และไมมีอันตราย  เมือ่นํามาใชแลวจะชวยให

การเรียนการสอนมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น 

      2)  งานกจิการหองสมุด 

                        พนัส  หนันาคินทร  (2524 : 255)  ไดกลาววา  หองสมุดของโรงเรียนควรมีลักษณะดังนี้ 

             (1)  เจาหนาที่หองสมุดที่ไดรับการฝกอบรม  ในวิชาบรรณารักษศาสตรอยูเปน

ประจํา  หรืออยางนอยที่สุดก็มีครูที่มีความรูในดานนี้ทําหนาที่บรรณารักษ 

              (2)  หนังสืออุเทศ หรือหนังสืออางอิง  ( Reference  Book ) เพียงพอแกความ

ตองการของนักเรียนในระดับ นั้น ๆ  ตําราเรียนและหนังสืออานประกอบตองมีใหพอ 
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              (3)  ระเบียบจัดระบบหนังสือ เพื่อสะดวกในการคนหา  มทีี่สําหรับวางหนังสอื  

สะดวกแกการหยิบคนควา 

         (4)  มีโตะเกาอี้สําหรับอาน  และเขียนเพียงพอแกจาํนวนนักเรียนที่ใชหองสมุด 

          (5)  ควรมีการเก็บสถิติของจํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุด  จํานวนผูยืม  หนงัสือ

หายหรือสูญเสียไป  ดวยเหตุตาง ๆ การบอกรับนิตยสารตางๆ ควรจะดูความสนใจของนักเรียน  

ซึ่งจะดูไดจากจํานวนการอานของนักเรียนและครู 

         (6)  มีเครื่องมือชวยงานของบรรณารักษ และบุคคลที่จะชวยทําหนาที่ตาง ๆ  

              (7)  ระบบการยืมหนังสือควรจะเปนไปในทางใหความสะดวกแกนักเรียน มี

เครื่องชวยกระตุนใหนักเรียนอยากจะอานหนังสือ 

              (8)  มีที่สําหรับอานหนังสือพิมพ และนิตยสารตาง ๆ 

             เอกชยั  กี่สุขพนัธ  (2527 : 161 - 162) กลาววา งานหองสมุดไมควรเปนแหลง

รวมหนังสือควรเปนแหลงรวบรวมวัสดุ  อุปกรณทางการศึกษาอื่น ๆ  เพื่อจะไดเปนแหลง

คนควาหาความรูของนกัเรยีนและครูอยางแทจริง   

                        กิติมา  ปรีดดีิลก  (2532 : 67) กลาววา หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียน

การสอนอยางมาก  เพราะเปนแหลงรวมของวิชาการทีผู่เรียนสามารถคนควาเพิ่มเติมดวย

ตนเองได  เปนแหลงที่ชวยสงเสริม  และพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดกวางขวาง  นอกจากนี้ยงัมี

ประโยชนตอการจดัระบบการเรียนการสอนดวย 

                      สรุปไดวา  งานหองสมุด  คือ  งานที่มีความสาํคญัตอการเรยีนการสอนตองเปน

ศูนยทางดานวชิาการทีท่ัง้ผูเรียน  ครูอาจารยไดศึกษาคนควาเพิม่เติมไดดวยตนเอง  และผูบริหาร

ควรใหความสาํคัญของหองสมุด  ใหนักเรียนและครูไดใชหองสมุดในการเรียนการสอนอยางเต็มที่ 

   2.3.6  งานนิเทศการศึกษาและพัฒนาครู  มีรายละเอยีดดังนี ้

              1)  งานนิเทศการศกึษา 

                               การนิเทศการศึกษา  เปนการบริการวิชาชีพทางการเรียนการสอน  เพื่อชวยเหลือครูในการ

ปรับปรุงหลักสูตรและบรรยากาศของการเรียนการสอน  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางถูกตองรวดเร็วและมี

ความสุข  ดังนั้นการนิเทศจึงเปนหนาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของผูบริหารทุกคนเพื่อใหวัตถุประสงคของ

สถานศึกษาบรรลุไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุทัศนา  มุขประภาต,  2543 : 117) 

                    ชาญชัย  อาจนิสมาจาร  (2525 : 5 )  กลาววา  การนิเทศการศึกษา  คือ  

กระบวนการสรางสรรคที่ไมหยุดนิง่ในการใหคําแนะนํา และการชี้ชองทาง ในลักษณะที่เปนกันเอง

แกครูและนักเรียนเพื่อการปรับปรุงตัวของเขาเองและสภาพการเรียนการสอน เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายทางการศึกษาทีพ่งึประสงค 
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 บริกส และ จสัทแมน ( Briggs and Justman.  1952 : 406)  ไดสรุปความหมายของการ

นิเทศ  ไวดงันี ้

                    (1)  เพื่อสงเสรมิความเปนผูนําในวิชาชีพ  ( Professional  Leadership ) 

                    (2)  เพื่อพัฒนาการสอนของครูใหดีข้ึน ( Improvement of Teaching ) 

                    (3)  เพื่อสงเสรมิความกาวหนาของครู ( Aiding Teacher ‘s Growth ) 

                    (4)  เพื่อนําทางใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางคณะครูกับชุมชน ( 

Guiding Staff and Community Relation ) 

                               หวล  พนิธุพนัธ  (2528 : 147)  ไดสรุปความหมายของการนิเทศ

การศึกษาจากนักวชิาการหลายทานไวดังนี ้ คือ   

                    (1)  การนิเทศการศึกษา  หมายถงึ  การชวยเหลือในการพัฒนาสภาพ

การเรียนการสอนใหดียิง่ขึ้น 

                    (2)  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน 

                    (3)  การนิเทศการศึกษา  หมายถงึ  การปรับส่ิงตางๆที่มตีอการเรียนใหดี

ข้ึน 

                    (4)  การนิเทศการศึกษา  หมายถงึ  การชวยเหลือใหสภาพการเรียนการ

สอนพัฒนาในทางที่ดีใหครูเติบโตพึ่งตนเองได  แลวนําผูที่พึ่งตัวเองไดไปใชประโยชนแกสังคมตอไป 

                    นงเยาว  ธาราศรีสุทธิ  (2530 : 238)  กลาวถึงความหมายของการนิเทศ

การศึกษา  คอืกิจกรรมหรือความพยายามตางๆ ของบุคลากรทางการศึกษาที่จะพฒันาความรู

ความสามารถของผูรวมวชิาชพี ใหปฏิบัติภารกิจทางดานการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อสนองนโยบายและเปาหมายของการจดัการศึกษา 

                               กิติมา  ปรีดิลก  (2532 : 70)  การนิเทศการสอนเปนงานที่สาํคัญอยาง

หนึง่ในการบรหิารงานวิชาการและจําเปนตองจัดใหมีขึน้ในโรงเรียน  เพราะเปนการสงเสริมการ

ทํางานในหนาที่ของครูไดดีข้ึน  อันสงผลโดยตรงตอคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  

การนิเทศการสอน  เปนการชวยเหลือแนะนํา  หรือปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนของ

ครูใหดีข้ึน  นอกเหนือจากศึกษานเิทศกโดยตรงแลว  ผูบริหารโรงเรยีนหรือครูใหญจะเปนผูทาํ

หนาทีน่ี้ไดดีทีสุ่ด  โดยทํางานรวมกบัครู  เพื่อชวยเหลือแนะนาํและชวยแกปญหาที่เกดิขึ้น

เกี่ยวกับการเรียนการสอน  สิ่งทีน่าจะไดทาํการนิเทศไดแกส่ิงตอไปนี ้

                    (1)  เกี่ยวกับแผนการสอน  และการปฏิบัติตามแผนการสอน 

                    (2)  เกี่ยวกับการควบคุมนกัเรียนและระเบยีบวินยัในหองเรียน 
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                   (3)  เกี่ยวกับวธิีการสอนใชเทคนิควธิีใด  เหมาะสมหรือไม  มกีารจัดกลุม

นักเรียนอยางไร 

                   (4)  การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน  เพื่อจูงใจใหเด็กเกิดการ

เรียนรูเหมาะสมเพียงใด 

                   (5)  การบนัทกึและรายงานผลการเรียนมีความเหมาะสมเพียงใด 

                   ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535 : 261 - 262)  ไดใหความหมายของ  

การนิเทศการศึกษาวา  หมายถงึ  กระบวนการจัดบริหารการศึกษาเพือ่ช้ีแนะใหความ

ชวยเหลือและความรวมมือกับครูและบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  เพื่อปรับปรุงการ

เรียนการสอนของครูและเพิ่มคุณคาของบทเรียนใหเปนไปตามจุดหมายของการศึกษา           

                  ดังนั้นการนเิทศนการศึกษา  หมายถงึ  กระบวนการตางๆทีบุ่คลากรทางการ

ศึกษานํามาใชเพื่อปรับปรุง  และชวยใหกระบวนการ  วิธีการในการเรียนการสอนพัฒนาขึ้น    

                         2)  การพฒันาครู            

                              เสรี  ลาชโรจน  (2531 : 221 - 223)  กลาววา ผูบริหารโรงเรียนนอกจากจะรับ

หนาที่ในการบริหารโรงเรียนแลว  ยังมีงานพัฒนาบุคลากร  อาจทําได  3  ลักษณะ  คอื  การนิเทศและการ

สอนงานการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน  ซึ่งประกอบดวยคุณภาพดานสาระความรูในงานที่

ปฏิบัติและคุณภาพดานสาระความรูในงานที่ปฏิบัติและคุณภาพดานวิธีการกระบวนการทํางานและการ

พัฒนาทีมงาน 

                  กติิมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 118)   กลาวไววา  การพัฒนางานของบุคคลที่

ไดรับการคัดเลือกแลวมีความจําเปน  คือ 

                           (1)  เพื่อเปนการปรับปรุงการพฒันางานวชิาชีพของบุคคลที่ดํารงตําแหนง

ในปจจุบนัใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึน้ 

                 (2)  ชวยพฒันาทกัษะอันจําเปนสําหรับการทาํงานของบุคคลที่ไดรับการ 

คัดเลือกแลว 

                 (3)  สงเสริมใหบคุลากรพัฒนาวิชาชพีความสามารถของตนยิ่งขึน้ 

                            นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2534 : 22 - 23)  กลาววา  การพัฒนาบคุลากร  

หมายถงึ  กระบวนการสงเสริมใหคนที่ปฏิบัติงานอยูแลวไดเพิ่มพนูความรูความชํานาญและ

ความสามารถเพิ่มข้ึน เพื่อใหงานมีประสิทธภิาพสูงขึน้  ดังนัน้  ผูบริหารหรือครูใหญจึงมีหนาที่

กระตุน  สงเสริมโดยเปนผูจัดหรือใหผูอ่ืนชวยดําเนนิการจัดงานพัฒนาบุคคลขึ้น  ซึ่งมีวิธกีาร  ดังนี ้

                             (1)  การปฐมนิเทศครูใหม เพื่อใหทราบปรัชญาวัตถุประสงค  ประวัติความ

เปนมาของโรงเรียน  สภาพของชุมชน  ระเบียบขอบังคับ  สวัสดิการและกิจกรรมตาง ๆ   ของโรงเรียน 
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                 (2)  จัดใหมีบริการทางดานการสอน  เชน  แนะนําใชหรือผลิตโสตทัศนูปกรณ 

จัดหองสมุด โตะ  มานั่งสาํหรับครู  แนะนําชี้แจงแหลงวัสดุและวิทยากรภายนอก 

                 (3)  จัดใหครูใหมสังเกตการสอนของครูอาวุโสที่มีประสบการณการสอนมา

นาน  และมีความสามารถเชี่ยวชาญทางการสอน 

                 (4)  สังเกตการสอนในชัน้  เพื่อชวยเหลือครูมิใชเปนการจับผิด 

                 (5)  ใหครูไดเยีย่มเยียนดูการสอนและการดําเนนิงานของโรงเรียนอื่นที่อยู

ขางเคียง  หรือตางจงัหวัดถามีงบประมาณ  

                 (6)  ใหครูไดเยี่ยมเยียนดูการสอนครูชั้นอื่น ๆ  ไมวาจะเปนชั้นระดับเดียวกัน

หรือตางระดับกัน 

                 (7)  เปดโอกาสใหครูไดดูการสาธิตการสอน จากผูเชีย่วชาญหรือครูดวย

กันเองหรือถาครูใหญมีความสามารถและไดรับการขอรองจากครูก็อาจสาธิตใหดูเอง 

                (8)  กลุมโรงเรียนใชประโยชนในการมกีลุมของโรงเรียนรวมมือและ 

ชวยเหลือกนัเองทางดานวชิาการ 

                 (9)  จัดใหมีสัปดาหแหงความกาวหนาทางวชิาการ  อาจจะใหครูหรือเชญิ 

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกบรรยายในหวัขอเร่ืองที่ครูสวนใหญมีความตองการหรือสนใจ 

                (10)  จัดใหมีกลุมอภิปรายยอย ๆ  ตามความสนใจของครู  อภิปราย

เกี่ยวกับเรื่องวธิีสอนตาง ๆ  เปนตน 

                (11)  จัดใหมีการประชุมอบรมในระหวางฤดูรอนประมาณ 1 – 2 สัปดาห 

                (12)   สงครูไปรวมในการอบรมตาง ๆ  เมื่อมกีําลังและโอกาส 

                (13)  รับวารสารทางวชิาการตาง ๆ  ไวใหครูไดศึกษา  คนควา  โดยจัดวาง

ไวในทีห่ยิบอานไดสะดวก 

               (14)  แนะนาํใหเขาเปนสมาชกิสมาคมทางวิชาการตาง ๆ  เชน  สมาคมครู

วิทยาศาสตร  สมาคมคณิตศาสตร สมาคมการศึกษา  เปนตน  หรือแนะนาํครูใหเปนสมาชิก

วารสารทางการศึกษาตาง ๆ  

                (15)  ใหคําปรึกษาหารือทางดานสวนตัว  และดานวิชาการแกครู  ทัง้เปน

รายบุคคลและรายกลุม   

               (16)  ถามีโอกาสและกําลงัก็สนบัสนุนใหครูไปทัศนศึกษาเพิ่มเติม 

               (17)  สรางบรรยากาศทางวิชาการใหเกิดขึ้นในหมูครู  เชน  จัดเที่ยงวนั

สนทนา  (คุยกันทางวิชาการในขณะรับประทานอาหารกลางวันโดยมีครูคนหนึ่งนาํในการสนทนาและคน

อ่ืน 
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ไตถามหรือเสริมการสนทนา)มีปาฐกถาเปนบางครั้งบางคราวเชิญบุคคลภายนอกหรือผูปกครอง

นักเรียนทีม่ีความรูดีในบางเรือ่งมารวม 

               (18)  สงเสริมใหครูเขียนบทความทางวชิาการไปลงหนังสือตาง ๆ  

               (19)  นําครูไปทัศนศึกษาสถานที่  ที่จะใหความรูทางวิชาการเพิ่มเติมและ

เปนประสบการณจริง ๆ แกครู 

              (20)  จัดรายการเลาสูกันฟงหรือเขียนสูกนัอานโดยครูใหญกาํหนดใหครูคน

หนึง่อานหนงัสือที่เปนประโยชนทางวิชาการแลวใหครูมาคุยหรือเขียนยอใหครูคนอืน่ ๆ  ไดฟง

หรือไดอาน  เพื่อเปนการสงเสริมความรูทางวชิาการแกครูในโรงเรียน ผูบริหารตองจัดหาวธิีการ

ตาง ๆ ใหเกิดขึน้  ทัง้นี้กอ็ยูกบัการความเสยีสละและความมุงมัน่ของผูบริหารและคณะครูในการ

ที่จะใหความรวมมือและปฏิบัติตามดวย 

            จากแนวคิดของนักการศึกษาทีใ่หความหมายของการนเิทศและการพฒันา

วิชาชพีขางตน สรุปไดวา  การนิเทศและการพัฒนาวิชาชพี หมายถงึ  การชวยเหลือในการ

ปรับปรุงพัฒนาการสอนใหมีคุณภาพและสงเสริมใหครูไดพัฒนาความสามารถในวิชาชพีของตน

ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การนิเทศและพฒันาบุคลการนั้นไมวาจะใชวิธีการใด   เมือ่ได

ดําเนนิการไปแลวผูบริหารสถานศกึษาจะตองติดตามผล เพื่อใหทราบความเปลีย่นเปลงที่

เกิดขึ้น หากวธิีการใดดําเนนิไปแลวไมเกดิผลตามที่คาดหวัง หรือไดรับผลตอบแทนไมคุมคา

และเวลาลงทนุที่เสยีไปจะตองนาํมาคิดทบทวน  เพื่อปรับปรุงวิธกีาร  หรือเลอืกใหวธิีการใหมที่

เหมาะสมกวาตอไป  เพื่อนาํไปสูการพฒันาวชิาชพีของครู 

    2.3.7  งานการวัดผลและประเมินผล    

               การวัดและประเมนิผลการเรียนเปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยใหการ

เรียนรูของนกัเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนกระบวนการที่ตรวจสอบวานักเรียนได

ถึงจุดหมายปลายทางตามทีห่ลักสูตรตองการหรือไมเพยีงใด  ผลจากการวัดจะเปนขอมูลที่ชวย

ใหครูผูสอนไดนําไปพจิารณาหาวิธีแกไขขอบกพรองและจุดออนในดานตางๆได (สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ , 2541 : 117) 

             กิตมิา  ปรีดีดิลก  (2532 : 72)  ไดกลาววา  การวัดผล  (Measurement)  เปน

การเปรียบเทยีบผลที่ไดจากการเรียนกับมาตรฐานอันหนึง่ทีย่ึดถืออยู  ซึง่มีลักษณะเปนรูปธรรม  

คือ  จะแสดงผลของการวัดออกมาเปนตัวเลข  เพื่อแสดงวานักเรียนมีความรูมากนอยเพยีงใด  จาก

ที่ไดเรียนไปแลว  และอาจจะบอกไดหลังการสอบวา  นักเรยีนไดคะแนนเทาไรโดยนาํผลที่นกัเรียน

ทําไดกับคําตอบที่ครูเตรียมไววาเปนคําตอบที่ถูกไปเปรยีบเทียบ  สวนการประเมินผล 

(Evaluation)    
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เปนการกําหนดคาหรือราคาจากคะแนนที่เราไดจากการวัดผลนั้น  เชน  เกงหรือไมเกง  ดี

หรือไมดี  คือ  เมื่อเราไดคะแนนจากการวัดมาแลว  เรายังบอกไมไดทีเดียววาเด็กคนนั้นเกง

หรือไมเกง  เราจะตองใชวิจารณญาณพิจารณาดูตอไปอีกดวย  โดยการเปรียบเทียบกับคนอื่น

ในหองเดียวกัน 

             ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535 : 199)  ไดกลาววา  การวัด (Measurement)  

เปนกระบวนการที่กาํหนดจํานวนตัวเลขใหกับ  วัตถุ  สิ่งของ  หรือบุคคลตามความมุงหมาย

และเปรียบเทยีบลักษณะความแตกตางทีป่รากฏอยูในสิ่งที่จะวัดนัน้ ๆ  สวนการประเมินผล 

(Evaluation)  เปนการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ  คุณคา ความจริง  และการกระทําบางที

ขึ้นอยูกับการวัดเพียงอยางเดียว  เชน คะแนนสอบ  แตโดยทั่วไปจะเปนการรวมการวัดหลาย ๆ 

ทาง  โดยอาศยัขอมูลหรือรายละเอียดจาก  การสังเกต  การตรวจงาน  การสัมภาษณ  หรือการ

ทดสอบประกอบการพิจารณาการประเมนิคาแตละครั้งประกอบดวย 

            (1)  ผลการวัดผลที่ไดจากกระบวนการตาง ๆ   เชน  การสังเกต  การตรวจงาน  การ

สัมภาษณ  หรือการทดสอบ 

            (2)  เกณฑการพิจารณา  เพื่อจะใชเปนแนวทาง  หรือหลกัในการพิจารณาวา   

เกง -ออน,  พอใจ - ไมพอใจ,  ผาน - ไมผาน  โดยนําผลทีว่ัดไดมาเปรียบเทียบกบัเกณฑที่กําหนดไว 

            (3)  การตัดสินใจ  เปนการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหวางผลของ

การวัดกับเกณฑกําหนด 

            การปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลมีหลกั  ดงันี ้

            (1)  การประเมินผลกอนเรียนเปนหนาที่สําคัญที่ครูผูสอนจะตองประเมิน

เร่ิมตนการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  แตละหนวย  แตละบทเรียนเพื่อดูวานักเรยีนแตละ

คน  ควรจะเริม่ตนเรียนที่จดุใด 

          (2)  การประเมินผลระหวางเรียน  เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบวา  นักเรียนมีความรู  

ความสามารถตามจุดประสงคที่กําหนดไวใน ป.02  และในแผนการสอนหรือไม 

           (3)   การประเมินผลปลายภาคเรียน  เปนการประเมินผลใหครอบคลุมทุกจุดประสงคของกลุม

ประสบการณ  หรือจุดประสงคปลายทางที่เปนตวัแทนของจุดประสงคทั้งหมดมาประเมิน  เพื่อดูผลการเรียน  

โดยสรุปวาเรียนมาตลอดภาคเรียนแลวมีผลเปนอยางไร (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ , 

2541 : 117) 

             จากความเห็นของนักการศึกษาดังกลาวแลว สรุปไดวา  การวัดผลการศึกษา   หมายถึงการตี

ราคาโดยกําหนดคาเปนตัวเลขจากสิ่งที่เราสอนนักเรียนวาไดผลอยางไรสวนการประเมินผล 
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หมายถงึการประเมนิผลขบวนการทัง้หมดของการศึกษาวาบรรลวุัตถปุระสงคหรือไมโดยพจิารณา

จากผลของการวัดและองคประกอบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของมารวมในการพิจารณา 

 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมความเปนผูนํา 
 
               การวิจัยครั้งนี้  ผูวจิัยมุงศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนาํในงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศกึษาเอกชน  จงัหวัดสมุทรปราการ  ไดศึกษาเอกสารที่เกีย่วของ  มีรายละเอยีด  ดังนี ้   

               2.4.1  ความหมายของผูนาํ 

             ภิญโญ  สาธร  (2519 : 139)  กลาววา  ผูนําคือบุคคลใดบุคคลหนึง่ในกลุมคน

หลายๆ คนทีม่ีอํานาจ  มีอิทธิพลหรือความสามารถในการจูงใจคน  ใหปฏิบัติตามความคิดเหน็  

ความตองการ  หรือคําสั่งของเขาได 

             สมพงศ  เกษมสนิ  (2523 : 220)  ใหความหมายของผูนาํ  คือ  หวัหนา

หนวยงานหรือผูบังคับบัญชาสูงสุดในหนวยงานนั่นเอง  โดยเฉพาะผูนําทางบริหาร  จะเห็นได

วาเปนผูที่บริหารงานของกลุม  โดยทาํหนาที่เกี่ยวกับการอํานวยการ  การริเร่ิม  การ

ประนีประนอม  และการประสานงาน ทัง้นี ้  เพื่อใหเกดิพลังรวมของกลุมมุงใหการดําเนนิงาน

บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 

                เอ็ด  สาระภูมิ  (2530 : 27)  กลาววา  ผูนํา  หมายถงึ  บุคคลซึ่งมี

บุคลิกลักษณะและคุณสมบัติเหมาะสมที่จะชักจูงใจ  และมีอิทธิพลในการแนะนําคนอื่น  ใหทํางาน

บรรลุตามวัตถุประสงคของกลุมนั้นๆ 

                   นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2534 : 95)  ไดใหความหมายของผูนําไว  ดงันี ้

               1)  ผูนํา  คือ  ผูทีม่อิีทธพิลในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอ่ืน 

               2)  ผูนํา  คือ  ผูทีม่ีอิทธพิลในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอ่ืนมากกวา

คนอื่นๆ ในกลุมหรือในองคการซึ่งเขาปฏิบตัิงานอยู 

                          3)  ผูนํา  คอื  ผูที่ไดรับการเลือกตั้งจากกลุมเพื่อใหเปนหวัหนา 

               4)  ผูนํา  คือ ผูที่ใชอิทธิพลมากในการกาํหนดเปาหมายหรือการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุเปาหมายของกลุมหรือองคกร 

               5)  ผูนํา  คือ  ผูซึ่งไดรับตําแหนงในสํานักงานและมีอิทธพิลในตัวสูง  มองใน

แงของตําแหนงงาน 

               ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ  (2538 : 178)  กลาววา  ผูนํา  หมายถึง  ผูที่มีบทบาท 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  

54 

 

แสดงความสัมพันธระหวางบคุคลที่เปนผูใตบังคับบัญชา โดยครอบคลุมความสัมพันธในดานตางๆ  

เชน  การจงูใจ  การติดตอส่ือสาร  และการมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา  ตามอาํนาจหนาที่

ทางการบริหารที่ดํารงตําแหนงอยู 

                          สุทัศนา  มุขประภาต  (2543 : 97)  ไดสรุปไววา  ผูนํา  หมายถึง  ผูที่มี 

อิทธิพล  อํานาจหนาที่และพลังอํานาจเหนือผูอ่ืนและชักชวนบุคคลอื่นเหลานั้น  ปฏิบัติภารกิจ

หนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปไดตามเปาหมายที่กําหนดไว                                            

                จากความหมายขางตนพอสรุปไดวา  ผูนาํ  หมายถงึ  บุคคลที่มีอํานาจ  มี

อิทธิพล  เปนที่ยอมรับจากบุคคล  จากกลุม  และมีความสามารถในการชักจงูใหผูอ่ืนปฏิบัติ

ตาม  เพื่อใหงานนั้นสาํเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

               2.4.2  บทบาทหนาที่ของผูนํา 

                          เครชและคณะ  (Krech  and  others อางถงึใน  กิติพันธ  รุจิรกุล ,2529 :  

58 - 60)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของผูนําไว  14  ประการ  คือ 

              1)  ผูนําในฐานะผูบริหาร  (The  Leader  as  Executive) 

              2)  ผูนําในฐานะผูวางแผน  (The  Leader  as  Planner) 

              3)  ผูนําในฐานะผูกาํหนดนโยบาย  (The  Leader  as  Policy  Maker) 

         4)  ผูนําในฐานะผูเชีย่วชาญ  (The  Leader  as  Expert) 

              5)  ผูนําในฐานะเปนตัวแทนติดตอกับบุคคลภายนอก  (The  Leader as   

External  Group  Representative) 

              6)  ผูนําในฐานะผูควบคุมความสมัพันธของสมาชิกในกลุม (The  Leader  

as Controller  of  Internal  Relations) 

              7)  ผูนําในฐานะผูใหคุณใหโทษ  (The  Leader  as  Purvey  of  Reward  of  

and  Punishment) 

               8)  ผูนําในฐานะคนกลางหรือผูตัดสิน  (The  Leader  as  Arbitrator  and  Mediator) 

                         9)  ผูนําในฐานะเปนบุคคลตัวอยาง  (The  Leader  as  Examplary) 

           10)  ผูนําในฐานะสัญลักษณของกลุม  (The  Leader  as  Symbol  of  the  Group) 

                       11)  ผูนําในฐานะตวัแทนรับผิดชอบ  (The  Leader  as  Substitute  for   

Individual  Responsibility) 

                       12)  ผูนําในฐานะผูมีอุดมคติ  (The  Leader  as  Idiologist) 

                       13)  ผูนําในฐานะบิดา  (The  Leader  as  Father  Figuar) 
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                    14)  ผูนําในฐานะผูรับผิดชอบ  (The  Leader  as  Scapegoat) 

    นพพงษ  บญุจิตราดุลย (2534 : 95 - 96) ไดกลาววาผูนําควรมีหนาทีด่ังตอไปนี้  คือ 

                    1)  ผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกในกลุมอยูรวมกัน  (Maintenance  of  

Membership)  หมายถงึ  เขาจะตองอยูใกลชิดกับกลุม  มีความสมัพนัธกับคนในกลุม  และ

เปนทีย่อมรับของคนในกลุม  ทําใหกลุมมีความสามัคคีกลมเกลียวกนั 

                    2)  ผูปฏิบัติภารกจิของกลุมใหบรรลุวตัถปุระสงค  (Objective  Attainment)  

หมายถงึเขาจะตองมีความรบัผิดชอบในกระบวนการวิธกีารทาํงานดวยความมั่นคงและเขาใจ

ได จะตองทาํใหกลุมทํางานบรรลุเปาหมาย 

         3)  ผูอํานวยการใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม  (Group  Interaction  

Facilitation)  หมายถงึ  เขาจะตองปฏิบัติงานในทางที่จะอํานวยความสะดวกใหเกิดการติดตอ

สัมพันธและปฏิบัติกันดวยดขีองสมาชิกในกลุม  การติดตอส่ือสารที่ดีเปนสิ่งที่สําคัญและ

จําเปนในการชวยใหหนาทีน่ี้บรรลุเปาหมาย 

         นานัส  บรุช ( Nanus Brut. 1989 อางถงึใน  กัลยา  ไผเกาะและคณะ.  2542 : 

16 -17)  ไดกลาววา  ผูนาํทีป่ระสบผลสําเร็จในปจจุบันนี้ตองสามารถนําผูตาม  และพาเขาไป

ในทิศทางใหมที่สรางสรรค  และพัฒนาองคการและสังคมไดในอนาคต  ซึง่ผูนาํเหลานี้จะตอง

ถูกคาดหวังใหมีบทบาทใน  4  ดาน  คือ 

         1)  ผูนําในบทบาทชีก้าํหนดทิศทางการปฏิบัติงาน  (Direction – Setter)  การ

กําหนดเปาหมายขององคการจะชวยชี้นาํการทาํงานไดดี  การปฏิบัติงานมทีิศทาง  ชวยให

บรรลุเปาหมายบุคลากรเขาใจในการทํางานผูนําตองมองการณไกลมีวิสัยทัศน  เพื่อใหองคการ

ไดพัฒนาทัง้ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งแวดลอมเปาหมายตองไมหยุดนิง่มีการปรับเปลี่ยนได 

         2)  ผูนําในบทบาทตวัแทนองคการ  (Spoken  Person)  การมีปฏิสัมพันธกับ

สังคมจะชวยใหองคการเปนที่รูจักของสงัคม  ผูนําตองเกีย่วของกับบุคคลนอกองคการ  กลาที่จะ

ตัดสินใจ  ยอมรับฟงความคิดเห็นของชมุชน  นโยบายการปกครองดานตางๆ  เพื่อใหองคการเปน

ที่ยอมรับของสังคม  การมีเครือขายจะชวยใหบุคคลตางๆ เขามาสนับสนุนการทํางานของตนในองคการ  ผูนํา

ตองเรียนรูและปรับตนเองใหเหมาะสม จะตองมีความสม่าํเสมอและเปนมิตรกับบุคคลทั่วไป 

        3)  ผูนําในบทบาทผูเปลี่ยนแปลง  (Change  Agent)  การเปลี่ยนแปลงเปนสวน

หนึ่งของความกาวหนา   ผูนําควรรูถึงวิธีการเปลี่ยนแปลง   แตการเปลี่ยนแปลงตอง

ประกอบดวยความมีเหตุผล  และวิธีการที่จะเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนที่องคการจะ

ไดรับรวมทั้งความถูกตองเหมาะสมดวยและจะตองคํานึงถึงผูตาม 
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               4)  ผูนําในบทบาทผูสัง่สอนหรือพีเ่ลี้ยง (Coach) การใหคําแนะนํา  การสอนเปน 

บทบาทหนึง่ของผูนาํที่จะตองกระทาํ เพื่อใหผูตามไดเขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง  และใหเปน

แบบอยางในการประพฤติปฏิบัติในการทํางานการไดรับการบอกกลาวชี้แนะจะชวยผูปฏิบัติไดเปนอยางดี 

       สุทัศนา  มุขประภาต  (2543 : 105 - 105)  ผูนําและผูบริหารนั้น  แมมิใชคนๆ

เดียวกันในบางกรณี แตในภาวะที่เปนผูบริหารอยู  ตองมีความเปนผูนําดวย เพราะหนาที่ของ

ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนองคการรูปนัยประเภทหนึ่งยอมมีหนาที่เชนเดียวกับผูนําองคการ  

ซึ่งมี  9  ประการ  ตอไปนี้ 

         1)  กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศกึษา 

                     2)  การตัดสินใจและวินิจฉยัส่ังการ 

                     3)  การเสนอแนะ  สอนงาน  นิเทศงาน 

                     4)  การเรงเรา  กระตุนบุคลากร 

                     5)  การใหความมั่นคง 

                     6)  การเปนตัวแทนของกลุม  หรือ  สถานศกึษา 

                     7)  การใหกําลังใจบุคลากร 

                     8)  การยกยองสรรเสริญ  และ  การลงโทษบุคลากร 

                     9)  การประเมนิงานของบุคลากรและสถานศึกษา 

                     กลาวโดยทั่วไปแลว  ผูนํามีภารกิจหรือมีหนาทีท่ี่ตองปฏิบัติในองคการ  ดังตอไปนี้ 

         1)  เสริมสรางความสัมพันธในกลุม  ( Maintenance  of  Membership) ผูนําควร

เปนผูบํารุงรักษากลุมใหธํารงอยูได มีความสมานสามัคคีกัน เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีเอกภาพ  

เพราะเมื่อสมาชิกมีความรักใคร  ไววางใจ  ปรองดองและใหเกียรติกัน  ทุกคนจะรูสึกสบายใจ  จะ

ปฏิบัติงานอยูในองคการเดียวกันอยางมีความสุขมีขวัญและกําลังใจดีไมหวาดระแวงวาใครจะ

ใสรายหรือจับผิด 

           2)  สนับสนุนใหกลุมปฏิบัติหนาที่ไดบรรลุวัตถุประสงค  ( Objective  

Attainment)  ผูนํามีความรบัผิดชอบในกระบวนการการทํางาน หาวธิกีารใหกลุมทาํงานได

อยางราบรื่นบรรลุเปาหมาย 

          3)  อํานวยใหเกิดการติดตอสัมพันธกลุม ( Group Interaction  Facilitation )  

ผูนําตองจัดหาเครื่องอํานวยความสะดวก  ประสานงานใหมกีารติดตอสัมพันธที่ดขีองบุคคลใน

กลุมการติดตอส่ือสารที่ดีเปนสิ่งสาํคัญและจําเปนมากชวยใหกลุมมีบรรยากาศในการทํางานที่ด ี             

         จากแนวคิดของนักวิชาการการศึกษาที่กลาวไวเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของ

ผูนําดังที่กลาวขางตน  ทาํใหพอสรุปไดวา  ผูนําควรมีบทบาทหนาที่ดงัตอไปนี้  คือ 
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                    1)  ผูนาํควรเปนผูกําหนดจดุมุงหมาย  และวัตถุประสงคขององคการ 

                    2)  ผูนาํควรเปนผูทีว่างแนวทางการทาํงานของกลุม  พรอมทัง้อํานวยความ

สะดวกใหสมาชิกสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค 

                    3)  ผูนาํควรเปนผูทีท่ําหนาที่ประสาน  และสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดในกลุม 

                    4)  ผูนาํควรเปนผูสรางขวญั  กาํลังใจ  และคอยกระตุน  เพื่อใหสมาชิกในกลุมมี

การเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ี 

          2.4.3  คุณลักษณะและทักษะของผูนํา  มีรายละเอียดดังนี ้

                    สมพงษ  เกษมสิน  (2523 : 296 - 298) ไดกลาวถงึ  คณุลักษณะผูนาํที่ม ี

ประสิทธิภาพ  โดยจําแนกเปน  4  ดาน  ดงันี ้

                    1)  ดานพืน้ฐานและประสบการณ   ผูนาํที่ดีตองมีคุณสมบัติในดานการ

ตัดสินใจ   วนิิจฉัยสัง่การ  การวางแผน  เพื่อจะไดพิจารณาในการเลือกวิธีการทีถู่กตองเพราะ

การตัดสินใจ เปนพฤติกรรมที่ตองมีการวิเคราะหทางเลือกในการปฏิบัตินอกจากนี้ผูนํายงัตองเปนผู

มีประสบการณ ทั้งทางดานเทคนิค และการบริหาร  ทัง้นี้เนื่องจากการขยายงานขององคการใน

ปจจุบันมีปจจยั ภายนอกทีม่ีผลตอองคการเพิ่มมากขึน้ 

                    2)  ดานสติปญญาและคุณภาพสมอง  ความสามารถทางสติปญญา  และ

คุณภาพสมองเปนสิ่งจําเปน  และมีความสาํคัญสําหรับผูนําตอหนาที่ผูบริหาร  ไดแก  

ความสามารถทางดานภาษา  ความสามารถดานเหตุผล  ความสามารถในการจดจํา  

ความสามารถดานความรอบรูทั่วไป  ความสามารถในการวินิจฉยั  ความสามารถในการ

ยืดหยุนได 

                    3)   คุณลักษณะทางรางกาย  ผูบริหารจะตองมีรูปรางบริบูรณเพราะผูมีรางกาย

สมบูรณ  จะมสุีขภาพจิตดี  ผูบริหารที่สุขภาพดีจะเปนคุณลักษณะทีด่ึงดูดใจบุคคลอื่นที่ไดให

การยอมรับนบัถือวาเปนผูเข็มแข็งอดทน  จะสามารถฟนฝาและนําหมูคณะได 

         4)  ดานบุคลิกภาพและความสนใจ  องคประกอบดานนี้ของผูนาํจะเปนแรงจงูใจ

ใหผูอ่ืนใหความรวมมือและยอมรับนับถือปจจัยสําคัญของบุคลิกภาพของนักบริหารคอื  ความ

เชื่อมั่นในตนเอง  ความเปนผูบรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ  และความรับผิดชอบ 

         นพพงษ  บุญจิตราดุลย  ( 2534 :  96 )  ไดกลาวถงึคุณลักษณะของผูนําวา  

ประกอบดวย  คุณลักษณะ  6  ประการ  คอื 

          1)  ผูนําจะตองเปนผูมคีวามสามารถ  ( Capacity )  ซึ่งประกอบดวย  ความมี

ปญญา   

ไหวพริบ  การตื่นตัวอยูเสมอ  ทนัตอเหตุการณ  การใชเวลาและภาษาที่ถกู  ความเปนผูริเร่ิม 
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เปนของตนเอง  และความเปนผูมีการตัดสินปญหาที่ด ี

           2)  ผูนาํจะตองเปนผูมีความสาํเร็จ  (Achievement)  ความสําเร็จทางดาน

วิชาการ  แสวงหาความรู  ความสาํเร็จทางการเลนกฬีา 

            3)  ผูนําจะตองเปนผูมีความรับผิดชอบ  ( Responsibility )  เขาจะตองเปนคนที่

คนอืน่จะพึ่งพาได  มีความคดิริเร่ิม  มีความสม่ําเสมอมัน่คง  อดทน  กลาพูดกลาทาํมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง  และมีความปรารถนาที่จะเปนเลิศหรือทะเยอทะยาน 

         4)  ผูนําจะตองเปนผูเขาไปมีสวนรวม (articipation)  ในดานกิจกรรม  ในดาน

สังคม  ใหความรวมมอืรูจักปรับตัวและมีอารมณขัน 

           5)  ผูนาํตองเปนผูมีฐานะทางสงัคม  (Status)  มีตําแหนงฐานะทางสังคมเปนที่

รูจักทั่วไป  (Popularity) 

           6)  รูสภาพการณ  (Situation)  รูสภาวะทางจิตใจของคนระดับตางๆ  รูฐานะ  

ทักษะ  ความตองการและความสนใจของผูใตบังคับบัญชา  รูในวัตถุประสงคขององคการที่

จะตองทาํใหสาํเร็จ  มีผูกลาววา  ผูนําที่ดีจะตองรูจักการเปนผูตามที่ดีดวย 

           สตอกดิล  (Stogdill . 1974 : 74 - 75) ไดศึกษารวบรวมงานวิจยัเกี่ยวกับ

คุณลักษณะ  ของผูนาํโดยแบงตามคุณลักษณะ  6 ดาน  ดังนี ้

            1)  ลักษณะทางกาย  ( Physical  Characteristics )  ไดแก เปนผูที่มีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรงสมบูรณ 

           2)  ภูมิหลงัทางดานสงัคม  ( Social  Background )  ไดแก  มีการศึกษาด ี มี

สถานะทางสงัคมดี 

           3)  สติปญญา  ( Intelligence )  ไดแก  มีสติปญญาสูง  มีการตัดสินใจดี  มี

ทักษะในการสือ่ความหมายและการพูด 

           4)  บุคลิกภาพ  ( Personality )  ไดแก  มีความตื่นตัวอยูเสมอ  ควบคุมอารมณ

ไดดี  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีจริยธรรม  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

           5)  ลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน  ( Task -  Related  Characteristics )  ไดแก  

มีความปรารถนาที่จะทําใหดีที่สุด  มีความรับผิดชอบ  ไมทอแทตออุปสรรค  และมุงงาน 

           6)  ลักษณะทางสงัคม  (Social  Characteristics) ไดแก ปรารถนาที่จะรวมมือ

กับ  คนอื่นๆ  มีเกียรติ  เปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น  เขาสังคมเกง  และเฉลียวฉลาด 

2.4.4  พฤติกรรมความเปนผูนําและแบบพฤติกรรมผูนํา  มีรายละเอยีดดังนี ้   

          1)  พฤติกรรมความเปนผูนาํ 
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                       พนัส  หันนาคนิ  (2524 : 91) ไดใหความหมายของคําวาพฤติกรรมความเปน

ผูนําหมายถงึ กระบวนการทีบุ่คคลหนึ่งใชอํานาจหรืออิทธิพลทางสงัคมเหนือบุคคลอื่น เพื่อให

บุคคลเหลานัน้เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมไปตามที่ตองการ ดังนัน้ผูที่เปนผูนําในโรงเรียนก็คือ  

บุคคลที่ใชอํานาจหรืออิทธพิลทางสงัคมเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

เพื่อใหงานของโรงเรียนดําเนินไปสูเปาหมายที่ตองการ 

           ไพฑูรย  เจริญพนัธวุงศ  ( 2524 :  8 )  ไดใหความหมายของคําวา  พฤติกรรม

ความเปนผูนาํ  หมายถงึ  การกระทําที่ผูนาํใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ในความสัมพนัธ  ซึง่มี

อยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ  เพื่อปฏิบตัิการและอํานวยการ  โดยใช

กระบวนการตดิตอซ่ึงกันและกัน  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กาํหนดไว 

            กิติพันธ  รุจิรกุล  (2529 : 11)  ไดใหความหมายของพฤตกิรรมความเปนผูนาํ  

หมายถงึ  การที่บุคคลใด บคุคลหนึ่งใชความสามารถของตนชักจูงผูอ่ืนใหรวมมือรวมใจกับตน

ดําเนนิการไปสูจุดมุงหมายของตนได 

           ฮาลปน  (Halpin, 1966. อางถึงใน  กิติพนัธ  รุจิรกุล   2529: 11) ไดให

ความหมายไววาพฤติกรรมความเปนผูนํา  หมายถงึ  พฤติกรรมที่ผูนาํไดแสดงออกถึง

ความสามารถในการนํากลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆไปสูเปาหมายทีก่ําหนด  การแกปญหา  

รวมทัง้การบาํรุงขวัญและกําลังใจของกลุมดวย 

          2)  แบบพฤติกรรมผูนํา  

                      เดวิส  (Davis. อางถงึใน  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ.  2522 : 92 - 95) ไดเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกบั  แบบพฤติกรรมของผูนําไวดังนี้คือ 

               (1)  ผูนําแบบอัตตาธิปไตย  (Autocratic)  ผูนําชนิดนี้เนนในเรื่อง  อํานาจที่

ตนครองอยูภาวะผูนําจงึขึ้นอยูกับอํานาจ สําหรับผูรวมงานมหีนาที่จะตองเชื่อฟงโดยไมมีขอ

สงสัย ชอบใหผูรวมงานมาพึง่พาผูรวมงานมักจะทํางานไมเต็มความสามารถ เพราะมคีวาม

ตองการทาํงานเพื่อเปนเครือ่งยังชพีเทานัน้ ผลการปฏิบัติงานจึงต่ํา ขวัญในการทํางานก็ต่าํ

ดวย  เพราะจาํเปนตองอยูในกฎเกณฑระเบียบหรือคําสัง่ 

                (2)  ผูนาํแบบดูแล  (Custodial)  มักมุงเนนในเรื่องของการใหรางวัลวัตถ ุ 

ภาวะผูนําขึ้นอยูกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจของหนวยงาน  สาํหรับผูรวมงานจะไมพึง่ผูนาํ แต

จะพึ่งพาหนวยงานจากการบริหารและสวสัดิการตางๆ ดังนัน้การปฏบิัติงานจึงเต็มไปดวย

ความเฉื่อยชา  แตขวัญในการทํางานสูง  เพราะมีความพึงพอใจ 

                 (3)  ผูนําแบบค้ําจุน  (Supportive)  ผูนํามักเนนความสัมพันธ  โดยอาศัยความ 
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ชวยเหลือคํ้าจุนภาวะผูนําขึ้นอยูกับการเปนผูนําของเขากลาวคือผูนําจะสามารถสราง

บรรยากาศในการทํางานรวมกัน  ใหมีความชวยเหลือค้ําจุนกันไดอยูแลว  ภาวะผูนําจะดีตาม

ไปดวยสําหรับผูรวมงานจะเกิดความรวมมือดวยดี เพราะผูนําสามารถจัดบรรยากาศครอบครัว

ในการทํางานไดเองตามความตองการ จึงทําใหการปฏิบัติงานดําเนินไปดวยดี  ผูรวมงานเกิด

แรงจูงใจภายในใหทํางานดังนั้นการปฏิบัติงานจึงมีแรงกระตุนสูง  ทําใหงานมีประสิทธิภาพ 

                  (4)  ผูนาํแบบปญญาชน (Collegial) ผูนําชนิดนีมุ้งเนนในการทํางานเปนกลุม

คณะ  ภาวะผูนําจงึขึ้นอยูกบัความสนิทสนมกลมเกลียวกันการชวยเหลือซ่ึงกันและกันผูนําจะ

ทําหนาที่เปน ผูประสานงาน ผูรวมงานเพยีงแตทํางานอยางมีความรับผิดชอบ โดยมวีนิัยใน

ตนเองซึง่จะทาํใหเกิดความรับผิดชอบมีความผูกพนักบัคุณภาพของงานดงันัน้ผูรวมงานจงึมีความ

กระตือรือรนตอการปฏิบัติงาน มีใจจดจอในงานและขวญัในการทํางานจึงพลอยผูกพันไปกับ

งานและกลุมคณะดวย 

               เกทเซลและกบูา  (Getzels  and  Guba   อางถงึใน  ภิญโญ  สาธร.  2523 : 

348 - 349)  ไดแบงผูนําตามลักษณะของพฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกเปน  3  ประการ  คือ 

                         (1)  ผูนําที่มีพฤติกรรมยึดสถาบันเปนหลัก  (The  Nomothetic  Leader)  คือ  

ผูนําที่ยึดถือเอาวัตถุประสงค ระเบียบ  กฎเกณฑ และผลประโยชนของสถาบัน  หรือหนวยงาน

เปนสําคัญ  แมจะตองทําลายน้ําใจคน  หรือทําใหผูใดเดือดรอนก็ไมถือเปนสิ่งสําคัญ  สถาบัน

หรือหนวยงานมากอนเสมอ 

                         (2)  ผูนําทีม่ีพฤติกรรมยดึบุคคลเปนหลัก  (The  Idiographic  Leader)  คือ  

ผูนําที่อาศัยความคิดเห็นและการตัดสินใจของตนเองเปนแนวทางสัง่การ  โดยพิจารณาตัว

บุคคลที่เกี่ยวของเปนรายๆ ไป  ไมวาจะทาํการใดจะคํานึงถงึความเหมาะสมความตองการ 

ความจาํเปนความสุขความเดือดรอนของบุคคลที่เกี่ยวของกอนสิง่ใดหากมีอะไรขัดตอระเบียบ

อยูบาง  ก็ไมสนใจ  หากพิจารณาวาเหมาะสมกับบุคคลนัน้ บุคคลนีก้็จะสั่งการทนัท ีถือวา การ

คบหาสวนตัวสําคัญกวาตาํแหนง 

                          3)  ผูนําทีม่ีพฤติกรรมมุงประสานประโยชน  (The  Transactional  Leader)  

คือ  ผูนาํทีพ่ิจารณาทัง้ประโยชน  ของสถาบันหรือหนวยงาน  และประโยชนของทัง้บคุคลทั้ง  2 

อยางพรอมๆ  กันมกีารอลุมอลวย ไมใหฝายหนึ่งฝายใดเสียหายมากเกินไป  เปนผูนาํที่รูจกัการ

ประนีประนอม  ในเรื่องทุกเรื่อง  โดยมุงประโยชนของหนวยงานและประโยชนของบุคคลไปพรอมๆ  กนั 

                นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2534 : 96 - 98 )  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแบบ

พฤติกรรมของผูนําไวดงันี ้
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                (1)  พิจารณาแหลงทีม่าของอาํนาจของผูนาํ  แบงออกได  3  แบบ  คอื 

                      ก.  ผูนาํตามกฎหมาย  (Legal  Leader) เปนผูที่มีอํานาจตามกฎหมาย   

ไดแก  หวัหนางานตาง ๆ ทีม่กีารกาํหนดไวเปนตาํแหนงขึน้ทางกฎหมายในหนวยงานตางๆ 

                      ข.  ผูนาํตามบคุลิกภาพสวนตัว ( Charismatic  Leader )  ผูนําประเภทนี้มี

อํานาจติดตัวมาเพราะบุคลกิดี  การศึกษาสูงฐานะและตระกูลดี  พวกนี้ไมจาํเปนตองใชอํานาจ

ในการโนมนาวจิตใจคน 

                                  ค.  ผูนาํทีเ่ปนสัญลกัษณของกลุม  (Symbolic  Leader) ผูนําประเภทนี ้

เปนสญัลักษณของกลุมทีท่กุคนยอมรับและยกยองเทอดทนูให  ทาํนองเดียวกบัพระมหากษัตริย

ซึ่งเปนผูนาํของประเทศและผูนํานี้ก็จะรักและยึดกลุมของตนเปนหลักดวยผูนําประเภทนี้จึงมีบารมีมาก 

                (2)  พิจารณาจากการใชอํานาจของผูนาํ  แบงไดเปน  3  แบบ  คือ 

                     ก.  ผูนําเผด็จการ (Autocratic)  ผูนําประเภทนี้เปนผูส่ังงานเฉยีบขาด  

ไมคํานึงถึงคนอื่น  ไมมกีารแบงงาน  รวมอาํนาจแบบเผดจ็การ  จะตัดสนิใจดวยตนเอง  ยึดมัน่ใน

ความคิดของตนเองเปนใหญ  สรางบรรยากาศแหงความกลัวใหเกดิขึ้นในหนวยงาน 

                                   ข.  ผูนําตามสบาย  (Laissez -  Faire) ผูนําประเภทนี้มกัปลอยให

ผูใตบังคบับัญชาทํางานกนัไปตามใจชอบตามบญุตามกรรม  ไมมีการนิเทศตรวจตราผลงาน  การ

ตัดสินใจขึ้นอยูกับผูใตบังคับบัญชาที่เหน็ดีเห็นชอบกันไป  จะทําอยางไรก็ตามใจชอบ  ถา

ลูกนองดงีานก็อาจดีได  ถาลูกนองไมดีงานกเ็สีย  และทาํงานไปกนัวนัหนึ่งๆเทานัน้ 

                       ค.  ผูนําแบบประชาธปิไตย  (Democratic)  ผูนําประเภทนีจ้ะใชอํานาจ

ตามวิถทีางประชาธปิไตย  การตัดสนิใจจะถือตามความคิดเหน็สวนใหญ  มีการประชุม

ปรึกษาหารือกอนตัดสนิใจ  มีการกระจายอํานาจ  รับฟงความคิดเหน็  ไมใชอํานาจกดขี่  การ

แกปญหาก็เปดโอกาสใหทกุคนไดรวมกนัพจิารณา  เคารพในสทิธิและหนาที่ของแตละบุคคล 

                            (3)   พิจารณาจากแนวทางพฤตกิรรมทีป่รากฏ  แบงไดเปน  2  ประเภท  คือ 

                       ก.  ผูนาํประเภทกจิสัมพนัธ หมายถงึ พฤติกรรมของภาวะผูนาํระหวาง

ความสัมพันธของตัวผูนาํกับสมาชิกในหนวยงาน ที่มุงงานเปนหลัก  โดยมีผูนาํพยายามสราง

รูปแบบที่ดีในการจัดหนวยงาน  สรางชองทางในการติดตอส่ือสารและกระบวนการวิธกีารที่ดี  จะ

เกี่ยวกับความมุงหมายขององคการมิใชเปาหมายสวนตวั 

                      ข.  ผูนาํประเภทมิตรสมัพนัธ  หมายถงึ  พฤติกรรมของสภาวะผูนาํทีมุ่งคน

เปนหลักเห็นไดจากการแสดงออกซึ่งความเปนมิตร ความไววางใจซึ่งกันและกัน การยอมรับนบัถือ  และ

ความสัมพันธอันดีระหวางผูนํากับผูรวมงาน  จะเกีย่วกับความมุงหมายและความพอใจสวนบุคคล 
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                           สนอง  เครือมาก  (2535  : 1137)  ไดนาํเสนอแนวคิดเกี่ยวกบัประเภทของ 

พฤติกรรมผูนาํไว  3  แบบ  คอื 

               (1)  ผูนําโดยชาติตระกูล  ไดแก  พระมหากษัตริย  หัวหนาเผา 

               (2)  ผูนําโดยการแตงตั้ง  ไดแก  ครูใหญ  อาจารยใหญ  หัวหนาการ

ประถมศึกษา  ศึกษาธกิารจงัหวดั  เปนตน 

               (3)  ผูนําโดยการเลือกตั้ง  ไดแก  ผูนําที่ไดรับการยอมรับนับถือจากหมูคณะ  

ผูนําประเภทนีม้ักจะมีความรู  ความสามารถและคุณลักษณะดีจนไดรับการยอมรับใหเปนผูนํา 

               กริฟฟท  (Griffiths  1956 : 243 - 253)  ไดกําหนดพฤติกรรมความเปนผูนํา

ของผูบริหารสถานศกึษาไว  7  ประการ  คอื 

               (1)  เปนผูริเร่ิมงาน 

                (2)  เปนผูปรับปรุงงาน 

                (3)  เปนผูใหการยอมรับ 

                       (4)  เปนผูชวยเหลอื 

                 (5)  เปนนกัพูดที่ชาํนาญ 

                 (6)  เปนผูประสานงาน 

                 (7)  เปนผูเขาสังคมไดดี 

                 ฮาลบิน  (Halpin , 1966 : 86) ไดกําหนดพฤติกรรมผูนาํโดยมกีารนาํหลกั

มนษุยสัมพนัธ  และการปฏิบัติหนาที่มาสมัพันธเกี่ยวของกัน  2  ดาน  ดังนี ้

                  (1)  พฤตกิรรมผูนาํดานกิจสัมพนัธ  เปนพฤติกรรมที่ผูนาํพยายามสราง

รูปแบบที่ดีในการจัดหนวยงาน  สรางชองทางในการติดตอสื่อสารและกระบวนการทีด่ี 

                  (2)  พฤตกิรรมดานมิตรสัมพนัธ  เปนพฤติกรรมทีแ่สดงออกถงึความเปนมิตร  

ความไววางใจซึ่งกนัและกนั  การยอมรับนับถือ  และความสัมพนัธอันดีระหวางผูนาํกบัผูรวมงาน 

                            (3) ระบบปรึกษาหารือ เปนระบบที่ผูนําเปดโอกาสใหผูนํา  กับ

ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจโดยการใหคําปรึกษาหารือแตการตัดสินใจโดยการ

ใหคําปรึกษาหารือสวนใหญยังเปนเรื่องผูนําองคกรอยู 

                 (4)  ระบบใหมีสวนรวม  เปนระบบของผูนําประชาธิปไตย  ใหโอกาสแก

ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการวางแผน  และกาํหนดวัตถุประสงคขององคการ  ทาํใหเกิด

การยอมรับ  เชื่อมั่นซึง่กนัและกัน 

                               จากพฤติกรรมความเปนผูนาํและแบบพฤติกรรมผูนํา ท่ีนักการศึกษาทั้งหลาย 
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ไดกลาวมาขางตน  สรุปไดวา  พฤติกรรมของผูนาํจะเปนในรูปแบบไหนขึ้นอยูกับทีม่าของ

อํานาจ  การใชอํานาจ  รวมไปถงึรูปแบบทีใ่ชในการทํางานวา  ในการทาํงานนัน้  ผูนาํมุงที่อะไร  

มุงทีง่านเปนหลัก  มุงที่คนเปนหลกั  หรือจะมุงทั้งงานและมุงทั้งคนเปนหลัก   

                   ในการบรหิารสถานศึกษาเอกชนนั้น  ผูบริหารตองมกีารแสดงพฤตกิรรม

ความเปนผูนาํของตนในการบริหารงานเพือ่ใหเกิดความชัดเจนในการทํางานของ

ผูใตบังคับบัญชารวมถงึความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานดวย  ในการวิจยัครัง้นีผู้วิจัยได

เลือกศกึษากรอบแนวคิดพฤติกรรมความเปนผูนาํของ  แดเนียล อี กริฟฟท  (Daniel E. 

Griffiths . 1956 : 243-253 ) ซึ่งผูวิจัยเหน็วามีความเหมาะสมและครอบคลุม 

                          (4)  พฤติกรรมความเปนผูนําในงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 7 ดาน

                     แดเนียล อี กริฟฟท  (Daniel E. Griffiths (1956 : 243-253)  ไดศึกษา

เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนาํ  และไดจําแนกพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารเปน 7 ประเภท  ดงันี ้                     

                                ก.  ผูบริหารการศึกษาในฐานะผูมีความคิดริเร่ิม  (  As  an  Initiator ) 

                    พฤติกรรมที่พบในฐานะผูมีความคิดริเร่ิมคือ  พฤติกรรมที่แสดงออกซึง่

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  รูจกัวางแผนในองคกรอยางดี  และทํางานใหมๆ ในหนาที่อยางเตม็ที ่

                                ข.  ผูบริหารการศึกษาในฐานะเปนผูรูจักปรับปรุงงาน  (As  an  Improver )       

                      พฤติกรรมทีพ่บในฐานะผูปรับปรุง คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึง

การสงเสริมใหครูไดพัฒนาวชิาชีพของตนและปรับปรุงการทํางานในหนาที่ใหดีข้ึน ดวยการ

กระตุนและสรางขวัญกาํลังใจ  ตลอดจนแนะวธิีการทํางานแบบใหมๆ 

                  ค.  ผูบริหารการศึกษาในฐานะเปนผูใหการยอมรับ (As  a  Recognizer)   

                      พฤติกรรมทีพ่บในฐานะเปนผูใหการยอมรบั คือ นักบริหารการศกึษาตอง

ใหเกียรต ิ และสนับสนุนความคิดริเร่ิม ใหการยกยองชมเชย ขาใจปญหาของเพื่อนรวมงานใหความ

สนใจบุคคลและสิ่งตางๆ  ที่อยูรอบตัว  มองเห็นความสาํคญัในศักยภาพของแตละบุคคล  เขาใจ

ปญหาและใหความสนใจ  รวมทัง้รับฟงความคิดเหน็ของสมาชิกสวนใหญในหนวยงาน  

                                  ง.  ผูบริหารการศึกษาในฐานะเปนผูใหความชวยเหลือ (As  a  Helper)           

                                  พฤตกิรรมที่พบในฐานะเปนผูใหความชวยเหลอื คือ  การนิเทศ

ผูรวมงานใหม  พรอมที่จะชวยแกปญหาใหกับบุคคลในหนวยงานเสมอ  ทั้งงานในหนาที่และ

เร่ืองสวนตัว  สนใจบุคลากร  ทั้งในดานสวัสดิการ  และสุขภาพอนามัย  รวมถึงการดูแลให

ความปลอดภยัในการทํางานของบุคลากรในองคการดวย     

                                   จ. ผูบริหารการศึกษาในฐานะเปนนักพูดที่ชํานาญ (As an Effective 

Seaker) 
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                          พฤติกรรมทีพ่บในฐานะเปนนกัพูดที่ชาํนาญ คือ มีความสามารถที่จะพดูใน

ที่สาธารณะ ไดเปนอยางดี  สามารถพูดจูงใจ  และโนมนาวใหชุมชนในทองถิ่นคลอยตามดวย

ความศรัทธา  สามารถชกัจูงใหหมูคณะปฏิบัติงานรวมกันดวยความรวมมือ  ประสานสัมพนัธ

กันเปนอยางด ี ใหความสนใจพัฒนาในการพูดของตนเองจนมีความสามารถในการใชภาษาใน

การพูดสรางความศรัทธาเชือ่ถือใหเกิดขึ้นในชุมชนไดเปนอยางด ี

                      ฉ.  ผูบริหารการศึกษาในฐานะเปนผูประสานงาน (As  a  Coordinator )  

                     พฤติกรรมทีพ่บในฐานะเปนผูประสานงาน คือ  การรูจักตนเอง  ทั้งใน

ดานกิริยาทาทาง พฤติกรรมความไมลําเอียงและทัศนคติวาเหมือนหรือแตกตางจากคนอืน่

อยางไรเขาใจในความตองการของตนเอง  และสามารถควบคุมและแสดงออกในทางที่ดี  

สามารถควบคุมอารมณตนเองได เปนคนที่มีเหตุผล  อีกทั้งสามารถกระตุนตนเอง  และ

ผูรวมงานเขามารวมมือสนบัสนุนในการปฏิบัติงานตามแผนขององคการ 

                                ช.  ผูบริหารการศึกษาในฐานะเปนผูเขาสงัคมไดดี (As  a  Social  Man) 

                     พฤติกรรมทีพ่บในฐานะเปนผูเขาสังคมไดดี คือ  ความสามารถในการ

เขาสังคมได สามารถอยูทามกลางคนจํานวนมากทัง้ในและนอกองคการไดดวยความเต็มใจ

สามารถเรยีนรูเพื่อปรับปรุงตนเอง  และรูจักใชเวลาที่เหมาะสมในการเขาสังคม 

 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

                ปรีชา  บุญคมรัตน  ( 2532 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาเกี่ยวกับ  ความสัมพันธระหวาง

การบริหารวิชาการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ  ผลการวิจัย

พบวาการบริหารงานทั้ง 7 ดาน  คือ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการ

เรียน  การนิเทศการศึกษา  การบริหารวัสดุอุปกรณการศึกษา  การบริหารหองสมุด  การ

บริหารงานแนะแนวและการจัดกิจกรรมทางวิชาการมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน  แตมีเพียงดานกิจกรรมทางวิชาการเทานั้นที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

                นวล  เชาวปรีชา  ( 2539 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมความเปนผูนาํทาง

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรยีน

มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษาที่ 5 ไดทําการศึกษา  พฤติกรรมความเปน

ผูนําทางวิชาการ 11 ดาน คอื 1)  การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน  2)  การสื่อสารเปาหมาย

ของโรงเรียน  3)  การนิเทศและประเมินผลดานการเรียนการสอน  4)  การประสานงานดาน

การใชหลกัสูตร  5) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรยีน  6)  การควบคุมเวลาในการสอน  
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 7)  การเอาใจใสครูและนักเรียน  8)  การจดัใหมีสิ่งจงูใจใหกับครู  9)  การสงเสริมใหมีการ

พัฒนาวชิาชพี  10)  การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวชิาการ  11)  การจัดใหมีสิง่สงเสริม

สภาพการเรียนรู  ผลการวิจยัพบวา 

                1)  พฤติกรรมความเปนผูนาํทางวิชาการของผูบริหารโรงเรยีนในภาพรวม  อยูใน

ระดับปานกลาง และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา  3  ดานที่อยูในระดับมาก  คือ  การจัดให

มีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู  การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ และการประสานงาน

ดานการใชหลกัสูตร  ตามลาํดับ 

                2)  การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนในภาพรวมและเมื่อพิจารณาเปน

รายดาน  อยูในระดับปานกลาง 

                3)  พฤติกรรมความเปนผูนาํทางวิชาการของผูบริหารโรงเรยีน  กับการปฏิบัติงาน

นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนในภาพรวมและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีความสัมพันธใน

ทางบวก  โดยมีความสมัพนัธในระดับสูงอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 

                4)  พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  ที่สงผลตอการ

ปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน  ในภาพรวมมี 3 ดาน  คือ  การตรวจสอบ

ความกาวหนาของนักเรียน  การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ  และการจัดใหมีส่ิงสงเสริม

ภาพการเรียนรูสงผลตอการปฏิบตัิงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน 

                ธิดาวัลย  เสตะจันทร ( 2541 : 67 )  ไดศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

ความเปนผูนําทางวิชาการของผูนิเทศภายในโรงเรียน  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม   วัตถุประสงค   

1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนาํทางวชิาการของผูนเิทศภายในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน  2)ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทาง

วิชาการของผูนิเทศภายในโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ตัวอยางที่ใชใน

การศึกษา  คอืโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวัดนครปฐมจํานวน  73  โรงเรียน  จาํนวนครูผูให

ขอมูลในการตอบแบบสอบถาม  330  คน  โดยศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ

ของผู นิ เทศภายในโรงเรียน 8 ดานคือ 1) การกระตุนใหครูตระหนกัและเห็นดวยกบัการ

พัฒนาโรงเรียนและคาดหวังกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่สูงขึน้2)การมีบทบาทสาํคัญในการใช

กลยุทธเพื่อปรับปรุงงานดานวิชาการ 3) การสรางสิ่งจงูใจใหครูใชระบบการใหรางวัลสนับสนนุ

งานวิชาการ 4)การติดตามดูแลความกาวหนาดานวิชาการ  5) การใชทรัพยากรบคุคลและวัสดุ

อยางสรางสรรค   
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6)การสรางสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหปลอดภัยและเปนระเบียบ 7)การติดตามดูแลการ

ปฏิบัติการสอนของครู 8) การสังเกตการสอนของครูและใหขอมูลยอนกลับผลการวิจัย  พบวา  

                1)  พฤติกรรมความเปนผูนาํทางวิชาการของผูนิเทศภายในโรงเรียนโดยภาพรวมมี

การปฏิบัติอยูในระดับมากเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวาทกุดานมกีารปฏิบตัิอยูในระดับ

มากเชนกนั  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือ  การติดตามดแูลการปฏิบตัิการสอน

ของครู การตดิตามดูแลความกาวหนาดานวิชาการ   การกระตุนใหครูตระหนักและเหน็ดวยกับ

การพัฒนาโรงเรียนและคาดหวงักับผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่สูงขึ้น  การใชทรัพยากรบุคคล

และวัสดุอยางสรางสรรค การสรางสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหปลอดภัยและเปนระเบียบการ

สรางสิ่งจูงใจให ครูและใชระบบการใหรางวัลสนับสนุนงานวิชาการ  การมีบทบาทสาํคัญในการ

ใชกลยุทธเพื่อปรับปรุงงานดานวิชาการ  และการสังเกตการสอนของครแูละใหขอมูลยอนกลับ

ตามลําดับ 

       2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนโดยภาพรวม  มีคะแนนเฉลีย่อยูในระดับดี 

                  3)  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนาํทางวิชาการ  ของผูนิเทศภายใน

โรงเรียนกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนพบวาพฤติกรรมความเปนผูนาํทางวชิาการของ

ผูนิเทศภายในโรงเรียนในภาพรวมมมีความสัมพนัธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน

กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตอยูในระดับตํ่า อยางมีนัยสาํคัญที่ระดับ  .05  เพยีงดานเดียว  

เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวาการติดตามดูแลความกาวหนาดานวชิาการมี

ความสัมพันธกับกลุมทักษะคณิตศาสตรและกลุมสรางเสริมประสบการณชิวิต  ในระดับตํ่า

อยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .01 การใชทรัพยากรบุคคลและวัสดุอยางสรางสรรคมีความสัมพนัธ

กับทกัษะคณิตศาตรและกลุมสรางเสริมประสบการณชวีิตในระดับต่ําอยางมนีัยสาํคัญทีร่ะดับ .05   

                สมบูรณ   เสาวคนธ  (2541 : บทคัดยอ)   วิจัยเรื่อง  บทบาทของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาเกี่ยวกบัการนิเทศภายในโรงเรียนตามทัศนะผูบริหารโรงเรียนและครูสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว   

                วัตถุประสงคของการวิจยั       

                1)  เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรยีนประถมและครูสังกัดสํานักงาน

ประถมศึกษา เกี่ยวกับการนเิทศภายในโรงเรียนตามทัศนะผูบริหารโรงเรียนและครูสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว       

                2)  เพื่อเปรียบเทยีบบทบาทของผูบริหารโรงเรียนประถมศกึษาเกี่ยวกับนิเทศภายใน

โรงเรียน  จาํแนกตามทัศนะผูบริหารโรงเรยีนและครูโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสํานักงาน 
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ประถมศึกษาจังหวัดสระแกว    

                3)  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศ

ภายในโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียนกลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  จํานวน  165  คน  ครูผูสอน  346  คน  รวม  

511 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวบขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา พบวา

บทบาทผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับนิเทศในโรงรียนตามทัศนะผูบริหารโรงเรียน  

และครูผูสอนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกวโดยรวมแตละรายดานมีคา

คะแนนเฉลี่ยอยูระดับมากบทบาทผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีทัศนะเกี่ยวกับการนิเทศ

ภายในโรงเรียนดานหลักสูตร  ดานการจัดและพัฒนาบุคลากร  ดานการจัดสื่อการเรียนการ

สอน  ดานการวัดและประเมินผล  ไมแตกตางกัน  และบทบาทผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนตามทัศนะผูบริหารโรงเรียนและครูระหวางโรงเรียนขนาด

ตางกัน  มีความเห็นเกี่ยวกับ    บทบาทผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  เกี่ยวกับนิเทศใน

โรงเรียนที่แตกตางกัน 

                สิทธิชัย  เวศสุวรรณ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดเร่ือง  การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มี

ตอการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

ปราจีนบุรี 

                วัตถุประสงคของการวิจยั 

                 1)  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกัดสาํนกังานประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบรีุ 

     2)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจงัหวัดปราจีนบุรีตามทศันะของครูจําแนกตาม

เพศ  วุฒกิารศึกษา และประสบการณ กลุมตัวอยางไดแก  ครูจํานวน  692  คน  เครื่องมือที่ใช

ในการเก็บรวมรวมไดแก  มาตรประมาณคาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการนิเทศงานวิชาการ

ในโรงเรียน 5 ดาน  คือ ดานงานหลกัสูตรและการนาํหลักสูตรไปใช  ดานงานจัดการเรียนการ

สอน  ดานงานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  ดานงานวัดและประเมินผล

และดานงานไปอบรมทางวชิาการ  ผลจากวิจัยพบวา  ความคิดเหน็ของครูตอการปฏิบัติการ

นิเทศงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดปราจนีบุรี รวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง  

ครูผูสอนที่เพศตางกนั  วุฒกิารศึกษาตางกัน  และประสบการณตางกัน  มีความเหน็เกี่ยวกับ

การนิเทศงานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานกังานประถมศึกษาจังหวัดปราจนีบุรีตางกนั 

     เต็ม   เสืออวม  (2542 : บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง  การศึกษาผลการดําเนินงานการนิเทศ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  

68 

 

งานโรงเรียนโดยผูบริหารโรงเรยีนสังกัดสํานกังานการประถมศึกษาอําเภอบอทอง  จงัหวัดชลบุรี   

   วัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานการนิเทศงานโรงเรียนโดยผูบริหารโรงเรียน

สังกัดสาํนักงานการประถมศกึษาอําเภอบอทอง  กลุมตัวอยาง  ไดแกครูผูสอนสังกัดสาํนกังาน

การประถมศึกษาอําเภอบอทอง จาํนวน 181 คน  เครื่องมอืที่ใชในการเกบ็รวบรวมครัง้นี้ เปน

แบบสอบถามมาตรประมาณคา พบวา  ผลการดําเนินงานการนิเทศงานโรงเรียนของผูบริหาร 

โรงเรียนของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบอทองจงัหวัดชลบุรีในงานวิชาการงานบุคคล 

งานกิจการนกัเรยีน  งานธุรการและการเงนิ  งานอาคารสถานที ่ และงานความสมัพันธระหวาง 

โรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับดี 

                ประภาพนัธ  เจริญกิตติ ( 2543 : 101 ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความเปน 

ผูนําในงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  สังกดักรมสามัญศกึษา จังหวัด

อุดรธานี  โดยศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําของ  Daniel  E. Griffiths 7 ดานโดยประยุกตใช

กับงานวิชาการ  คือ  1)  เปนผูมีความคิดริเร่ิมในงานวิชาการ  2)  เปนผูรูจักปรับปรุงงานวชิาการ  

3)  เปนผูใหการยอมรับงานวิชาการ  4)  เปนผูใหความชวยเหลืองานวิชาการ  5)  เปนนกัพูดที่

ชํานาญในงานวิชาการ  6) เปนผูประสานงานวิชาการ   7) เปนผูเขาสงัคมไดดีเพื่อประโยชน 

ในงานวิชาการผลจากการวจัิยพบวา เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน 

เกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําในงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดอุดรธานี  ไดผลเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้ 

                  1) เปนผูใหการยอมรับงานวชิาการ 

                  2) เปนผูใหความชวยเหลืองานวิชาการ    

                  3)  เปนผูคิดริเร่ิมในงานวิชาการ 

                  4)  เปนผูรูจักปรับปรุงงานวิชาการ 

                  5)  เปนนกัพูดทีช่ํานาญในงานวิชาการ 

                  6)  เปนผูประสานงานวิชาการ 

                  7)  เปนผูเขาสงัคมไดดีเพื่อประโยชนในงานวิชาการ  

                  แตมีขอที่นาสงัเกต  ในดานที ่7 กลุมผูบริหารมีความคิดเหน็วาพฤตกิรรมที่ปฏิบัติ

อยู  ในระดับมาก  แตกลุมครูผูสอนมีความคิดเห็นแตกตางกนัในคาเฉลี่ยคือเห็นวามีพฤติกรรม

ที่ปฏิบัติอยูในระดับนอย 

                 วลิเลียมส  สแตนเลย  (W. Stanley.  1964 : 144)   ไดทําการศึกษาเรื่อง  ลกัษณะ

ของผูบริหารในอนาคต  โดยมีความคิดเห็นวา  ผูบริหารในอนาคตนัน้จะตองเปนผูที่รอบรู 
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มีการศึกษาดีเปนครูที่มีความสามารถ มีลกัษณะธรรมชาติชองการเปนผูนํา  มีมนุษยสมัพันธดี

และเปนคนทีม่ีลักษณะเปนตัวเอง  มีจนิตนาการ  ความกลาหาญ  เมือ่เขาเขาดํารงตําแหนง

และรวมมือในโครงการศึกษาตาง ๆ เขาจาํเปนตองยอมรับ  ริเร่ิม กลาทีจ่ะทําการเปลีย่นแปลง 

ตาง ๆ  เพื่อผลของการบรรลุแนวทางใหมของการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ   

      เกลน  เอ. บาสเซท  (Glenn  A.  Basset.  1966 : 196)  ยืนยันความคิดที่วา  

ความลมเหลวในการบริหารของตัวผูบริหารนั้น ไมใชเปนเพราะวาเขาเปนคนเฉื่อยชา  ขาดพลัง

ผลักดันในการทํางาน  แตความลมเหลวนั้นเกิดจากการไมมีรูปแบบ  แนวทางการบริหารงานที่

ดีตางหาก บาสเซท  (Basset) เนนวา  ผูบริหารจําเปนที่จะตองพัฒนาและใชลักษณะแนวทาง

ดังที่เขาจะเสนอตอไปนี้  ถาหากผูบริหารจําเปนที่จะตองพัฒนาและใชลักษณะแนวทางดังที่

เขาจะเสนอตอไปนี้  ถาหากผูบริหารนั้นยังตองการที่จะทํางานดานนี้ตอไป คือ 

       1)  ตองมมีนุษยสัมพนัธที่ดีกับบุคคลแตละคนในที่ทาํงาน 

                   2)  ความสัมพนัธกับองคการก็เปนสิง่ที่ควรคํานึง 

                   3)  พยายามใชเทคนิคการบริหารงานตาง ๆ กับการทาํงาน 

                   4)  การแกไขปญหาตาง ๆ ทีป่ระสบ  อยาละเลยทิง้ไป 

                   5)  จัดลําดับความสําคัญของปญหา 

                   6)  จัดลําดับการใชแรงจูงใจกบัพฤติกรรมในลักษณะตาง ๆ กนั 

                   7)  สรางบรรยากาศที่ดนีาทํางานขึ้นภายในหนวยงาน 

                   8)  ควบคุมอารมณ  ความรูสกึของตนเองใหไดยามจาํเปน 

                   9)  ใหความชวยเหลือผูรวมงานเมื่อมีความตองการเกิดขึน้ 

                 10)  แกไขปญหาขอขัดแยงตาง ๆ 

                 11)  มีการแลกเปลี่ยนความคดิตาง ๆ (อาจจะเปนระหวางตัวผูบริหาร / ครู หรือ

จากชุมชน / ผูอุปการะหนวยงานอืน่ก็ได)  อยางมีประสิทธิภาพ 

      12)  สังเคราะหรูปแบบการบริหาร  ทักษะการทํางานตางๆ โดยนํามาประสมประสานกัน   

                  ล ู ( Liu. 1985 : 861-A )  ไดทําการวเิคราะหพฤติกรรมผูนาํในการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่ประสบความสาํเร็จ โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา  Instructional  

Leadership  Behavior   Questionnaire  ( ILBQ )  ผลการวิจยัพบวา  พฤติกรรมเปนผูนาํทาง

วิชาการของ      ผูบริหารมีความสมัพนัธสูงกับความสําเร็จของโรงเรียน  ในสวนที่การวิจัยนี้ไม

พบวามีสวนสมัพันธกับความสําเร็จของโรงเรียน  ไดแกขนาดของโรงเรียน  จาํนวนปของการ

ดํารงผูบริหาร  และจํานวนของผูชวยบริหาร 
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                 ฟรีดแมน (Freedman. 1986 : 1545 - A)  ไดศึกษาเกีย่วกบัความสัมพนัธระหวาง

การเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศกึษากบัผูรวมงาน  ผลการวจิัยพบวา  

การเปนผูนําทางวชิาการมีสวนสัมพนัธกับความรับผิดชอบของผูบริหาร  และครูหรือผูรวมงาน

มีความตองการที่จะใหผูบริหารมีความกระตือรือรนที่จะทํางานรวมกับครูใหมากกวาที่เปนอยู             

                 เบอร่ี  (Berry. 1987 : 1065 - A) ไดศึกษาเกีย่วกับความสมัพันธระหวางสมรรถภาพ

การเปนผูนําทางวชิาการกับโปรแกรมการฝกอบรมผูบริหาร  ผลการวจิัยพบวาสมรรถภาพการ

เปนผูนาํทางวชิาการในขอบขายของงานทีรั่บผิดชอบมีสวนสัมพนัธในทางบวกกับคุณภาพของ

โปรแกรมการฝกอบรม 

 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจึงเปนที่นาสนใจในการทําวิจัย   

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ  

โดยผูวิจัยกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย  คร้ังนี้ 

      พฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาศึกษา  พจิารณาผูนําในฐานะ

ตางๆ  ดังนี ้

                 1)  เปนผูคิดริเริ่มในงานวิชาการ  (As an Initiator) 

      2)  เปนผูรูจักปรับปรุงงานวิชาการ  (As an Improver)  

      3)  เปนผูใหการยอมรับงานวิชาการ  (As a Recognizer) 

      4)  เปนผูใหความชวยเหลืองานวิชาการ  (As a Helper) 

      5)  เปนนกัพูดที่ชาํนาญในงานวิชาการ  (As an Effective Speaker) 

      6)  เปนผูประสานงานวิชาการ  (As a Coordinator)  

      7)  เปนผูเขาสังคมไดดีเพื่อประโยชนในงานวิชาการ  (As Social Man) 

     สวนงานวชิาการในสถานศึกษานัน้  จะศึกษาในประเด็น  ดงันี ้

                 1)  ปรัชญา  นโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน 

                 2)  งานหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช 

    3)  งานสอนและการจัดการเรียนการสอน 

    4)  งานกิจกรรมเสริมหลกัสูตร หรือ  กจิกรรมนักเรียน 

    5)  งานสื่อการเรียนการสอน  และกิจกรรมหองสมุด 
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    6)  งานนิเทศการศึกษา  และพัฒนาครู 

    7)  งานวัดผล  และประเมินผลการศึกษา  
 

 

 

 

 


