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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำ 1) ระดับของกำรบริหำรวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 2) ระดับ

พฤติกรรมกำรสอนของครูในสถำนศึกษำ 3) กำรบริหำรวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

กำรสอนของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนครเขตบำงขุนเทียน 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย เป็น ผู้บริหำร จสำนวน 16 คน ครูจสำนวน 260 คนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จสำนวน 

16 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน จำก 16 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรวิชำกำร

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำและพฤติกรรมกำรสอนของครูจสำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณ

ค่ำ 5 ระดับของไลเคิร์ท วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรวิเครำะห์ กำรถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอนเดียว

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรบริหำรวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อจสำแนกเป็น

รำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

ด้ำนกำรผลิตส่ือนวัตกรรม ด้ำนกำรนิเทศภำยใน ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวัดผลและกำร

ประเมินผล ด้ำนกำรกำรจัดและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ ตำมลสำดับ 2) พฤติกรรมกำรสอนของครู ในภำพรวมอยู่ใน

ระดับมำก เมื่อจสำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย คือ บรรยำกำศใน

ห้องเรียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรเตรียมกำรสอน กำรวัดผลและกำรประเมินผล กำรวิจัยเพื่อกำรเรียนกำรสอน 

ตำมลสำดับ และกำรบริหำรวิชำกำรส่งผลต่อพฤติกรรมกำรสอนของครูโดยตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้ำสมกำรตำมลสำดับ 

คือ กำรวัดผลและกำรประเมินผล, กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน, กำรจัดและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้, และ 

กำรผลิตสื่อนวัตกรรมโดยมีประสิทธิภำพกำรทสำนำย ร้อยละ 59.00 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอย 

ได้ดังนี้ Ŷ
tot

 = 4.409 - .075(X
3
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2
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ค�าส�าคัญ : กำรบริหำร พฤติกรรมกำรสอน
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บทน�า

 กำรศึกษำถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนท่ีสสำคัญในกำร

ดสำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งกำรจัดกำรศึกษำนี้มี

กำรจัดขึ้นในโรงเรียนซึ่งเป็นองค์กรที่ทสำหน้ำที่ในกำร

จัดกำรศึกษำ กำรเรียนรู้และกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ

เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ

หลักสูตร แต่ปัจจุบันพบว่ำกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ

ประสบปัญหำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 

ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรแต่เม่ือหันมำ

ศึกษำหลักสูตร พบว่ำ มีเนื้อหำที่แน่นในแต่ละกลุ่ม

ชั้น แม้รัฐจะส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้

เรียนเป็นสสำคัญ แต่ยังพบว่ำ ครูยังจัดกระบวนกำรเรียน 

กำรสอนทีย่ดึกำรถ่ำยทอดจำกผูส้อนสูผู่เ้รยีน กำรฝึกทกัษะ 

กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำจำกสถำนกำรณ์

หรือประสบกำรณ์จริงยังมีน้อยผู ้บริหำรสถำนศึกษำ

ยังขำดควำมเอำใจใส่ในกำรนิเทศ กำรอบรมครูให้

ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพผู้บริหำรบำงส่วน 

ยังขำดควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำน

ศึกษำทสำให้งำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำไม่เป็นไป

ตำมควำมมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำของชำติ จำก

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกรอบสำม 

(พ.ศ. 2554-2558) ของสสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) โดยภำพรวมทั้ง

ประเทศ พอจะสรุปได้ว่ำสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำนจสำนวน 2,295 แห่งไม่ได้รับกำรรับรอง

มำตรฐำน เนื่องจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน

อยู่ในระดับตส่ำ [1] และเมื่อเปรียบเทียบผลกำรทดสอบ

ระดับชำติ (O-NET) ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557 และ

ปีกำรศึกษำ 2558 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6  

ใน 5 กลุ่มสำระหลัก โดยจสำแนกคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ พบว่ำผลกำรทดสอบ

ระดับชำติ (O-NET) มีค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง

ทุกกลุ่มสำระในระดับประเทศ และลดลง 4 กลุ่มสำระ 

ในระดบัจงัหวดั ซึง่ผลสมัฤทธิด์งักล่ำวอำจเป็นเครือ่งชีว้ดั 

Abstract

 The purpose of this research were to study 1) the level of academic administration in school 2) the level 

of teachers behavioral for teaching in school and 3) the academic administration affecting to teachers behavioral  

for teaching in school under the Office of Bangkok primary education service area Bangkhuntiaen. The samples 

consisted of 16 administrators, 260 teachers and 16 committee schools, 320 respondents in total. The research 

instrument was questionnaire of rating for 5 scale about academic administration and teaching behavior of teachers 

in school. The data analysis were a percentage, mean, standard deviation and stepwise simple regression analysis. 

 The results of the study were as follows : 1) The academic administration in school were overall at a high level. 

The classification were finding at the high level and separately chronological ranked, followed by School curriculum 

development, creating innovational Media, internal supervision, developing in learning process, measurement and 

evaluation and procurement and development of learning center, 2) The teachers behavioral for teaching in school 

were overall at a high level. The classification were finding at a high level and separately chronological ranked, 

followed by classroom environment, learning management, expedition for teaching, measurement and evaluation, 

research for teaching. 3) The academic administration in school affecting to the teachers behavioral for teaching in 

school under the Office of Bangkok primary education service area Bangkhuntiaen province were that : measurement 

and evaluation, developing in learning process, procurement and development of learning center, create innovation. 

The predict efficiency was 59.00 percentage. Can be write equation : Ŷ
tot
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ได้ว่ำกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำยังขำด

ประสิทธิภำพส่งผลให้คุณภำพผู้เรียนไม่เป็นไปตำม

เกณฑ์ที่กสำหนด สอดคล้องกับรำยงำนผลกำรวิจัย 

เกี่ยวกับบทบำทกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำร

สถำนศึกษำของ สรรเสริญ โปร่งจันทึก [2] ที่ได้ศึกษำ

วิจัยเรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบทบำทกำรบริหำรงำน

ของผูบ้รหิำรกบัประสทิธผิลของกำรบรหิำรงำนวชิำกำร

ของสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพบว่ำผู้บริหำร

ยังให้ควำมสสำคัญกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรไม่มำกนัก

และยังมีปัญหำอุปสรรคในกำรบริหำรงำนวิชำกำรใน

ระดับปำนกลำง ซ่ึงน่ำจะมีผลกระทบต่อคุณภำพของ

ผลผลิตได้ ปัญหำเหล่ำนี้ถ้ำผู ้บริหำรสถำนศึกษำได้

ดสำเนินกำรแก้ไขย่อมจะทสำให้คุณภำพทำงกำรศึกษำดี

ขึ้นและจำกรำยงำนผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่

มีผลต่อกำรจัดกำรศึกษำพบว่ำ สถำนศึกษำส่วนใหญ่

มุ่งเน้นรับกำรประเมินมำกกว่ำกำรพัฒนำคุณภำพกำร

เรียนกำรสอน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแต่ละ

ครั้งผู ้บังคับบัญชำไม่ได้สะท้อนผลกำรดสำเนินงำน  

กำรกสำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ 

เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรดสำเนินงำนยังขำด 

กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในระดับผู้ปฏิบัติและยังให้

ควำมสสำคัญกับกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติจริง

อยู่ในระดับตส่ำและที่สสำคัญสถำนศึกษำมีกำรประสำน

งำนและกำรบริหำรจัดกำรระหว่ำงกลุ่มในด้ำนวิชำกำร

อยู่ในระดับตส่ำเช่นเดียวกัน

 พระรำชบญัญตักิำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวกำร

จดักำรศกึษำได้ระบรุำยละเอยีดเกีย่วกบักำรจดักำรศกึษำ 

ตำมมำตรำ 22 ถึงมำตรำ 30 สรุปได้ว่ำ กำรจัดกำรศึกษำ

ต้องยดึหลกัว่ำ ผูเ้รยีนทกุคนมคีวำมสำมำรถในกำรเรยีนรู้ 

และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู ้เรียนทุกคนมีควำม

สสำคัญที่สุดในกำรจัดกำรศึกษำ ต้องเน้นควำมสสำคัญ 

ทั้งควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบูรณำกำร

อย่ำงเหมำะสม จึงควรให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ตำมควำมถนัดและควำมสนใจของผู ้ เรียน ผู ้สอน 

จดับรรยำกำศสภำพแวดล้อม สือ่กำรสอน เพือ่ให้ผูเ้รยีน

เกิดกำรเรียนรู้ มุ่งพัฒนำคนให้มีควำมสมดุลทั้งด้ำน

ควำมรู้ ควำมคิด ควำมสำมำรถ ควำมดีงำม และควำม

รับผิดชอบต่อสังคมและพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ง

ชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 กสำหนดให้กำรกระจำยอสำนำจเพ่ือกำรบริหำรกำร

จัดกำรในสถำนศึกษำให้สถำนศึกษำดสำเนินได้โดย

อิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของผู้เรียน สถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น และกำรมีส่วน

ร่วมจำกกำรมีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสสำคัญ

ทสำให้สถำนศกึษำมคีวำมเข้มแขง็ในกำรบรหิำรและกำร

จดักำร สำมำรถพฒันำหลกัสตูรและกระบวนกำรเรยีนรู้  

ตลอดจนกำรวัดผล ประเมินผล รวมทั้ง กำรวัดปัจจัย

เกื้อหนุนกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น ในกำรบริหำรงำน

วิชำกำรจึงประกอบด้วยงำนหลำยอย่ำง สิ่งสสำคัญของ

งำนด้ำนวิชำกำร คือ หลักสูตรเป็นตัวกสำกับงำนด้ำน

วชิำกำรขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถของผูน้สำในกำรนสำไปใช้

ในแต่ละสถำนศกึษำจงึแตกต่ำงกนัไป กำรจดัโปรแกรม 

กำรศกึษำ จงึขึน้กบัปัจจยั เช่น บคุลำกร งบประมำณ วสัดุ

อุปกรณ์ รวมทั้งผู้เรียนด้วย ด้วยเหตุนี้กำรบริหำรงำน

วชิำกำรจงึเป็นงำนทีส่สำคญัสสำหรบัผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นงำนที่จะต้องปรับปรุงคุณภำพ 

กำรเรียนกำรสอน ซึ่ ง เป ็นจุดมุ ่ งหมำยหลักของ 

สถำนศึกษำ และเป ็นเครื่องชี้ควำมสสำ เร็จ  และ 

ควำมสำมำรถของผู้บริหำรเอง [3] 

 โรงเรียนในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน มีกำร

จัดระบบกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจ แบ่งโครงสร้ำง

กำรบริหำรงำนเป็น 4 ฝ่ำย ได้แก่ กำรบริหำรงำนบุคคล 

กำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ และกำร

บริหำรทั่วไป โดยสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำกรุงเทพมหำนคร มีนโยบำยให้ผู้บริหำรยึดหลัก

กำรบริหำรและเทคนิคกำรบริหำรแบบกำรมีส่วนร่วม  

ยึดหลักธรรมำภิบำลโดยในกำรจัดกำรศึกษำให้มี

คุณภำพนั้นจะต้องมีกำรบริหำรงำนที่ครอบคลุมในทุก

กิจกรรม และกำรดสำเนินงำนทำงกำรศึกษำในทุกเรื่อง
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ซึ่งควำมสสำคัญของกำรบริหำรงำนวิชำกำรน้ีจะส่งผล

ให้โรงเรยีนอนัเป็นสถำนทีท่ีเ่ป็นองค์กรในกำรพฒันำผู้

เรยีนให้มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะและมคีณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร ตำมควำมต้องกำรของ

ชุมชน สังคมและประเทศชำติทสำให้ผู้วิจัยมีควำมสนใจ

ที่จะศึกษำกำรบริหำรวิชำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำร

สอนของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนกำรประถม

ศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน เพื่อให้ทรำบ

ระดับกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

และพฤตกิรรมกำรสอนของคร ูอนัจะนสำไปสูก่ำรพฒันำ

ศักยภำพทำงกำรบริหำรวิชำกำรของสถำนศึกษำ และ

เพื่อที่จะเป็นแนวทำงแก่ผู ้บริหำรสถำนศึกษำในกำร

บรหิำรวชิำกำรรวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วข้องได้นสำไปใช้ประกอบ

กำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนหรือหน่วยงำน

ทำงกำรศึกษำ ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภำพทำงวิชำกำร

ของโรงเรียน ทสำให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน

ที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้นส่งผลถึงผู้เรียนในกำรเรียนรู้  

ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ศกึษำระดบัของกำรบรหิำรวชิำกำรของ

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 

 2. เพื่อศึกษำระดับพฤติกรรมกำรสอนของ

ครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 

 3. เพื่อศึกษำกำรบริหำรวิชำกำรของผู้บริหำร

สถำนศึกษำที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมกำรสอนของครู

ในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 

 

วิธีด�าเนินการ

 1. ประชำกรในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นโรงเรียน

ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน จสำนวน 16 โรงเรียน 

โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นผู้บริหำร จสำนวน 16 คน 

ครู จสำนวน 805 คน และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

จสำนวน 32 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น จสำนวน 

853 คน 

 2. กลุม่ตวัอย่ำง ในกำรวจิยัครัง้นีค้ดัเลอืกหลำย

วิธีจำกกำรเปิดตำรำงเกรจซี่และมอร์แกน (Krejcie& 

Morgan จำกกำรเลือกแบบเจำะจง กำรเทียบสัดส่วน

และกำรสมมุติอย่ำงง่ำยโรงเรียนในสังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

เขตบำงขนุเทยีน จสำนวน 16 โรงเรยีนและกสำหนดผูต้อบ

แบบสอบถำม ดังนี้

  1. ผูบ้รหิำร กสำหนดแบบเจำะจง (purposive 

sample) โดยให้ผู้บริหำรทุกคนตอบ จสำนวน 16 คน จำก 

16 โรงเรียน 

  2. คร ูโดยกสำหนดจำกกำรเปิดตำรำงเกรจซี่

และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) จำกจสำนวน 805 คน 

เปิดตำรำงได้ จสำนวน 260 คน จำกนั้นใช้กำรเทียบตำม

สดัส่วนตำมจสำนวนครจูรงิในแต่ละโรงเรยีนและกสำหนด

ผูต้อบแบบสอบถำมในแต่ละโรงเรยีนกสำหนดโดยใช้วธิี

กำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple random sampling) ด้วยวิธีกำร

จับฉลำก 

   3. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กสำหนด

แบบเจำะจง (purposive sample) โรงเรียนละ 1 คน รวม

จสำนวน 16 คนรวมผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งส้ินจสำนวน 

292 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในกำรศึกษำใน

ครั้งน้ี เป็นแบบสอบถำมชนิดประมำณค่ำ 5 ระดับ

ของ ลิเคิร์ท (Likert’ Scale) เพื่อศึกษำระดับกำรบริหำร

งำนวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำและพฤติกรรม 

กำรสอนของครสูงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถม

ศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน เป็นคสำถำม

เกีย่วกบัระดบักำรบรหิำรงำนวชิำกำรของผูบ้รหิำรสถำน

ศึกษำและพฤติกรรมกำรสอนของครูสังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

เขตบำงขุนเทียน ซึ่งผู้ศึกษำสร้ำงขึ้นตำมขอบข่ำยของ
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งำนวิชำกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยจสำแนกเป็น 

6 ด้ำน และพฤติกรรมกำรสอนของครูตำมแนวคิดของ

ทศินำ แขมณ ี5 ด้ำน โดยลกัษณะของแบบสอบถำมเป็น

แบบสอบถำมแบบมำตรประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำม

แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) มีทั้งหมด 5 ระดับ คือ มำก

ที่สุด มำก ปำนกลำง น้อยและน้อยที่สุด ตำมลสำดับ

  การสร้างเครื่องมือในการศึกษา

 1. ศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงและกำรพัฒนำ

แบบสอบถำมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู ้บริหำร

สถำนศึกษำและพฤติกรรมกำรสอนของครูท่ีมีคุณภำพ 

จำกเอกสำรและตสำรำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงำนวิจัยที่

เกี่ยวข้อง

 2. วิ เครำะห์ขอบเขตของกำรบริหำรงำน

วิชำกำรโรงเรียน 7 ด้ำน และพฤติกรรมกำรสอนของครู 

5 ด้ำน เพื่อนสำมำใช้ในกำรสร้ำงข้อคสำถำมให้สอดคล้อง

และครอบคลุมเนื้อหำและวรรณกรรมที่ได้สืบค้นไว้

 3. ศึกษำรูปแบบ หลัก เกณฑ ์  วิ ธีสร ้ ำง

แบบสอบถำม และดสำเนนิกำรสร้ำง โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 

คือ 

 ต อ น ท่ี  1  เ ป ็ น ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถำม เกี่ยวกับ เพศ อำยุ ตสำแหน่ง อำยุงำน 

 ตอนที่ 2 ระดับกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำท้ัง 6 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรพัฒนำ

หลักสูตรสถำนศึกษำ 2) กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียน

กำรสอน 3) กำรวัดผลและกำรประเมินผล 4) กำรผลิต

สื่อนวัตกรรม 5) กำรกำรจัดและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ 

6) กำรนิเทศภำยใน 

 ตอนที ่3 พฤตกิรรมกำรสอนของคร ู5 ด้ำน ได้แก่  

1) ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน 2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน 3) ด้ำนบรรยำกำศในห้องเรียน 4) ด้ำนกำร

วัดผลและกำรประเมินผล 5) ด้ำนกำรวิจัยเพื่อกำรเรียน 

กำรสอน 

 4. นสำร ่ำงแบบสอบถำมเสนอต่ออำจำรย ์ 

ท่ีป รึกษำ เ พ่ือตรวจสอบเนื้อหำและภำษำที่ ใช ้ 

ในแบบสอบถำม และนสำข้อเสนอแนะมำปรบัปรงุแก้ไข

 5. นสำร่ำงแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขตำม 

คสำแนะนสำของอำจำรย์ทีป่รกึษำแล้ว เสนอต่อผูเ้ชีย่วชำญ 

จสำนวน 3 คน เพื่อพิจำรณำควำมถูกต้องเหมำะสม และ

ควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมกบัวตัถปุระสงค์ของ

กำรศึกษำด้วยวิธี Index of Item Objective Congruence 

: IOC โดยกสำหนดค่ำ IOC ทั้งรำยข้อและรำยฉบับ 

ไม่ตส่ำกว่ำ 0.5 หำกข้อใดไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ ผู้วิจัยจะ

ทสำกำรปรบัปรงุ แก้ไขและนสำสูก่ระบวนกำรใหม่ให้เป็น

ไปตำมเกณฑ์ที่กสำหนด โดยผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 3 ท่ำน

 6. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถำมกลับจำก

ผู้เช่ียวชำญทั้ง 3 ท่ำน เพ่ือวิเครำะห์ค่ำ IOC และนสำมำ

ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ โดยแบบสอบถำมนี้มี

ค่ำ IOC = 1.00

 7. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ 

นสำไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูในเครือข่ำยโรงเรียน

อื่น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงเป็นโรงเรียนคลองทวีวัฒนำ

ในเขตทวีวัฒนำ จสำนวน 30 คน เพื่อหำค่ำควำมเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถำมทั้งฉบับ โดยกสำหนด

ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ (α- Coefficient) ตำมวิธีของ 

ครอนบำค (Cronbach) โดยกสำหนดค่ำควำมเชื่อมั่นของ

แบบสอบถำมทั้งฉบับเท่ำกับ alpha 0.55 ขึ้นไป โดย

แบบสอบถำมฉบับนี้มีค่ำ Alpha เท่ำกับ 0.87 ซึ่งเป็น 

ไปตำมเกณฑ์ จึงนสำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ

กำรวิจัยในครั้งนี้

 8. จัดพิมพ์แบบสอบถำมที่ผ ่ำนกำรตรวจ

สอบคุณภำพ เพื่อนสำไปใช้จริงกับกลุ ่มตัวอย่ำง คือ  

ผู้บริหำร ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำในโรงเรียน

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง

ในกำรวิจัยครั้งนี้ 

สรุปผลการวิจัย

 ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลเกี่ยวกับ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมข้อมูลสถำนภำพ

ของผู้ตอบแบบสอบถำม ซึ่งเป็น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ครผููป้ฏบิตักิำรสอนและคณะกรรมกำรสถำนศกึษำของ
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โรงเรียนในสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถม

ศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ประจสำปีกำร

ศกึษำ 2559 ทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนกลุม่ตวัอย่ำงได้จสำนวน 287 

ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.29  

 1. ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบ 

สอบถำมกำรบริหำรวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมกำรสอนของคร ูในสงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

เขตบำงขนุเทียน พบว่ำ ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ ครผููป้ฏบิตัิ

กำรสอนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียน

ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ประจสำปีกำรศึกษำ 

2559 ทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนกลุม่ตวัอย่ำงทีส่มบรูณ์ ได้จสำนวน 

287 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.29 วิเครำะห์ข้อมูลโดย 

กำรแจกแจงควำมถี่และค่ำร้อยละ

 2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรบริหำรวิชำกำร

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ี 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

วิเครำะห์โดยหำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

พบว่ำ กำรบริหำรวิชำกำรของผู ้บริหำรสถำนศึกษำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ในภำพรวมอยู่ใน

ระดับมำก, เมื่อจสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำก

มำกไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำน

ศกึษำ อยูใ่นระดบัมำก, ด้ำนกำรผลติสือ่นวตักรรม อยูใ่น 

ระดับมำก, ด้ำนกำรนิเทศภำยใน อยู่ในระดับมำก, ด้ำน

กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับมำก, 

ด้ำนกำรวัดผลและกำรประเมินผล อยู่ในระดับมำก,  

ด้ำนกำรกำรจดัและพฒันำแหล่งกำรเรยีนรู ้อยูใ่นระดบัมำก 

ตำมลสำดับ 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหาร

วิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

เขตบางขุนเทียน 

 3. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรบริหำรวิชำกำร

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ี 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรศึกษำพบว่ำ  

ก ำ ร บ ริ ห ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร ข อ ง ผู ้ บ ริ ห ำ ร ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ด้ำนกำรพัฒนำ

หลักสูตรสถำนศึกษำ (X
1
) อยู่ในระดับมำก, เมื่อจสำแนก

เป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ 

ผู ้บริหำรสร้ำงควำมตระหนักให้แก่ครูในกำรจัดทสำ

หลักสูตรสถำนศึกษำและกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อ

เนื่อง อยู่ในระดับมำกที่สุด, ผู้บริหำรมีกำรแต่งตั้งคณะ

กรรมเพือ่กำรประเมนิกำรใช้หลกัสตูรสถำนศกึษำอย่ำง

ต่อเน่ือง อยู่ในระดับมำกที่สุด, ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำม

เข้ำใจในเรื่องหลักสูตรแกนกลำงและหลักสูตรสถำน

ศกึษำเป็นอย่ำงด ีอยูใ่นระดบัมำก, ผูบ้รหิำรมกีำรจดัสรร

งบประมำณและเวลำเพื่อกำรพัฒนำหลักสูตรสถำน

ศึกษำ อยู่ในระดับมำก และผู้บริหำรส่งเสริม สนับสนุน

ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดทสำหลักสูตรและ

พัฒนำหลักสูตร อยู่ในระดับมำก ตำมลสำดับ

 4. ผลกำรวิเครำะห์ ระดับกำรบริหำรวิชำกำร

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ 

ก ำ ร บ ริ ห ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร ข อ ง ผู ้ บ ริ ห ำ ร ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ด้ำนกำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนกำรสอน (X
2
) อยู่ในระดับมำก เมื่อ

จสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย 

ดังนี้ มีกำรกระตุ้น ส่งเสริม ให้ครูปรับเปลี่ยนกระบวน

ทัศน์และวิธีในกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ อยู่ใน

ระดับมำก, ผู้บริหำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถ

เป็นแบบอย่ำงในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้ อยู ่ใน

ระดับมำก, ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมเข้ำมำมีส่วน

ร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับมำก, 

ผู้บริหำรมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดบรรยำกำศ 

ในห้องเรยีนให้เอือ้ต่อกำรจดักำรเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมำก, 

และผูบ้รหิำรมกีำรพฒันำครทูีเ่หมำะสมในกำรพฒันำกำร
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จัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน อยู่ในระดับมำก ตำมลสำดับ

 5. ผลกำรวิเครำะห์ ระดบักำรบรหิำรวชิำกำรของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ด้ำน

กำรวัดผลและกำรประเมินผล พบว่ำ กำรบริหำรวิชำกำร

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ี 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนกำรวัดผลและกำรประเมินผล (X
3
) อยู่ในระดับ

มำก เมื่อจสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำก

ไปหำน้อย ดังนี้ มีกำรประชุมคณะครูเพื่อชี้แจง แนะนสำ 

แนวทำงกำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีนรูใ้ห้เป็นไปตำม

เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอยู่ในระดับมำก, ผู้บริหำรนสำ

ผลกำรประเมนิมำวเิครำะห์และนสำไปสูก่ำรจดักำรเรยีนรู้

ทีม่ปีระสิทธภิำพอยูใ่นระดบัมำก, มกีำรมอบหมำยให้ครู  

ได้ศกึษำทสำควำมเข้ำใจระเบยีบกำรวดัผล และประเมนิผล 

เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันอยู่ในระดับมำก, มีกำร

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรวัดผลและประเมินผลกำร

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด

ในหลักสูตร อยู่ในระดับมำก, ผู้บริหำรมีกำรกสำหนด

นโยบำย กฎ ระเบยีบเพือ่กำรวดัผล ประเมนิผลกำรเรยีน

รู้ตำมหลักสูตรอยู่ในระดับมำก 

 6. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรบริหำรวิชำกำร

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทียน 

ด้ำนกำรผลิตสื่อนวัตกรรม พบว่ำ กำรบริหำรวิชำกำร

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนกำรผลติสือ่นวตักรรม (X
4
) อยูใ่นระดบัมำก เมือ่จสำแนก

เป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ มี

กำรสนับสนุนให้ครูจัดหำ ผลิต พัฒนำสื่อนวัตกรรม 

เทคโนโลยี สำรสนเทศ เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ อยู่ใน

ระดับมำก, มีกำรประเมินผลกำรใช้ส่ือ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี สำรสนเทศของครู เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้

และกำรทสำงำนอยู่ในระดับมำก, มีกำรเปิดโอกำสให้ครู

นสำเสนอผลงำนทีใ่ช้สือ่เทคโนโลยใีนเวทรีะดบัชำตหิรอื

นำนำชำติอยู่ในระดับมำก, มีกำรประเมินผลกำรใช้สื่อ

กำรสอน และนสำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำส่ือ

กำรเรยีนกำรสอนอยูใ่นระดบัมำก, มกีำรสอบถำมควำม

ต้องกำรในกำรใช้สือ่และเทคโนโลยเีพือ่กำรจดักำรเรยีน

กำรสอนของครแูละนกัเรยีนอยูใ่นระดบัมำก ตำมลสำดบั

 7. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรบริหำรวิชำกำร

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนกำรกำรจัดและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ พบว่ำ กำร

บรหิำรวชิำกำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต

บำงขนุเทยีน ด้ำนกำรกำรจดัและพฒันำแหล่งกำรเรยีนรู้  

(X
5
) อยูใ่นระดบัมำก เมือ่จสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรยีงลสำดบั 

จำกมำกไปหำน้อย ดังน้ี จัดต้ังและพัฒนำแหล่งกำร

เรียนรู ้  รวมทั้งพัฒนำองค์ควำมรู ้ที่ เหมำะสมและ 

ทันสมัยอยู่ในระดับมำก, มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้

ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ

นอกสถำนศึกษำอยู่ในระดับมำก, ผู้บริหำรมีกำรสสำรวจ

แหล่งเรียนรู้ ทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น ทั้งใน

และนอกพื้นที่ เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำก, 

มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำอื่น บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และสถำบันสังคมอื่นเพื่อ

กำรส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ร่วมกันอยู่ในระดับ

มำก, มีกำรจัดทสำเอกสำรเผยแพร่แหล่งกำรเรียนแก่ครู 

สถำนศึกษำอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน 

และสถำนบันอื่น เพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ืองอยู่ใน

ระดับมำก 

 8. ผลกำรวิเครำะห์ระดับระดับกำรบริหำร

วิชำกำรของผู ้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

เขตบำงขนุเทยีน ด้ำนกำรนเิทศภำยใน พบว่ำ กำรบรหิำร

วิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต

บำงขนุเทยีน ด้ำนกำรนเิทศภำยใน (X
6
) อยูใ่นระดบัมำก 

เม่ือจสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำ

น้อย ดังนี้ ผู้บริหำรมีกำรแต่งตั้งผู้ทสำหน้ำที่ในกำรนิเทศ

ภำยในอย่ำงเหมำะสมและได้รับกำรยอมรับจำกผู้รับ
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กำรนเิทศ อยูใ่นระดบัมำก, มกีำรจดัทสำกสำหนดกำรนเิทศ

หรือแผนกำรนิเทศอย่ำงเป็นระบบและสำมำรถดสำเนิน

กำรได้จริงอยู่ในระดับมำก, มีกำรส่งเสริมให้ครูทสำวิจัย 

เพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ 

กำรทสำงำนอยู ่ในระดับมำก, มีกำรนิเทศ ติดตำมผล 

ประเมินผลและให้คสำแนะนสำแก่ครูผู ้สอนอย่ำงเป็น 

รูปธรรมและต่อเนื่องอยู่ในระดับมำก, และมีกำรจัดทสำ 

รำยงำนผลกำรนิเทศและแจ้งให้กับผู ้รับกำรนิเทศที่

เป็นกำรแจ้งเฉพำะบุคคล อยู่ในระดับมำก ตำมลสำดับ

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรม 

การสอนของครใูนสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน

 9. ผลกำรวิ เครำะห ์ระดับพฤติกรรมกำร

สอนของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

วิเครำะห์โดยหำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

ระดับพฤติกรรมกำรสอนของครูในสถำนศึกษำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ในภำพรวม 

พบว่ำ พฤติกรรมกำรสอนของครูในสถำนศึกษำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ในภำพรวมอยู่ใน

ระดับมำก เมื่อจสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำก

มำกไปหำน้อย ดังนี้ บรรยำกำศในห้องเรียน (Y
3
) อยู่ใน

ระดบัมำก กำรจดักำรเรยีนกำรสอน (Y
2
) อยูใ่นระดบัมำก 

กำรเตรยีมกำรสอน (Y
1
) อยูใ่นระดบัมำก กำรวดัผลและ

กำรประเมินผล (Y
4
) อยู่ในระดับมำก กำรวิจัยเพ่ือกำร

เรียนกำรสอน (Y
5
) อยู่ในระดับมำก ตำมลสำดับ

 10. ผลกำรวิ เครำะห ์ระดับพฤติกรรมกำร

สอนของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน พบว่ำ พฤติกรรมกำรสอนของ

ครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ด้ำน

กำรเตรียมกำรสอน (Y
1
) อยูใ่นระดบัมำก เมือ่จสำแนกเป็น

รำยด้ำนและเรยีงลสำดบัจำกมำกไปหำน้อย ดงันี ้แผนกำร

จดักำรเรยีนรูข้องครไูด้รบักำรตรวจประเมนิก่อนทสำกำร

สอนจำกผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่องอยู่ในระดับมำก, ครูได้

จดัทสำแผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ีม่คีณุภำพเป็นแบบอย่ำงใน

กำรสอนที่ดีอยู่ในระดับมำก, ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญอย่ำงเหมำะสมกับเนื้อหำและ

สอดคล้องกับหลักสูตรอยู่ในระดับมำก ครูมีกำรเตรียม

ก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกครั้งเพื่อขจัดปัญหำ

และอุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมอยู่ใน

ระดับมำก กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูได้คสำนึงถึง

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคลของผูเ้รยีนอยูใ่นระดบัมำก 

ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเหมำะสมกับผู้

เรียนทุกกลุ่ม อยู่ในระดับมำก ตำมลสำดับ

 11. ผลกำรวิเครำะห์ระดับพฤติกรรมกำรสอน

ของครใูนสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ด้ำน

กำรจดักำรเรยีนกำรสอน พบว่ำ พฤติกรรมกำรสอนของ

ครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน ด้ำนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน (Y
2
) อยู่ในระดับมำก เมื่อจสำแนก

เป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้  

ครมูคีวำมรูค้วำมเข้ำใจและสำมำรถจดักระบวนกำรเรยีน

กำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญัโดยให้ผูเ้รยีนปฏิบติัจรงิ

อยูใ่นระดบัมำก ครไูด้จดัทสำแผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้น

ผู้เรียนเป็นสสำคัญที่สอดคล้องกับมำตรฐำนหลักสูตร 

อยูใ่นระดบัมำก ครไูด้จดัทสำแผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้น

ผู้เรียนเป็นสสำคัญที่สอดคล้องกับมำตรฐำนหลักสูตรอยู่

ในระดับมำก มีกำรรำยงำนผลด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้

ผู้บริหำรทรำบอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่ในระดับ

มำก ครจูดักำรเรยีนกำรสอนให้ผูเ้รยีนมพีฒันำกำรอย่ำง

ต่อเนื่อง อยู่ในระดับมำก และครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่

สำมำรถทสำให้ผู้เรียนเกิดกำรยอมรับและเห็นคุณค่ำใน

ตนเองอยู่ในระดับมำก ตำมลสำดับ

 12. ผลกำรวิ เครำะห ์ระดับพฤติกรรมกำร

สอนของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที ่

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนบรรยำกำศในห้องเรียน พบว่ำ พฤติกรรมกำร
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สอนของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน 

ด้ำนบรรยำกำศในห้องเรียน (Y
3
) อยู่ในระดับมำก 

เมื่อจสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำ

น้อย ดังนี้ ครูมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้เรียนด้วยควำมเป็น

กัลยำณมิตรอยู่ในระดับมำก ครูกระตุ้นและเปิดโอกำส

ให้ผู ้เรียนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรอยู่ในระดับมำก ครูมี

กำรเสรมิแรงให้กบัผูเ้รยีน เช่น กล่ำวชม ให้รำงวลัอยูใ่น

ระดับมำก ครูมีวิธีกำรสอนที่หลำกหลำยโดยบูรณำกำร 

เข้ำสู ่เนื้อหำวิชำอื่น ๆ และสอดคล้องกับเหตุกำรณ์

ปัจจุบันอยู่ในระดับมำก ครูจัดบรรยำกำศในชั้นเรียนที่

ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และ

ครูมีวิธีกำรนสำเข้ำสู่บทเรียนที่น่ำสนใจอยู่ในระดับมำก 

 13. ผลกำรวิ เครำะห ์ระดับพฤติกรรมกำร

สอนของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศึกษำระดับประถมศึกษำกรุง เทพมหำนคร  

เขตบำงขุนเทียน ด้ำนกำรวัดผลและกำรประเมินผล 

พบว่ำ พฤติกรรมกำรสอนของครูในสถำนศึกษำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ด้ำนกำรวัดผลและ

กำรประเมนิผล (Y
4
) อยูใ่นระดบัมำก เมือ่จสำแนกเป็นรำย

ด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ มีกำรสร้ำง

เครื่องมือวัดผล ประเมินผล กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย

และตอบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ มีกำรจัด

ทสำคลังข้อสอบหรือใช้ข้อสอบใหม่หรือนสำข้อสอบเก่ำ

มำพัฒนำ เพื่อกำรวัดผลประเมินผล โดยไม่ใช้ข้อสอบ

ซส้ำ ๆ มีกำรสรุป รำยงำนผลกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหำร

ทรำบตำมเวลำกสำหนด มกีำรนสำผลกำรประเมนิมำเพือ่ใช้

วเิครำะห์ผลกำรจดักำรเรยีนรูแ้ละนสำสูก่ำรปรบัปรงุกำร

จัดกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพมำกขึ้น มีกำรสร้ำงเครื่องมือ 

วัด ประเมินผล โดยถูกต้องตำมหลักกำรในกำรพัฒนำ

เครื่องมือกำรวัดผล และครูมีควำมรู้ในเรื่องกำรวัด และ

ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมที่หลักสูตรกสำหนด 

 14. ผลกำรวิเครำะห์ระดับพฤติกรรมกำรสอน

ของครูในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 

ด้ำนกำรวจิยัเพือ่กำรเรยีนกำรสอน พบว่ำ พฤตกิรรมกำร

สอนของครใูนสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำร

ศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 

ด้ำนกำรวิจัยเพ่ือกำรเรียนกำรสอน (Y
5
) อยู่ในระดับ

มำก เมื่อจสำแนกเป็นรำยด้ำนและเรียงลสำดับจำกมำกไป

หำน้อย ดังน้ี มีกำรสรุป รำยงำนผลกำรวิจัย เผยแพร่สู่

สำธำรณชน เพือ่แสดงศกัยภำพด้ำนกำรวจิยัของผูบ้รหิำร

และครูอย่ำงต่อเน่ือง อยู่ในระดับมำก เครือข่ำย มีกำร

ทสำงำนร่วมกันเพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำง

ต่อเนื่องอยู่ในระดับมำก ครูนสำผลกำรวิจัยมำใช้ในกำร

ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับมำก 

มีกำรสร้ำงเครือข่ำย ภำยในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

เพื่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำก ครูมี

งำนวิจัย ที่แสดงถึงกำรใช้งำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำร

เรียนกำรสอนโดยมีกำรเผยแพร่สู ่สำธำรณชนอยู่ใน

ระดับมำก และผู้บริหำรและครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ

ทำงด้ำนกำรวิจัยเป็นอย่ำงดีและสำมำรถนสำมำใช้ได้อยู่

ในระดับมำก ตำมลสำดับ

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารวิชาการ 

ของผู ้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

สอนของครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

 15. ผลกำรวิเครำะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่ำงตวัแปรกำรบรหิำรวชิำกำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 

(X) และตัวแปรพฤติกรรมกำรสอนของครู (Y) พบว่ำ  

ตัวแปรทุกตัวของกำรบริหำรวิชำกำรของผู ้บริหำร 

สถำนศึกษำ (X) และตัวแปรพฤติกรรมกำรสอนของครู 

(Y) มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่

ระดับ 0.01 และ 0.05 

 16. ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรวิชำกำรของ 

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมกำรสอนของครู 

ในภำพรวมสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคุณู (Multiple R) 

เท่ำกับ 0.271a ประสิทธิภำพกำรทสำนำย (R2) เท่ำกับ 

0.590 ประสิทธิภำพกำรทสำนำยที่ปรับแล้ว (Adjusted 

R2) เท่ำกบั 0.560 ควำมคลำดเคลือ่นมำตรฐำน (Standard 
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Error) เท่ำกับ 0.10553

 17. ผลกำรวิ เครำะห ์ตัวแปรที่ได ้รับเลือก 

เข้ำสมกำรด้ำนพฤตกิรรมกำรสอนของคร ูในภำพรวมตวั 

พบว่ำ แปรด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรของผู ้บริหำร 

สถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน ที่ได้ 

รับเลือกเข้ำสมกำรตำมลสำดับ คือ 1) กำรวัดผลและ

กำรประเมินผล (X
3
) 2) กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียน 

กำรสอน (X
2
) 3) กำรกำรจัดและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ 

(X
5
) 4) กำรผลติส่ือนวตักรรม (X

4
) โดยมค่ีำสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ ์พหุคูณในกำรทสำนำยเท ่ ำ กับ .271 a  

ค่ำสัมประสิทธิ์กำรทสำนำย (R
2
) เท่ำกับ 0.590 น่ันคือ 

ตัวแปรทั้ง 4 ตัว ร่วมกันทสำนำยผลพฤติกรรมกำรสอน

ของคร ูสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศึกษำ 

กรุงเทพมหำนครเขตบำงขุนเทียน ในภำพรวม (Y
tot

)  

ได ้ร ้อยละ 59.00 ค ่ำประสิทธิภำพกำรทสำนำยที่ 

ปรบัแล้ว (Adjusted R2) เท่ำกบั 0.560 มคีวำมคลำดเคลือ่น 

มำตรฐำนในกำรทสำนำย (Standard Error) เท่ำกับ 

0.10553 

การอภิปรายผล

 จำกกำรศึกษำกำรบริหำรวิชำกำรของผู้บริหำร

สถำนศึกษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรสอนของครูใน

สถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม 

ศกึษำกรงุเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทยีน พบว่ำ ผูบ้รหิำร

มีกำรบริหำรงำนวิชำกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้อำจ

เป็นเพรำะทุกด้ำนมีควำมสสำคัญต่อกำรปฏิบัติงำนของ 

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำตลอดจนครผููส้อน ทัง้นีง้ำนวชิำกำร

เป็นงำนสสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อคุณภำพของนักเรียน 

ซึ่งเป็นผลิตผลที่วัดควำมมีประสิทธิภำพทำงด้ำนต่ำง ๆ 

งำนด้ำนวิชำกำรจึงจสำเป็นต้องมีครูและบุคลำกรที่เป็น

กสำลังสสำคัญและมีควำมสสำคัญมำกที่สุด สถำนศึกษำยัง

ต้องมีกำรวำงแผนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำเพื่อนสำไป

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนนักเรียนให้มีประสิทธิภำพ

และประสิทธผิลทีด่ซ่ึีงสอดคล้องกบังำนวจิยัของดวงใจ 

สุดใจ [4] ที่ได้ทสำกำรศึกษำ กำรวำงแผนพัฒนำกำร

บริหำรงำนวิชำกำร โดยใช้กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม

ของโรงเรียนเทศบำลชุมชนวิมลวิทยำ เทศบำลเมือง

ตรำด จงัหวดัตรำด พบว่ำ สภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำร

แบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน โดยรวมอยู่

ในระดับมำกที่สุด

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 กำรบริหำรวิชำกำรของผู ้บริหำร

สถำนศึกษำที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมกำรสอนของครู 

ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน พบว่ำ ด้ำนกำร

พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ควรส่งเสริมให้มีกำร

พัฒนำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

กำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับ 

กำรเปลี่ยนแปลง จัดอบรมพัฒนำให้ เกิดควำมรู ้ 

ในทิศทำงเดียวกัน ควรให้ควำมรู้และอบรมปฎิบัติกำร

พัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัย ควรมีกำรพัฒนำหลักสูตร

ร่วมกันระหว่ำงโรงเรียนที่มีบริบทคล้ำย ๆ กัน

   1.2 ด้ำนกำรพฒันำกระบวนกำรสอนควรจดั

บุคลำกรให้เพียงพอกับจสำนวนของผู้เรียนครูควรได้รับ

กำรส่งเสริมให้พัฒนำตนเองที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรมกำรอบรมอำจปรับเป็นกำรอบรมด้วยตนเอง

โดยศึกษำจำกแผ่นงำน หรือใช้กำรอบรมออนไลน์  

จัดปฏิทินกำรอบรมประจสำปีกำรศึกษำเพื่อวำงแผน 

ด้ำนเวลำล่วงหน้ำ จัดหำครูเพิ่มให้ตรงกับวิชำที่ขำด

   1.3 กำรวัดผลประเมินผล เน่ืองจำกครู 

ขำดทักษะเรื่องกำรวัดผลประเมินผลขำดควำมรู้และ

ควำมเข้ำใจในกำรวัดและประเมินผลกำรเทียบโอน 

มีข้อเสนอแนะคือ ควรจัดอบรมเพื่อให้ควำมรู้เพื่อเป็น

แนวทำงในกำรปฏิบัติจริง

   1.4  กำรพฒันำสือ่ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ทำงกำรศกึษำกำรระดมทรพัยำกรจำกทกุส่วนทีเ่กีย่วข้อง

ควรใช้สื่อให้คุ ้มค่ำที่สุดจัดกำรอบรมกำรทสำสื่อเพื่อ 

แก้ปัญหำผู้เรียนและส่งเสริมกำรเรียนของผู้เรียน
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   1.5  กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ

ภำยในสถำนศึกษำ ให้มีกำรอบรมแก่ครูบรรจุใหม่ 

ประชุมชี้แจง ร่วมปฏิบัติกับครูพร้อมให้คสำแนะนสำ 

ควรมีปฏิทินในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง

 ดังนั้น ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ รองผู ้บริหำร 

ฝ่ำยวิชำกำร ครูผู้ปฏิบัติกำรสอนรวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

กบักำรจดักำรศกึษำในสงักดัสสำนกังำนเขตบำงขนุเทยีน

ควรนสำผลกำรวจิยัทีไ่ด้ในครัง้นีไ้ปใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐำน 

ในกำรวำงแผนท่ีจะพัฒนำกำรบริหำรวิชำกำรใน 

สถำนศึกษำ เนื่องจำกกำรบริหำรวิชำกำรถือว่ำเป็น 

ปัจจัยที่ส ่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

   2.1 ควรดสำ เนินกำรวิจัย เ ก่ียวกับป ัจจัย

ที่สัมพันธ์กับกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู ้บริหำร

โรงเรียน ได้แก่ ประสบกำรณ์กำรบริหำร กำรได้รับกำร

อบรมทำงวิชำกำร รูปแบบกำรจัดชั้นเรียน

  2.2 ควรศึกษำกำรบริหำรงำนวิชำกำรที ่

ส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

  2.3 ควรศึกษำแนวโน้มกำรบริหำรงำน

วิชำกำรภำยได้บริบทกำรเปลี่ยนแปลงก้ำวสู่ประชำชน

เศรษฐกิจอำเซียน

  2.4 ควรมีหน่วยงำนและมีผู้รับผิดชอบใน

กำรวิจัยในครั้งต่อไป
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