
 
 
 

 
การวางแผนและการดําเนินงานโครงการการศึกษาพิเศษ 

บทที่ 5 
 

5.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 และการวางแผนงานโครงการ 
      การศึกษาพิเศษ 
 แผนการศึกษาแหงชาติเปนแผนยุทธศาสตรชี้นําสําหรับการดําเนินงานอยางตอเน่ือง
ในแตละแผนงาน/โครงการ เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา การบริหาร และการจัดการดานศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่สอดคลองกันทั้งประเทศในระยะ 15 ป ตั้งแต พ.ศ. 2545 จนถึง พ.ศ. 
2559 ดวยการนําสาระตามกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและ
นโยบายรัฐบาล ที่มุงพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงความรูนําพาไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู 
ใหคนไทยท้ังปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรู ฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปน
ทุนไวสรางงานสรางรายได พาประเทศใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม พรอมทั้งสอด
รับกับวิสัยทัศนการพัฒนาระยะยาว 20 ปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งพระราชบัญญัติและระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของมากําหนดเปนแผน
ปฏิรูปหลักดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 แผนการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดวัตถุประสงคและแนวนโยบายเพื่อดําเนินการ ไว
ในวัตถุประสงค 3 ขอ และแนวนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. สงเสริมและสรางสรรค
ทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

 

9. จํากัด ลด ขจัด ปญหา
ทางโครงสราง เพ่ือความ
เปนธรรมในสังคม 
 

10.พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

11.จัดระบบทรัพยากรและ
การลงทุนทางการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒ 

ธรรม 
 
 

 
 
 

5. พัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรู เพ่ือสรางความรู 
ความคิด ความประพฤติ 
และคุณธรรมของตน 

 

6. สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา 

 

7. สรางสรรค ประยุกตใช 
และเผยแพรความรูและ
การเรียนรู 
 
 
 

 
 
 

1. พัฒนาทุกคนใหมีโอกาส
เขาถึงการเรียนรู 

 

2. ปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือ
ผูเรียน 

 

3. ปลูกฝงและเสริมสราง 
ศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

พัฒนาคนอยาง
รอบดาน 
และสมดุล 

พัฒนา
สภาพแวดลอม
ของสังคม 

11 แนวนโยบายเพื่อ
ดําเนินการ 

3 วัตถุประสงค 

สรางสังคมคณุธรรม 
ภูมิปญญา  

และการเรียนรู 

 

4. พัฒนากําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองและเพ่ิมสมรรถนะ
ในการแขงขัน 
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วัตถุประสงค 1 : พัฒนาคนอยางรอบดาน และสมดุลเพื่อเปนฐานหลัก
ของการพัฒนา 

แนวนโยบายเพื่อ
ดําเนินการ 1 

: การพัฒนาทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตใหมีโอกาสเขาถึง
การเรียนรู 

เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน 
1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการ
เตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความรู
แกพอแม ผูปกครอง รวมทั้งผูที่เตรียมตัวเปน
พอแม 

1. เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ป ทุกคนไดรับการ
พัฒนาและเตรียมความพรอมทุกดานกอน
เขาสูระบบการศึกษา 
2. เด็กทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับเกาป 
3. คนไทยทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสิบสองป 2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยใหมี

คุณภาพครอบคลุมกลุมเปาหมาย เพ่ือพัฒนา
รากฐานพัฒนาการของทุกชีวิตอยางเหมาะสม 

4. มีกําลังคนดานอาชีวศึกษาระดับตาง ๆ ที่
มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ 

3. จัดบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งที่เปน
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตาม
อัธยาศัย เพ่ือใหบุคคลสามารถเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาที่หลากหลายเพ่ือการเรียนรูและ
การพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง ตามความ
ตองการและความสนใจ 

5. มีการพัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานในรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย 
6. ผูสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสิบสองปมี
โอกาสไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัด
ในหลากหลายรูปแบบ 

4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีว-
ศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
กําลังคนทุกระดับในภาคการผลิตตาง ๆ และ
เปดโอกาสใหทุกคนไดยกระ ดับความรู
ความสามารถในทางวิชาชีพไดอยางตอเน่ือง 

7. มีการจัดบริการการศึกษาในรูปแบบและ
วิธีการตาง ๆ ทั้งที่เปนการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จาก
แหลงเรียนรูที่มีอยูอยางหลากหลาย เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการศึกษาของ
ประชาชนทุกคน 

5. ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดม-
ศึกษาให มีความหลากหลาย  และให เ พ่ิม
ศักยภาพการแข งขันของประ เทศ  และ
ตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่น 
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เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน 
 6. จัดบริการการศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสม

สําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษดาน  
ตาง ๆ  
7. สงเสริมการจัดการศึกษาเฉพาะทาง เพ่ือ
สนองความตองการเฉพาะโดยคํา นึงถึ ง
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
8. สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาพระพุทธ-
ศาสนาและศาสนาอ่ืนที่ทางการรับรองและการ
เผยแผศาสนาธรรม ทั้งที่เปนการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยในทุก
ระดับและประเภทการศึกษา 

  

แนวนโยบายเพื่อ
ดําเนินการ 2 

: การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ 

เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน 
1. ผูเรียนเปนคนเกงที่พัฒนาตนเองไดอยาง
เต็มศักยภาพ เปนคนดี และมีความสุข 

1. การปฏิรูปการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปน
สําคัญ 

2. ครูทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและ
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

2 .  การปฏิรูปครูคณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. 

3. ผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคนไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาทุกแหงมีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

การกําหนดมาตรฐานการศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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แนวนโยบายเพื่อ
ดําเนินการ 3 

: การปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงคในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม 

เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน 

1. ปฏิรูปโครงสรางเน้ือหาของหลักสูตรในทุก
ระดับการศึกษาใหมีสาระของความรูเก่ียวกับ
ความจริงของชีวิต และธรรมชาติ หลักธรรม
ของศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
อันดีงามของระบบวิถีชีวิตและเอกลักษณไทย 
เพ่ือใหบรรลุถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคตางๆ
ทั้งดานจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก 

1. มีการบูรณาการดานการศึกษา ศาสนา 
ศิ ลป ะ  แล ะ วัฒนธ ร รม  ทั้ ง ใ น เ น้ื อห า
กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือ
เสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูเรียน 
2. บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกร
เอกชน  องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนทุก
แหงรวมคิดและรวมดําเนินงาน เพ่ือพัฒนา
คนไทยทุกคนใหเปนผูมีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม  คา นิยม  รวมทั้ งค านิยมเชิ ง
สุนทรียภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม 

2. สงเสริมบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถานประกอบการ  องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สถาบันศาสนา สถาบันวัฒนธรรม 
และสถาบันสังคมอ่ืนใหมีสวนรวมอยางสําคัญ
ในการเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมอันดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของคนไทย รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูและศูนย
การเรียนตาง ๆ 3. คนไทยสวนใหญมีคานิยมและพฤติกรรม

ที่เหมาะสมตามระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม 3. บูรณาการการศึกษาและศาสนาเขาดวยกัน 
โดยผานกระบวนการเรียนรูที่เนนทั้งความรู
และคุณธรรม เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความ
เขาใจในแกนธรรมของแตละศาสนาที่ตนนับ
ถือ เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและสามารถใช
เปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติไดอยางยั่งยืน 
4 .  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น วั ฒ น ธ ร ร ม
ประชาธิปไตย ใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง ดวย
กระบวนการทางการศึกษาและฝกอบรม  
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แนวนโยบายเพื่อ
ดําเนินการ 4 

: การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการ
พึ่งพาตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแขงขันในระดับนานาชาติ 

เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกคน
ไ ด รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น  โ ด ย เ น น
กระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร สามารถ
นําความรูความเขาใจ และใชศักยภาพของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือประโยชนใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได 

1. คนไทยทุกคนมีความรู ความคิด และ
ความใฝรู  ทั้ ง ในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ควบคูไปกับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 
2. ผลิตครู คณาจารย และบุคลากรดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปริมาณที่
สอดคลองกับความตองการและไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถ เพ่ือประโยชน
ตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 

2. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาคร ู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเปนระบบ
และตอเน่ือง 3. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมีคุณภาพและมีสัดสวนทัดเทียม
กับที่มีอยูในประเทศผูนําในระดับนานาชาติ 

3. สงเสริมสนับสนุนผูมีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพอยางตอเนื่องตั้งแต
เยาววัย 

4. บุคลากรที่ทํางานวิชาชีพดานวิทยา -
ศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาใหมี
คุณภาพและความรูความสามารถอยาง
จริงจังในสาขาของตน 

4. สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการผลิตและ
พัฒน าบุ ค ล า ก รที่ ทํ า ง า น วิ ช า ชี พ ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสอดคลองกับ
ความต อ งการ มีคุณภาพ  และมี ความรู
ความสามารถอยางจริงจังในสาขาของตน 

5. ผลิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
สามารถทําการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสราง
ความรูและการเรียนรู และนวัตกรรมได 

5. สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการผลิต
นักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถทํา
การวิจัยและพัฒนาในปริมาณที่เหมาะสมและ
เพียงพอที่จะสรางความรูและการเรียนรู และ
สรางนวัตกรรมจากฐานของภูมิปญญาทองถิ่น
และภูมิปญญาไทยได 
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วัตถุประสงค 2 : สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และ
การเรียนรู 

แนวนโยบายเพื่อ
ดําเนินการ 5 

: การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู เพื่อสรางเสริมความรู ความคิด 
ความประพฤติ และคุณธรรมของคน 

เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน 
1. คนไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการใน
การคิด การวิเคราะห และการแกปญหา มี
ความใฝรู และสามารถประยุกต ใชความรู
ไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเอง ไดอยางตอเน่ืองเต็มตามศักยภาพ 

1. จัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความหลาก 
หลายยืดหยุน เปดกวาง และเขาถึงไดงาย
สําหรับทุกคน 
2. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยพัฒนาครู
และบุคลากรที่เก่ียวของกับการศึกษาตลอด
ชีวิต รวมทั้งการสนับสนุนใหทุกฝายมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

2. คนไทยทุกคนมีความซื่อสัตยสุจริต รูจัก
ผิดชอบชั่วดี มีระเบียบวินัย ประหยัดอด
ออม มีจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอสวน 
รวม และมีสุขภาพแข็งแรง 

3. พัฒนาแหลงการเรียนรูใหครอบคลุมวิทยา- 
-การท่ีหลากหลายสําหรับการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และสราง
เครือขายการเรียนรูตลอดชีวิตตั้งแตระดับ
ชุมชนจนถึงระดับชาติ 

3. คนไทยทุกคนมีโอกาส และทางเลือกที่จะ
เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชวงอายุแตละวัย
จากสถานศึกษาและแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายมี
คุณภาพ และยืดหยุนตามความตองการ 
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

4. พัฒนาขอมูลสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
5. จัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหผู เรียนมี
ความรูครอบคลุมทั้งความรูวิชาการ ความรู
ทั่วไป ความรูดานอาชีพ และความรูดาน
ศาสนา ที่อํานวยประโยชนทั้งกับตนเองและ
ผูอ่ืน 
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แนวนโยบายเพื่อ
ดําเนินการ 6 

: การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและการ
เรียนรูของคนและสังคมไทย 

เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน 

1. กําหนดกลไกเชิงนโยบายดานการวิจัยและ
พัฒนาที่เขมแข็ง 

1. เพ่ิมสัดสวนการสนับสนุนดานการวิจัย
และพัฒนาของประเทศจากภาครัฐไมนอย
กวารอยละ 1.5 ของงบประมาณรายจาย
ประจําปและเพ่ิมขึ้นตามสมรรถนะทางดาน
เศรษฐกิจของประเทศและความจําเปน
เรงดวน ในการวิจัยและพัฒนาเฉพาะเรื่อง 
โดยจัดระบบการจัดสรรงบประมาณอยาง
ตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

2. กําหนดใหการวิจัยและพัฒนาเปนสาระใน
หลักสูตรการเรียนรูอยางเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน 
3. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสรางและพัฒนาความรูและการเรียนรูเพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินชีวิต การประกอบ
อาชีพของคนไทย และการปรับปรุงประสิทธิ -
ภาพการผลิต 

2. มีการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโน -
โลยี สังคมศาสตร ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และมนุษยศาสตร ทั้งที่เปนการวิจัยพ้ืนฐาน
และการวิจัยที่มุงการประยุกตใชประโยชน
ในบริบทของสังคมไทยมากขึ้น 

4. 

3.มีบุคลากรเพ่ือการวิ จัยและพัฒนาที่ มี
คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพใน อัตราที่
ใกลเคียงกับที่ มีในประเทศผูนําในระดับ
นานาชาติ 

สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
นักวัจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพและประสิทธิ –
ภาพ 
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แนวนโยบายเพื่อ
ดําเนินการ 7 

: การสรางสรรคประยุกตใช และเผยแพรความรูและการเรียนรู 
เพ่ือสรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู 

เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน 

1. มีการพัฒนาความรูและการเรียนรูใหม ๆ ที่
สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย 

1. สงเสริมใหเกิดการสรางสรรคความรูใหมๆ 
ทั้งจากภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูเดิม และจาก
ฐานความ รูด านนวัตกรรมต าง  ๆ  เ พ่ือ
นํามาใชประโยชนในการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของประเทศ 

2.มีการใชความรูเปนฐานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนไทย 
3. มีการใชความรูเปนฐานในการพัฒนาในทุก
ภาคการผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาและ
ผลิตภัณฑที่นํามาสูรายไดที่เพ่ิมขึ้นของคน
ไทย 

2. สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนและประยุกต
ความรูใหสามารถนํามาใชประโยชนไดอยาง
เหมาะสมและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
3 .  สนับสนุนให มีการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีในการแสวงหา สรางสรรค รับใช 
และเผยแพรความรู 
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วัตถุประสงค 3 : พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการ
พัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการ
เรียนรู 

แนวนโยบายเพื่อ
ดําเนินการ 8 

: การสงเสริมและสรางสรรคทุนทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม บนฐานของศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ิน/ไทย 

เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน 
1. สงเสริมการดําเนินงานดานศาสนาเพ่ือ
นํ า ไปสู ค ว าม สุ ข แล ะคว าม ดี ง ามขอ ง
สังคมไทยและสันติสุขของโลก 

1. สถาบันในสังคมทุกสถาบันสามารถทํา
หนาที่เปนภูมิคุมกันพัฒนาจิตใจ คุณภาพชีวิต
ที่ดีงามและมีความสุขของคนและสังคมไทยได
ตลอดไป 2. พัฒนา สงเสริม และสรางสรรคความรูและ

การเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น/ไทย และทําความเขาใจเชื่อมโยงกับ
ภูมิปญาสากล 

2. มีการฟนฟู พัฒนาและสรางสรรคพฤติกรรม
ของคนและสิ่งแวดลอมรอบตัวใหเกิดความดี
งาม เพ่ือประโยชนในการพัฒนาจิตใจ และ
คุณภาพชีวิตที่ดีงาม และมีความสุขของคน
และสังคมไทย 

3. สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม 
4. สงเสริมดานสังคม วัฒนธรรม 
5. สงเสริมการพลศึกษา นันทนาการและการ
กีฬา 
6. ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู ความ 
สามารถดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รวมทั้งสงเสริม
พัฒนาศิลปน 
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แนวนโยบายเพื่อ
ดําเนินการ 9 

: การจํากัด ลด ขจัด ปญหาทางโครงสรางที่กอใหเกิด และหรือ
คงไวซึ่งความยากจน ขัดสน ดอยทั้งโอกาสและศักดิ์ศรีของคนและ
สังคมไทย เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม 

เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน 
1. ประชากรในวัยเรียน โดยเฉพาะผูดอย 
โอกาส ซึ่งครอบคลุมถึงกลุมผูยากไรผูอยู
หางไกลที่เสียเปรียบ ผูอยูในกลุมเส่ียง ผูพิการ
และทุพพลภาพ ทั้งที่อยูในเมืองและชนบท มี
โอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสิบสองปใน
รูปแบบที่หลากหลายที่จัดอยางมีคุณภาพและ
ทั่วถึง 

1. สงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมโอกาสใน
การเขาถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสิบสองป
อยางมีคุณภาพของผูดอยโอกาสกลุมตาง ๆ 
2. ปฏิรูประบบงบประมาณเพื่อสรางความ
เปนธรรมทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
และใหถือวาการศึกษาเปนการลงทุนที่จะชวย
แกปญหาความยากจน 

2. ประชากรผูดอยโอกาสทุกกลุมมีโอกาสใน
การเขาถึง และไดรับการบริการทางการศึกษา
และฝกอบรมวิชาชีพที่จัดอยางทั่วถึงและเปน
ธรรม 

3. ปฏิรูปโครงสรางการบริหารและการจัด
การศึกษา เพ่ือสรางความหลากหลายในการ
จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถาน 
ศึกษาตั้งแตปงบประมาณ 2545 เปนตนไป 

3. มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่เปน
อิสระ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และชุมชนอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนด 

4. 

4. ประชาชน ชุมชน องคกรประชาคมมีความ
เขมแข็ง สามารถรวมคิด รวมตัดสินใจ กํากับ 
ดูแล ตรวจสอบตลอดจนสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะที่มีผลกระทบตอชุมชนและ
ทองถิ่นโดยรวม 

ใชมาตรการทางการศึกษาเปนเคร่ืองมือใน
การเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมเพ่ือ
ขจัดความยากจน 
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แนวนโยบายเพื่อ
ดําเนินการ 10 

: การพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาและการพัฒนาประเทศ 

  

เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน 
1. มีการใชเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการศึกษาอยางทั่วถึง และ
ทัดเทียมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความ
เชื่อมโยงกันเปนเครือขายอยางมีระบบ 

1. สงเสริมหนวยงานทุกระดับและสถาน 
ศึกษาทุกแหงใหมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยง
และสามารถใชประโยชนรวมกันได 
2. ใชเทคโนโลยีเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และ
เพ่ิมคุณภาพของการศึกษาอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

2 .ประชาชนทุกคนเห็นความสําคัญและ
ประโยชนของการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
และสามารถที่จะใชเทคโนโลยีดังกลาวในการ
เพ่ิมพูนความรูและการเรียนรู อยางตอเน่ือง
เพ่ือประโยชนในการประกอบอาชีพและการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามสมควร 

3. สงเสริมและสนับสนุนผู ใชและผูผลิต
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหมีจิตสํานึก มี
จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบตอสังคม และ
ผลิตสื่อเพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพ  
4 .  พัฒนาผู รั บและผู ใ ช เทคโนโล ยี เ พ่ือ
การศึกษาใหมีความสามารถในการเรียนรู
ดวยตนเอง สามารถเลือกสรรกลั่นกรอง และ
ใชขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES 612 268 



 
แนวนโยบายเพื่อ
ดําเนินการ 11 

: การจัดระบบทรัพยากร และการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทย 

  

เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน 
1. ทุกสวนของสังคมทั้งในประเทศและตาง 
ประเทศมีสวนรวมระดมทุนเพ่ือการเรียนรูของ
คนไทยทุกคน 

1. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการ
จัดการดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมอยางพอเพียง 

2. เปดโอกาสใหภาคเอกชนเขารวมในการรวม
ลงทุนจัดการดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม ในระดับที่เอกชนมีศักยภาพใน
การจัดมากขึ้น 

2. จัดระบบและวิธีการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่
สรางความเสมอภาคเปนธรรม 
3. จัดระบบการบริหารและการใชทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตามโครงสรางการกระจายอํานาจ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช
ทรัพยากร 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรจากการรวมลงทุน
ของทุกสวนในสังคมอยางมีประสิทธิภาพมี
ความหลากหลาย และสอดคลองกับกลุม 
เปาหมายตาง ๆ 

4 .  จัดระบบการติดตามตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการใชทรัพยากรของสถานศึกษา 
เพ่ือประสิทธิภาพ ความโปรงใส และความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
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การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
 เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนการศึกษาแหงชาติเปนไปอยางมีบูรณาการ สัมพันธ
เปนกระบวนการเชื่อมโยง โดยรวมทั้งหมดภายใตแนวนโยบายทั้ง 11 ประการ จึงใหมี
ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่มีหลักการกําหนดโครงสรางการบริหารแผน โดยใหหนวยงาน
และองคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษา ประชาชน องคกร
ประชาคม และองคกรอิสระ/องคกรวิชาชีพ ตองเขามามีสวนรวมอยางจริงจังในการนํา
วัตถุประสงค แนวนโยบาย เปาหมาย และกรอบการดําเนินงาน ดังแสดงไวในแผนการศึกษา
แหงชาตินี้ มากําหนดเปนแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการของหนวยงานในระดับ
พ้ืนที่ โดยใหมีแผนงาน/โครงการรองรับ เพ่ือดําเนินการในขั้นปฏิบัติที่มีการกําหนดเปาหมาย
และเกณฑชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานในชวงเวลาที่กําหนด ทรัพยากรที่ตองการใช 
และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน แลวนําไปดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จในทางที่เพ่ิม เสริม และขยาย
อยางสอดประสานกับนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และนโยบายของรัฐบาล ตามสมรรถนะและ
สถานภาพแหงความรับผิดชอบแหงตน 
 หนวยงานที่บริหารแผนการศึกษาแหงชาตินี้ จะตองสรางกลไกการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการ เพ่ือแกไข ปรับปรุง และชี้แนะการดําเนินการใน
แตละแผนงาน/โครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค แนวนโยบายและเปาหมายของแผน โดย
พัฒนาเกณฑืชี้วัดการดําเนินงานที่เนนผลสัมฤทธิ์ของงานในแตละชวงเวลาอยางชัดเจน และ
สนับสนุนการมีสวนรวมของหนวยงาน/องคกรที่เก่ียวของใหเขามามีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ 
เพ่ือทบทวนแผนเปนระยะ ๆ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการปรับปรุง 
แกไขหรือกําหนดแผนใหมหากพบวามาตรการดังกําหนดยังไมบรรลุเจตนารมณของแผน  
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 ในการน้ี จึงไดกําหนดแนวทางการบริหารเพ่ือการนําแผนสูการปฏิบัติ ไวดังนี้ 
 1. จัดเตรียมพัฒนากลไกการนําแผนการศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ เร่ิมตั้งแต
การกําหนดมาตรการสงเสริมความรู ความเขาใจในสาระของแผน พรอมกับการกําหนดกลไก
ประสานแผนดานตาง ๆ รวมกบัหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ โดยใชกระบวนการการมีสวน
รวมของประชาชน ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณที่เนนผลลัพธของงาน ทั้งในดานปริมาณ 
คุณภาพ และผลิตภาพ เชนเดียวกับการปรับปรุงแกไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค
ตอการนําแผนสูการปฏิบัติ 
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 2. จัดทํากรอบและแนวปฏิบัติของแผน โดยระดมสรรพกําลังของทุกฝายที่
เก่ียวของในกระบวนการแปลงแผนสูการปฏิบัติทุกขั้นตอน ในลักษณะที่มีการเรียนรูและบูรณา
การความคิดรวมกัน สรางกรอบแนวคิดและหลักการในการจัดทําแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติ
การใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ ทั้งสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชนในแตละพ้ืนที่ รวมทั้งระบุหนวยงานองคกรที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาฯ 
และแผนปฏิบัติการเฉพาะดานตามภาระรับผิดชอบ 
 3. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการ ในระดับพ้ืนที่ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับ
บริบทและความตองการของชุมชนแตละพ้ืนที่ และสงเสริมสนันสนุนใหมีการบริหารแผนและ 
นําแผนสูการปฏิบัติในลักษณะที่เปนองครวมที่เนนคนเปนศูนยกลาง โดยหลักการยึดพ้ืนที่ 
ภารกิจและการมีสวนรวมจากประชาชนและองคกรที่เก่ียวของ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการ
ประสานและการทํางานในแนวราบระหวางหนวยงาน 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผน 
เริ่มตั้งแตการสงเสริมการจัดทําฐานขอมูลทุกระดับที่จําเปนตองใชใหเกิดการเช่ือมโยงเครือขาย
ขอมูลระหวางหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของอยางเปนระบบ เพ่ือสามารถใชประโยชนจาก
ฐานขอมูลรวมกันได พรอมทั้งพัฒนาตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ทั้งในสวนที่
เปนปจจัยตัวปอน กระบวนการ และผลลัพธทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลิตภาพ ตลอดจน
จัดระบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย สามารถนําผลจากการกํากับติดตามมาเปนแนวทางในการปรับปรุง 
หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการอยางสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการนําแผนไป
ปฏิบัติ 
 5. การประเมินผลแผน ในขั้นเตรียมความพรอม ไดแก การประเมินความรู ความ
เขาใจในสาระของแผน ความพรอมขององคกรและกลไกตามโครงสรางการบริหารแผน ระบบ
และกลไกการประสานงาน เปนตน ประเมินกระบวนการปฏิบัติ ไดแก กระบวนการจัดทํากรอบ
แนวทางแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการ กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติในทุกขั้นตอน 
ประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลประโยชนที่เกิดกับประชาชนวาเปนไปตามเปาหมาย 
เจตนารมณเพียงใด ทั้งน้ี กําหนดใหมีองคกรกลาง เปนผูทําการประเมิน โดยประชาชนมีสวน
รวมและใหขอมูล 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 9-35) 
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การวางแผนงานโครงการการศึกษาพิเศษ 
 การวางแผนเปนกระบวนการกําหนดวัตถุประสงคและแนวทางของการทํางานไว
ลวงหนาอยางมีระบบ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 ความสําคัญของการวางแผน 
 ปกรณ ศรีดอนไฝ (2530: 78) กลาวถึงความสําคัญของการวางแผนไววา การ
วางแผนชวยใหผูบริหารพนจาการลมเหลวได เน่ืองจากผูบริหารสามารถมองเห็นสิ่งที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตไวเปนการลวงหนา มิใชมองเห็นเหตุการณปจจุบันเทาน้ัน การวางแผนชวย
ใหผูบริหารมีความหวังวาจะไดผลงานที่ถูกตองและใกลเคียงกับสิ่งที่ผูบริหารตองการ การ
วางแผนทําใหเกิดการเชื่อมโยงในดานการใชทรัพยากร การกําหนดเวลา สถานที่และการ
รวมมือประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งของรัฐและเอกชน การวางแผนไมเพียงเปนการหา
คําตอบใหแกปญหาแตละปญหาเทาน้ัน แตยังเปนวิธีการหรือแนวทางใหมสําหรับการ
ดําเนินการดวย การวางแผนชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพระการ
วางแผนเปนการคนหาความจริงกระทําส่ิงที่ควรกระทําและวิธีปฏิบัติพรอมทั้งการประมาณเวลา 
แรงงาน และวัสดุที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานและการวางแผนจะชวยลดความสูญเปลาใน
การปฏิบัติงาน เชน ทรัพยากรการบริหารไมวาจะเปนคน เงิน วัสดุ และเวลา เปนตน 
 สุวกิจ ศรีปดถา (2533: 98) กลาววา การวางแผนมีความสําคัญดังนี้ 
 1. เปนการลดความไมแนนอน และลดปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  
 2. ทําใหเกิดความยอมรับความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ 
 3. ทําใหการดําเนินงานขององคการบรรลุถึงเปาหมายท่ีปรารถนาไดโดยดีเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
 4. ลดความสูญเปลาของงาน ที่ทําซํ้าซอนโดยชวยใหมองเห็นงานชัดเจนขึ้น 
 5. ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน เนื่องจากงานเปนระเบียบและทราบ
แนวทางที่จะดําเนินงานอยางชัดเจน 
 อนันต เกตุวงศ (2542: 10-11) กลาวถึงความสําคัญของการวางแผน ดังนี้ 
 1. เปนการปองกันมิใหเกิดปญหาในอนาคต 
 2. ทําใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความม่ันใจในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน 
 3. การทําใหงานมีความเปนไปได 
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 4. กอใหเกิดการประหยัดและมีสวนทําใหมีการเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด
กอนจะนําไปใช 
 5. กอใหเกิดความสะดวกและงายในการบริหาร 
 6. ปองกันปญหาทางดานโครงสรางและบริหาร 
 7. มีกําลังใจ และความรับผิดชอบสูง เน่ืองจากมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542: 2) กลาวถึง ความสําคัญที่
โรงเรียนจะตองวางแผน 
 1. ความลําบากในการทํานายอนาคต เน่ืองจากองคประกอบในระบบเปลี่ยนอยูเสมอ 
 2. ความกาวหนาทางวิทยาการ ขอมูลมีความหลากหลาย และระบบขอมูลซับซอน
ตามความเจริญทางเทคโนโลยี 
 3. การเปลี่ยนบทบาทของผูบริหาร เน่ืองจากการใชอํานาจอยางเดียวไมสามารถ  
เอาใจคนได ผูบริหารจึงเปลี่ยนจากการใชอํานาจเปนการใชหลักบริหาร 
 4. การเปลี่ยนระบบการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสําเร็จของงาน     
จากเดิม Work through people เปน Work with people  
 พวงรัตน เกษรแพทย (2543: 34-35) กลาวถึง ความสําคัญของการวางแผนไว ดังนี้ 
 1. เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศหรือพัฒนาองคการ 
 2. เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
 3. เพ่ือลดความสูญเสียและความซ้ําซอนในองคการ 
 4. เพ่ือกําหนดมาตรฐานการควบคุม 
 5. เพ่ือกําหนดแนวทางการประสานงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 
 6. เพ่ือสรางความผูกพันในหมูพนักงานตอการบรรลุเปาหมายรวมกัน 
 7. เพ่ือการบรรลุเปาประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ 
 8. เพ่ือการพยากรณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 9. เพ่ือพัฒนาแนวทางการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม 
 10. เพ่ือลดความเส่ียงจากความไมแนนอนของอนาคต 
 11. เพ่ือการระบุผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางชัดเจน 
 12. เพ่ือการสํารวจและขจัดส่ิงที่ไรประสิทธิภาพออกจากองคการ 
 13. เพ่ือการเปรียบเทียบระดับความสําเร็จที่เกิดขึ้นจริงกับเปาประสงคที่กําหนดไว 
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 14. เพ่ือเปนเคร่ืองมือของผูนําที่มีวิสัยทัศนในการเพ่ิมพูนสมรรถนะในการบรรลุ
เปาประสงคขององคการ 
 15. เปนเคร่ืองมือสําคัญในการแขงขันเพื่อชวงชิงการนํา 
 องคประกอบของการวางแผน 
 การวางแผนตองมีสวนประกอบดังนี้ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2537: 239-242) 
 1. วัตถุประสงคหรือเปาหมาย (Objectives or Goals) 
 2. นโยบาย (Policies) 
 3. ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (Procedures) 
 4. กฎ (Rules) 
 5. แผนงาน (Programs) 
 6. งบประมาณ (Budgets) 
 7. มาตรฐาน (Standard) 
 8. กลยุทธ (Strategies) 
 แอคคอฟฟ (Ackoff, 1970: pp. 5-6 อางถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2539: 113-
114) จําแนกองคประกอบในการวางแผนไวดังนี้ 
 1. จุดหมาย (Ends) เปนองคประกอบที่แสดงถึงวัตถุประสงคของแผนที่กําหนดขึ้น 
 2. วิธีการ (Means) เปนองคประกอบที่แสดงถึงการนําขอมูลมาวิเคราะหแลวกําหนด
เปนทางเลือกไวหลายทาง เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุถึงจุดหมาย (ends) 
 3. ทรัพยากร (Resources) เปนองคประกอบที่แสดงถึงประเภทปริมาณและคุณภาพ
ของทรัพยากร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการจัดการ 
 4. การนําแผนไปใช (Implementation) เปนองคประกอบที่ระบุถึงวิธีการหรือการ
ตัดสินใจเพื่อเลือกทางและแนวทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติใหเปนไปตามแผน และวัตถุประสงค
ของแผนที่กําหนดไว 
 5. การควบคุม (Control) เปนองคประกอบที่แสดงถึงการตรวจสอบและการ
ประเมินผลการดําเนินงานของแผนวาเปนไปไดดวยดี มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด มี
ปญหาอุปสรรคอยางไรบาง 
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 ประโยชนของการวางแผน 
 ประชุม รอดประเสริฐ (2539: 104) กลาววา การวางแผนมีคุณประโยชนหรือขอดีตอ
การบริหารงานหลายประการดังนี้ 
 1. สามารถใหทราบถึงศักยภาพของปญหาและโอกาสที่ปญหาเหลาน้ันจะเกิดขึ้น 
 2. สามารถปรับปรุงแกไขกระบวนการตัดสันใจภายในองคการหรือหนวยงานใหดีขึ้น 
 3. สามารถชี้เฉพาะใหเห็นถึงทิศทาง คานิยมและวัตถุประสงคในอนาคตขององคการ 
 4. สามารถชวยใหแตละบุคคล หรือแตละหนวยงานปรับเขาไดกับส่ิงแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 5. สามารถชวยผูบริหารใหมีความม่ันใจในอันที่จะนําความอยูรอดปลอดภัยมาสู
องคการและหนวยงาน 
 ดิลก บุญเรืองรอด (2538: 30) ไดกลาวถึงประโยชนของการวางแผนไวดังนี้  
 1. การวางแผนที่ดีนําไปสูการลดความลังเลความไมแนนอนขององคกร องคกรใดที่
ทํางานโดยไมมีแผน ยอมทําอยางไมมีจุดมุงหมายปลายทาง หรือทํางานอยางแกปญหาเฉพาะ
หนาที่มีความเสี่ยงสูง แตเม่ือมีการวางแผนจะนําไปสูทิศทางขององคกรที่แนนอน 
 2. การวางแผนท่ีดีจะลดอิทธิพลสวนบุคคลลง แตสามารถระดมสรรพกําลังทั้งหมด
เขามาไดอยางเปนระบบและทรงพลังยิ่งและนําไปสูประสิทธิภาพ 
 3. การวางแผนชวยใหเกิดความรอบคอบในการนําส่ิงแวดลอมภายนอกและ
องคประกอบภายในองคกรมาพิจารณาเตรียมทางเลือกหรือทางออกไวลวงหนา แทนที่จะ
ตระหนกตกใจในเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน กรณีเกิดความตองการการศึกษาลดลงอยางฉับพลัน 
แผนที่ดีจะเตรียมทางออกไวลวงหนาแลว ดวยการสับเปลี่ยนโยกยายหรือลดทรัพยากร 
 โรงเรียนเปนหนวยงานที่ตองมีการจัดทําแผน ซึ่งการวางแผนที่ดียอมเกิดประโยชน
ดังที่กรมสามัญศึกษา (2541: 1) ไดสรุปไวดังนี้ 
 1. การวางแผนจะทําใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานภายในโรงเรียนเปนไป
อยางมีระบบ 
 2. การวางแผนจะทําใหผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรที่เก่ียวของมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคลองสัมพันธเชื่อมโยงเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. การวางแผนจะทําใหโรงเรียนสามารถแกปญหาและพัฒนางานไดตรงกับสถาพ
ความวิกฤต เรงดวนของปญหา และตรงกับสถาพความตองการอยางแทจริง 
 4. การวางแผนจะทําใหการใชทรัพยากรของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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 5. การวางแผนจะทําใหโรงเรียนสามารถนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและชัดเจน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542: 27) ไดกลาวถึงประโยชนของการ
จัดทําแผนของโรงเรียนไวดังนี้ 
 1. ทําใหการทํางานมีจุดหมาย เพราะไดเตรียมแกปญหาไวลวงหนา 
 2. สามารถวัดความสําเร็จและตรวจสอบประเมินผลไดเปนระยะ ๆ 
 3. สามารถวัดความสําเร็จ และตรวจวินิจฉัย และตัดสินใจไดอยางมีหลักเกณฑ 
 4. สามารถปรับปรุงแกไขแนวทางดําเนินงานไดทันทวงทีแมประสบปญหากระทบตอ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม 
 5. ชวยใหสามารถใชทรัพยากรไดอยางประหยัดคุมคา 
 6. ชวยใหเกิดการรวมมือประสานงานทั้งในหนวยงานของตนเองและตางหนวยงาน 
 7. ชวยใหเกิดการกระจายอํานาจตามระดับความรับผิดชอบ 
 
 ประเภทของแผน 
 วิโรจน สารรัตนะ (2539: 12-16) ไดแบงประเภทของแผนไวดังนี้ 
 1. แผนระยะยาว (Long-Range Plan) แผนระยะปานกลาง (Intermediate-Range 
Plan) และแผนระยะสั้น (Short-Range Plan) โดยแผนระยะยาวเปนแผนที่มีขอบขายกวาง มี
ความยืดหยุนสูง มีความเฉพาะเจาะจงนอย ชวงระยะเวลาอาจเปน 5 ป หรือมากกวา สวนแผน
ระยะปานกลางเปนแผนที่มีระยะเวลานอยกวาแผนระยะยาว และแผนระยะสั้นเปนแผนที่มี
ขนาดและขอบขายไมใหญโต สามารถกระทําใหสําเร็จไดในระยะเวลาอันสั้น 
 2. แผนกลยุทธ (Strategic Plan) และแผนยุทธวิธีหรือแผนปฏิบัติการ (Tactical 
Plan) โดยแผนกลยุทธเปนแผนระยะยาวแลวแตองคการจะกําหนดมีลักษณะที่กําหนดแนว
ทางการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคไดอยางกวาง ๆ เนนถึงสิ่งที่จะทํา (What to do) และ
การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนสวนแผนยุทธวิธีหรือแผนปฏิบัติการเปนแผนระยะสั้น มีลักษณะที่
กําหนดแนวทางการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง โดยเนนถึงการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ จากการ
ใชทรัพยากรอยางประหยัด 
 3. แผนกลยุทธ (Strategic Plan) แผนระยะยาว (Long-Range Plan) และแผนระยะ
สั้น (Short-Range Plan) โดยแผนกลยุทธเปนแผนที่มีระยะเวลา 5-10 ป มีจุดมุงหมายที่จัดทํา
เคาโครงอยางกวาง ๆ เปนแนวทางสําหรับอนาคตที่สําคัญ แผนระยะปานกลางเปนแผนที่มี
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 4. แผนระดับมหภาค (Macro Level) และแผนระดับจุลภาค (Micro Level) โดยแผน
ระดับมหภาคเปนแผนที่จัดทําขึ้นในหนวยงานระดับชาติหรือหนวยงานสวนกลาง ซึ่งกําหนด
นโยบายพัฒนาการศึกษาอยางกวาง ๆ สวนแผนระดับจุลภาคเปนแผนที่จัดทําขึ้นในสวน
ภูมิภาคอาจเปนระดับภาคระดับจังหวัดและระดับหนวยงาน มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เนนการ
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามนโยบายพัฒนาการศึกษาระดับมหภาค 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542: 3) กลาววา ประเภทของแผนมี    
3 แบบ คือ 
 1. แผนแกปญหา (Problem Solving Plan) เปนแผนที่ใชเวลาดําเนินการใชชวงสั้น 
ๆ (1-2 เดือน) จัดทําขึ้นเพ่ือการปรับปรุงแกไขปญหา การแกไขปญหาการปฏิบัติงาน หรือการ
ดําเนินงานใหกลับคืนสูระดับปกติบุคลากรในโรงเรียนจะมีสวนรวมในการจัดทําแผนและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามแผนนี้อยูในวงจํากัด 
 การวางแผนแกปญหาจะจําเปนนอยลงเม่ือการวางแผนระยะสั้น หรือระยะยาว
ดําเนินการไดอยางดี 
 2. แผนปฏิบัติการ (Operational Plan) เปนแผนการดําเนินงานในชวง 1 ป เพ่ือการ
ปรับปรุงงานประจําใหบรรลุถึงระดับการปฏิบัติงานดวยความพึงพอใจ บุคลากรในโรงเรียน    
มีสวนรวมในการวางแผนมากกวาการวางแผนแบบอ่ืน เปนแผนที่จะทําใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 
 3. แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) เปนแผนที่จัดทําขึ้นเพ่ือปรับปรุงงานใหบรรลุ
หนาที่และเปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การจัดทําจะเปนรูปคณะกรรมการวางแผน
รวมกันอาจมาจากบุคคลหลายฝาย 
 
 กระบวนการวางแผน 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2537: 231-233) กลาววา ระบบการวางแผนเปนระบบที่มีความ
ตอเนื่องในขณะเดียวกันการผนวกการวางแผนไวเปนสวนพ้ืนฐานของกระบวนการบริหารของ
หนวยงานนั้น ๆ โดยตรง ขั้นตอนที่สําคัญในการวางแผนประกอบดวย 
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 1. การจัดตั้งหรือการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบประสานงานการวางแผน เพ่ือใหมี
หนาที่ในการประสานงานการจัดทําแผน และกํากับใหมีการดําเนินงานตามกระบวนการ
วางแผนตัวบุคคลคณะกรรมการหรือหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นนี้ โรงเรียนแตละโรงเรียนจะเปน     
ผูกําหนดขึ้นทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของโรงเรียน ขึ้นกับโครงสรางการบริหารของ
โรงเรียนนั้น ๆ สิ่งที่สําคัญคือ บุคคล หรือคณะกรรมการหรือหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น ตองรอบรู
เรื่องการวางแผน ตองรูขอบเขต และวิธีการดําเนินงานในกระบวนการวางแผนสําหรับโรงเรียน 
และมีความสามารถในการประสานงานวางแผน 
 2. การรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับโรงเรียนทั้งหมด ทั้งขอมูลภายนอกและ
ขอมูลภายใน 
 3. การรวบรวมปญหาของโรงเรียนในแตละดานที่ เปนปญหาปจจุบัน ซึ่งจะมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการกําหนดแนวทางดําเนินงานและกําหนดแผนงานในอนาคต 
 4. การตรวจสอบทบทวนงานและภารกิจ ซึ่งเปนภารกิจหลักที่สําคัญของโรงเรียน 
หรือสถานศึกษาตรวจสอบโครงสรางและการดําเนินงานของหนวยงาน สายงานหรือฝายตาง ๆ 
ที่รับผิดชอบแตละสวนภายในโรงเรียน เพ่ือดูวายังคงตอบสนองตอภารกิจหลักของโรงเรียน
อยางมีประสิทธิภาพหรือไม อยางไร 
 5. การประมวลแนวโนมตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งดานงาน ปญหาและความตองการ
ทรัพยากร ขอจํากัด ขอกําหนดตาง ๆ ดานหลักสูตร ดานการงบประมาณ ดานบุคลากร ดาน
อาคารสถานที่ ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทั้งในโรงเรียนและสังคมภายนอกที่เก่ียวของ 
ซึ่งอาจเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงเรียนหรือตอสวนงานตาง ๆ ของ
โรงเรียนในอนาคต 
 6. การกําหนดนโยบาย กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายการดําเนินงาน ใน
แผนงานดานตาง ๆ ใหชัดเจน 
 7. การเตรียมแบบฟอรมที่ตองใชในการจัดทําแผนและโครงการ 
 8. การเตรียมเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ที่จําเปนในการวางแผน เชน อัตราสวน
นักเรียนตอครู นักเรียนตอหองเรียน อัตราคาใชจายรายหัว เปนตน 
 9. การจัดทําแผนและการประมวลโครงการ ในรูปแผนระยะสั้น ระยะกลาง และแผน
ระยะยาวของโรงเรียน 
 10. การดําเนินการหรือการนําแผนไปปฏิบัติ 
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 11. การติตตามควบคุมกํากับการดําเนินงานตามแผนซึ่งกําหนดไว การตรวจสอบ
และประเมินเพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับผลงาน เก่ียวกับความกาวหนาของการดําเนินงานตาม
แผน ทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือการตัดสินใจปรับปรุงแกไข 
 12. การทบทวนแผนและการดําเนินการเพื่อปรับแผนในอนาคต หรือเพ่ือสรางแผน
ใหมตอไป 
 
 แนวทางการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผน 
 ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาของโรงเรียน 
  การวิเคราะหสภาพปจจุบันของโรงเรียนและปญหาของโรงเรียนเปนสวนสําคัญที่จะ
แสดงใหเห็นภาพรวมของโรงเรียนวาเปนอยางไรทําใหทราบสถานภาพที่เปนอยู ความสัมพันธ
ระหวางความตองการในการพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายกับสภาพความพรอมในดาน   
ตาง ๆ  
 สาระสําคัญที่ควรแสดงไวในสวนนี้ อาจแยกกลาวเปนเรื่อง ๆ ตามลักษณะ ประเภท
และขอมูล ที่โรงเรียนไดจัดเก็บไวแลวดังตอไปน้ี 
 1. ประวัติโรงเรียน บอกประวัติ ความเปนมาของโรงเรียน โดยสังเขป 
 2. ศึกษาขอมูลที่สําคัญ ๆ ซึ่งอาจแสดงในรูปของตาราง แผนภูมิ หรือการบรรยาย
ลักษณะในเรื่องดังตอไปน้ี 
  2.1 ขอมูลแสดงภาพรวมของโรงเรียน เชน ขนาดโรงเรียน จํานวนอาคาร 
หองเรียน ครุภัณฑ งบประมาณ การใชบริการสาธารณูปโภค ฯลฯ 
  2.2 ขอมูลประชากรในเขตบริการ จํานวนประชากร จํานวนเด็กในแตละกลุม
อายุแนวโนมสภาพความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคลากร ฯลฯ 
  2.3 ขอมูลเชิงคุณภาพการศึกษา เชน อัตราการซ้ําซอน อัตราการออก
กลางคัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสุขภาพของนักเรียน อัตราการขาดเรียน อัตราสวน
นักเรียนตอครู อัตราการเรียนตอ ฯลฯ 
  2.4 ขอมูลอ่ืน ๆ 
 3. ศึกษาปญหาสําคัญที่โรงเรียนประสบอยู 
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 วิสัยทัศน ภาระหนาที่ และปรัชญาของโรงเรียน 
  การกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน 
 วิสัยทัศน (Vision) คือ ภาพในอนาคตที่เปนไปได วิสัยทัศนของโรงเรียน คือ คํา
บรรยายถึงสภาพและดําเนินงานของโรงเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้นภายใตเง่ือนไข แนวโนมของ
สภาพการณตาง ๆ ที่คาดคะเนไว 
 การที่จะไดมาซ่ึงวิสัยทัศนโรงเรียนจําเปนตองรูสภาพที่เปนลักษณะเดนดอยของ
โรงเรียนใหชัดเจน วิธีที่นิยมใชในการวิเคราะหสภาพดังกลาว คือ การวิเคราะหสภาพการณ 
โดยใช SWOT ซึ่งยอมาจากคําดังตอไปน้ี 
 S = Strengths  คือ จุดแข็ง 
 W = Weakness   คือ จุดออน 
 O = Opportunities  คือ โอกาส 
 T = Threats   คือ อุปสรรค 
 SWOT เปนกระบวนการระดมความคิดในการวิเคราะห สภาพภายในและภายนอก
โรงเรียน ทั้งที่เปนสภาพทั่วไปและสภาพที่เปนปญหา โดยจําแนกการวิเคราะหดังนี้ 
 วิเคราะหสถานการณภายในโรงเรียน (Internal Environment) เพ่ือหาจุดแข็ง 
(Strengths) จุดออน (Weakness) ของโรงเรียน เชน ปจจัยในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
 จุดแข็ง (Strengths) ซี่งหมายถึง สิ่งที่โรงเรียนทําไดดีกวาเม่ือเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนอ่ืน ๆ หรือขอไดเปรียบของโรงเรียนที่มีเหนือคูแขง 
 1. อะไรที่เปนลักษณะที่ดีพิเศษของโรงเรียน 
 2. นโยบาย วิธีดําเนินงาน การบริหาร กลยุทธใดที่ทําใหโรงเรียนดีขึ้น 
 3. สรุปปจจัยหลัก ๆ ที่เปนจุดแข็งของโรงเรียน 
 จุดออน (Weakness) ของโรงเรียน ไดแก ปญหาจุดบกพรองของโรงเรียนที่เปน
อุปสรรคขัดขวางการดําเนินงาน 
 1. อะไรที่เปนลักษณะดอยของโรงเรียน 
 2. นโยบาย วิธีดําเนินงาน การบริหาร กลยุทธใดที่ไมสงเสริมใหโรงเรียนกาวหนา 
และเขมแข็งขึ้น หรือทําใหโรงเรียนออนแอลง สรุปปจจัยหลัก ๆ ที่เปนจุดออนของโรงเรียน 
 วิเคราะหสถานการณภายนอก (External Environment) ไดแก แนวโนมของตัวแปร
ตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอโรงเรียน เพ่ือหาวาอะไรที่เปนโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ตอโรงเรียน โดยพิจารณาในเรื่องตาง ๆ  
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 1. สภาพแวดลอมทั่วไป เชน สังคมและชุมชนเศรษฐกิจ รวมทั้งกฎหมายและ
นโยบายการเมือง 
 2. สภาพแวดลอมที่เก่ียวกับการดําเนินงานของโรงเรียนโดยตรง (Operational 
Environment) เชน สภาพการตลาด ลูกคาหรือผูรับบริการ คูแขงหรือคูแขงขัน สภาพ
ตลาดแรงงาน เปนตน 
 ปจจัยภายนอกเหลาน้ี คือ ตัวอยางของปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา เพ่ือมองหาโอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats)  
 โอกาส (Opportunities) ที่โรงเรียนจะสามารถขยายกิจการสรางผลงาน รายได และ
ผลกําไร 
 1. อะไรที่เปนแนวโนมหรือสถานการณใดที่สามารถชวยโรงเรียนได 
 2. นโยบาย สภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพภูมิศาสตร เทคโนโลยี ฯลฯ ที่เอ้ือตอการ
ดําเนินงานของโรงเรียน 
 3. สรุปปจจัยหลัก ๆ ภายนอกที่เปดโอกาสใหกับโรงเรียน 
 อุปสรรค (Threats) ของโรงเรียน ซึ่งเปนอุปสรรคจากภายนอกที่ขัดขวางความ
เจริญกาวหนาของโรงเรียน หรืออาจเปนอันตรายตอการดํารงคงอยูของโรงเรียน 
 1. อะไรที่เปนแนวโนมหรือสถานการณใดที่ขัดขวางโรงเรียน 
 2. นโยบาย สภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพภูมิศาสตร เทคโนโลยี ฯลฯ ที่ไมเอ้ือตอ
การดําเนินงานของโรงเรียน 
 3. สรุปปจจัยหลัก ๆ ภายนอกที่เปนอุปสรรคตอโรงเรียน 
 เม่ือเราทราบจุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียนแลว จึงมากําหนดส่ิงที่
มุงม่ันหรือภาพที่เปนไปไดในอนาคต หรือวิสัยทัศน เพ่ือเปนเข็มมุงในการดําเนินงานของ
โรงเรียนตอไป 
 การกําหนดภาระหนาที่ (Mission) 
 ภาระหนาที่ หรือภารกิจ (Mission) คือ บทบาทท่ีสําคัญของโรงเรียนในการพัฒนา
คุณภาพไปสูวิสัยทัศนที่กําหนด โดยระบุเปาหมาย วิธีการและผลที่คาดหวังไวอยางชัดเจน 
 ภาระหนาที่หรือภารกิจที่ตองดําเนินการในลักษณะที่สอดคลองกับวิสัยทัศนควรจะ
ครอบคลุม คานิยม ความเชี่ยวชาญเฉพาะและทักษะพิเศษของโรงเรียน โดยรวมการดําเนิน
กิจการที่จะทําใหโรงเรียนบรรลุผลตามวิสัยทัศนที่กําหนด 
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 ในการกําหนดภาระหนาที่หรือภารกิจใชวิธีระดมความคิดที่ประกอบดวยเน้ือหา
ตอไปน้ี 
 1. เปาหมายในการทํางาน 
 2. ปจจัยที่ทําใหงานสําเร็จ 
 3. หลักการสําคัญของงาน 
 ภารกิจของโรงเรียนในแผนพัฒนาโรงเรียน มีองคประกอบครอบคลุมแผนงานตาง ๆ 
ในโรงเรียนทุกดาน คือ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งาน
ธุรการและการเงิน งานสัมพันธกับชุมชน รวมทั้งงานโครงการพิเศษตาง ๆ 
 การวิเคราะหเพ่ือใหทราบภารกิจของโรงเรียน นับวามีความสําคัญยิ่งตอการกําหนด
ทิศทาง กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของโรงเรียน อาจกลาวไดวา สวนของภารกิจเปนสวน
สําคัญที่สุดที่เปนพ้ืนฐานของระบบการวางแผนและการบริหาร เพราะจากการวิเคราะหจะทําให
ไดขอมูลสําคัญ แสดงถึงงานในหนาที่ และความรับผิดชอบที่แทจริงของโรงเรียน 
 โดยปกติแลวภารกิจไดระบุไวในระเบียบ กฎหมาย หรือขอกําหนดเก่ียวกับการจัดตั้ง
โรงเรียน แตผูรับผิดชอบปลอยปละละเลย ไมไดทบทวนวางานที่ตนทําอยูนั้นคืออะไร 
สอดคลองตามภารกิจหรือความรับผิดชอบที่แทจริงหรือไม การกําหนดภารกิจไวก็เพ่ือให
บุคลากรไดตระหนัก การปฏิบัติงานจะไดไมออกนอกลูนอกทาง สามารถผลักดันใหบรรลุสิ่งที่
ตองการไดอยางแทจริง 
 ปรัชญาของโรงเรียน 
 ปรัชญาเปนอุดมการณหรือจุดหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือใช
เปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และรายละเอียดการดําเนินงานของโรงเรียน 
 ปรัชญาของโรงเรียน จะตองสอดคลองกับปรัชญาและจุดมุงหมายของการจัด
การศึกษาของชาติ สนองความตองการของชุมชนและสังคมอยางตอเน่ือง รวมทั้งตองมุงเนน
การสรางคานิยมใหเกิดแกผูเรียน 
 ปรัชญาเปนเรื่องที่ระบุไวในปจจัยของโรงเรียนที่มีคุณภาพ โรงเรียนจะตองมีปรัชญา
ที่เหมาะสม และใชเปนเคร่ืองชี้นําการดําเนินงานของโรงเรียนได 
 ตัวชี้คุณภาพวาโรงเรียนบรรลุเกณฑในเรื่องนี้ ก็ตอเม่ือโรงเรียนมีแผนงานรองรับ สิ่ง
ที่ตองการใหบรรลุตามปรัชญา และบุคลากรทุกฝายไดเขาใจปรัชญา และมุงม่ันที่จะชวยกัน
ปฏิบัติใหเกิดผลตามปรัชญาน้ัน ๆ 
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 วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย และมาตรการ 
 วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคเปนสิ่งที่แสดงถึงความสําเร็จของงาน หรือส่ิงที่ตองทํา หรือจัดการให
ปรากฏ 
 การกําหนดวัตถุประสงคของโรงเรียนจะตองบรรลุผลสุดทายอยางชัดเจน ที่สามารถ
ตรวจวัดไดโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งอยางชัดเจน 
 คําถามที่ใชตรวจสอบขอความของวัตถุประสงคก็คือ เม่ือปฏิบัติตามแผนเสร็จส้ินแลว
จะไดสิ่งใด ผลงานใด หรือจะปรากฏผลอะไร ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงคเปนความสําเร็จของ
ชิ้นงานที่ตองการ จะตองมีโอกาสเปนไปได จึงตองพิจารณาจากสภาพปจจุบันวาในแตละเรื่อง 
สภาพที่เปนอยูในขณะนี้ทําไดมากนอยแคไหน 
 นโยบาย 
 นโยบายเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค โดยปกติแลว การกําหนดนโยบายของโรงเรียนจะตองสอดคลองตามแผนของ
หนวยงานที่กํากับดูแลโรงเรียนน้ัน ๆ 
 การจัดทํานโยบายของโรงเรียนจําเปนจะตองอาศัยขอมูล โดยเฉพาะสวนที่เปน
นโยบายของหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาตีความหมาย กําหนดแนวทางในสวนที่ตองปฏิบัติ
ไมใหขัดแยงกัน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ นโยบายของโรงเรียนสอดคลอง ตอบสนองตอ
นโยบายของหนวยงานตนสังกัด และในขณะเดียวกันจะไดสงเสริมใหวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ประสบผลสําเร็จอีกดวย 
 นโยบายของโรงเรียนอาจแบงตามระดับการศึกษา หรือลักษณะงานที่ไดจัดแบงไวใน
โรงเรียน 

เปาหมาย  
 เปาหมายของแผน หมายถึง จุดเฉพาะที่แสดงความสําเร็จของการดําเนินงานในหวง
เวลาหนึ่ง ๆ 
 ปาหมายจะแสดงจํานวนในเชิงปริมาณ หรือแสดงลักษณะในเชิงคุณภาพ ซึ่งถูก
กําหนดดวยเวลา เชน 
 ใหไดผลงานตามกําหนด 10 ชิ้น ในเวลา 2 ป 
 อาคารเรียน 3 หลัง จะจัดทําเสร็จเรียบรอยภายในเวลา 18 เดือน 
 ลดอัตราการตกซ้ําชั้น 5% ภายในเวลา 2 ป 
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 การกําหนดเปาหมายของแผน โดยปกติแลวจะตองกําหนดตามวัตถุประสงคที่
ตองการใหบรรลุ เพียงแตเปนสวนที่เปนปริมาณหรือคุณภาพ และหวงเวลาที่จะใหสําเร็จไวดวย
ทุกคร้ัง  
 มาตรการ 
 มาตรการหรือยุทธศาสตรหรือกลยุทธ ที่กําหนดในแผน ก็คือ แนวทางหรือวิธีการ  
ตาง ๆ ที่จะนําโรงเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว การกําหนดมาตรการของ
โรงเรียน โดยปกติแลวจะกําหนดเพ่ือปรับแกสวนที่เปนจุดออน และเสริมสวนที่เปนจุดแข็งของ
โรงเรียน 
 การกําหนดมาตรการที่เหมาะสมจะเปนการชี้นําในการกําหนดโครงการตาง ๆ ของ
โรงเรียนใหสะดวกและทําใหครอบคลุมไดงายขึ้น 
 แผนงานและโครงการ 
 ในขั้นตอนนี้โรงเรียนจะตองกําหนดโครงสรางของงานที่จะตองดําเนินการในชวงของ
แผนพัฒนา 
 
 

แผน (Plan) 

แผนงาน (Programmer) 

โครงการ (Project) / งาน (Task) 

กิจกรรม (Activity) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางของระบบแผนงาน 
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 แผนจะประกอบดวยแผนงานตาง ๆ แผนงานหนึ่งก็คือหน่ึงกลุมของปญหา แผนงาน
ประกอบดวยงานหรือโครงการ งานจะเปนเรื่องที่ดําเนินการโดยไมมีหวงเวลาสิ้นสุด แต
โครงการจะมีหวงเวลาสิ้นสุดแนนอน แลวแตลักษณะโครงการ โครงการหนึ่งก็มุงตองการ
แกปญหาหนึ่ง ปญหางานหรือโครงการก็จะประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ 
 ซึ่งโดยปกติแลว งานพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จะแบงไดเปน 6 แผนงาน หรือ 6 
กลุมปญหา คือ 
 1. แผนงานวิชาการ 
 2. แผนงานกิจการนักเรียน 
 3. แผนงานบุคลากร 
 4. แผนงานอาคารสถานที่ 
 5. แผนงานธุรการและการเงิน 
 6. แผนงานความสัมพันธกับชุมชน 
 ในการกําหนดโครงสรางของระบบแผนงาน ประกอบการจัดทําแผนพัฒนา โรงเรียน
จะตองระบุงานหรือโครงการตาง ๆ ที่จะดําเนินการในชวงของแผนวา ควรจะทําอะไรบางจึงจะ
สอดคลองตามมาตรการ นโยบาย และใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด แยกเปน
รายแผนงานไวตาง ๆ ไมตองระบุ เพราะจะไปปรากฏอยูในโครงการแลว 
 โครงการตาง ๆ ที่เขียนไวในแตละแผนงาน จะตองเขียนใหครบถวน เพราะโครงการ
เหลาน้ีเปนโครงการที่โรงเรียนจะตองดําเนินการตลอดจนสิ้นระยะของแผน 
 
 การประเมินแผนและการนําแผนไปใช 
 การประเมินแผนและการนําแผนไปใช ถือเปนการบริหารแผนและโครงการที่สําคัญ
ยิ่งแผนที่กําหนดจะเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการ
บริหารผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการนําแผนไปใช ซึ่งจะเริ่มตั้งแตการเตรียมการ การ
มอบหมายงาน การอํานวยการ การติดตามควบคุม กํากับ และการประเมินผลเปนระยะ ๆ 
 การนําแผนไปใชโดยปกติจะตองนําโครงการตาง ๆ ในแตละแผนงาน ที่กําหนดไวใน
ตารางสรุปงานมาจัดทํารายละเอียดเปนแผนปฏิบัติประจําปวา ควรจะทําโครงการอะไร
กอนหลังตามความจําเปน จะทําโครงการอะไรในชวงไหน และใหใครเปนผูรับผิดชอบ เปนตน 
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 การประเมินแผนโดยปกติจะเปนการประเมินประจําป การประเมินครึ่งแผนและการ
ประเมินเม่ือส้ินสุดแผนพัฒนา เพ่ือรวบรวมผลการประเมินไปใชเปนขอมูล เพ่ือปรับ แกในวงจร
ตอไป 
 การประเมินประจําปจะควบคูกับแผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานปกติในโรงเรียนจะ
ทําใหทราบขอมูลยอนกลับวา การดําเนินงานที่ผานมานั้น ประสบผลสําเร็จมากนอยแคไหน 
ขอมูลจากการกํากับ รวมทั้งการปรับแผน หรือการจัดทําแผนใหมใหเหมาะสมกับทรัพยากร 
และความพรอมของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
 สวนการประเมินแผนและการประเมินเม่ือส้ินสุดแผน ทางโรงเรียนควรตองกําหนด
หวงเวลาและวิธีการประเมินใหชัดเจน เพ่ือใหสามารถม่ันใจไดวา จะสามารถนําผลจากการ
ประเมินไปใชประโยชนไดจริง 
 สรุปสาระที่ควรเขียนในสวนของการประเมินแผนก็จะตองระบุประเภทของการ
ประเมิน กําหนดการประเมิน วิธีการประเมิน การนําผลการประเมินไปใช และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของกับการประเมิน 
 จะเห็นไดวาในการจัดทําและการใชแผนใหประสบผลสําเร็จนั้นจะตองมีความ
รอบคอบ พินิจพิจารณาในแงมุมตาง ๆ ที่จะเปนปจจัยเก้ือหนุน ถาโรงเรียนมีแผนที่ดีก็จะ
สามารถใชแผนเปนปจจัยหลักในการดําเนินงานตามวงจรการบริหารอยางมีระบบ กลาวคือ ถา
วงจรการทํางานเร่ิมที่แผน เม่ือโรงเรียนมีแผนแลวตอไปก็เปนการเตรียมทรัพยากรตาง ๆ 
สนับสนุน ลงมือปฏิบัติประสานความรวมมือ ควบคุมกํากับ ตรวจสอบผล และกําหนด
จุดมุงหมายใหม เพ่ือการปรับแผนและจะขึ้นวงจรใหมตอไปเรื่อย ๆ 
 แผนที่ดีจะตองใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารไดอยางดี การจะทําใหไดแผนที่ดี
ตรวจสอบจากที่ทานทํางานอยูในโรงเรียนทีละเรื่อง ตามลําดับที่กลาวขางตน อะไรที่ขาดอยูก็
ทําเสียใหม อะไรเกินไปก็ตัดออก จะไดแผนที่นําไปใชในโรงเรียนแลวประสบความสําเร็จ 
 จากแนวการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนดังกลาวผูวิจัยไดนําตัวแปรตาง ๆ เหลาน้ีมา
ทําการศึกษาถึงปญหาการวางแผนพัฒนาโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ตัวแปร
เหลาน้ีจะมีอิทธิพลตอการวางแผนพัฒนาโรงเรียนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงคทางการจัดการศึกษาของชาติ 
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 ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําแผน 
 การดําเนินงานจัดทําแผนยอมมีปญหาอุปสรรคไดตลอดเวลาเน่ืองจากการจัดทําแผน
ตองประสานงานกับหนวยงานหลาย ๆ หนวยงานใหลุลวงนักวิชาการไดสรุปปญหา และ
อุปสรรคในการจัดทําแผนไวดังนี้ 
 ประชุม รอดประเสริฐ (2539: 318-320) ไดกลาวถึงความไมมีประสิทธิภาพหรือ
ความเปนไปไมไดของแผน เกิดจากอุปสรรคที่สําคัญ 2 ประการ 
 1. อุปสรรคจากปญหาการบริหาร (Administrative Problems) ประกอบดวย 
  1.1 ปญหาความคลองตัวของขอมูล (Information Flows) จะมีลักษณะ
ดังตอไปน้ี 
       1.1.1 ขอมูลมีนอยเกินไปและเปนขอมูลที่ขาดความเที่ยงตรง 
       1.1.2 ขอมูลที่ไดไมเปนไปตามเวลาที่ขาดความเที่ยงตรง 
       1.1.3 ขอมูลที่ไดมีมากเกินไป และเปนขอมูลที่ยังไมไดรับการวิเคราะห
หรือไมไดมีการรวบรวมไวอยางมีระเบียบหรือเปนระบบ 
       1.1.4 หนวยงานขาดผูชํานาญในการวิเคราะหขอมูล 
       1.1.5 หนวยงานขาดผูมีความสามารถในการวางแผนอยางแทจริง 
       1.1.6 หนวยงาน ขาดหนวยงานที่ทําหนาที่ในการวางแผนและการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยเฉพาะ 
  1.2 ปญหาคาใชจายในการวางแผน (Planning Costs) มีลักษณะดังนี้ 
       1.2.1 เงินเดือนของผูวางแผนทุกระดับ 
       1.2.2 คาใชจายเก่ียวกับวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
       1.2.3 การสูญเสียคาใชจายในลักษณะตาง ๆ เชน การวางแผนผิดพลาด 
ขอมูลที่ไดไมเที่ยงตรง 
       1.2.4 คาใชจายที่สูญเสียไปพรอม ๆ กับการสูญเสียเวลา 
       1.2.5 คาใชจายกับการฝกอบรมนักวางแผนประจําหนวยงาน 
       1.2.6 คาใชจายที่ใหกับการวางแผนแตไมสามารถนําแผนนั้นไปปฏิบัติได 
       1.2.7 คาใชจายที่ตองใหกับการเก็บรักษาสถิติและขอมูลตาง ๆ ที่ใชไป
แลว และอาจตองนํามาใชอีกเพ่ือการวางแผนในอนาคต 
  1.3 ปญหาอันเกิดจากความเปนปฏิปกษตอแผน (Opposition to Plan) 
ถึงแมวาแผนบางแผนจะไดรับการยอมรับเปนทางการแลว แตเม่ือนําไปปฏิบัติจริงแผนนั้นอาจ
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  1.4 อุปสรรคจากปญหาบุคคล (Human Factors) การวางแผนเปนกิจกรรมที่
มนุษยคิดและสรางขึ้น ดังนั้นอาจจําแนกปญหาไดดังนี้ 
       1.4.1 ปญหาทางดานจิตวิทยาของผูวางแผนหรือผูบริหาร 
       1.4.2 ปญหาตอดานความเปลี่ยนแปลง 
       1.4.3 ปญหาอันเกิดจากการขาดความสนใจตอความสัมพันธระหวาง
บุคคล 
       1.4.4 ปญหาจากสติปญญาของผูวางแผน 
       1.4.5 ปญหาอันเกิดจากแผนภูมิไดรับการปฏิบัติตาม 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542: 26) กลาวถึงความลมเหลวของ
แผนไวดังนี้ 
 1. ไมเขาใจปญหาหรือจุดมุงหมายที่แทจริงและที่ตองการ 
 2. มีเวลาจัดทําแผนไมเพียงพอ 
 3. ไมไดพิจารณาทางเลือกในการปฏิบัติใหรอบคอบ 
 4. มีความบกพรองในระบบการควบคุมกํากับ 
 5. ไมสามารถใหขอมูลขาวสารที่เพียงพอแกบุคลากรที่เกี่ยวของ 
 6. ไมเขาใจ ไมไตรตรอง ไมเหมาะกับเวลา 
 7. ลืมนึกไปวาส่ิงที่ไมคาดคิดอาจเกิดขึ้นไดเสมอ 
 8. ไมไดปรึกษาหารือกันเพียงพอ 
 9. ไมไดคํานึงถึงสิ่งคลายคลึงกันที่เคยปรากฏมาแลว 
 10. เพียงแตเปนการวางแผนการทํางานไมไดทํางานตามแผน 
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5.2 หลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช 2544 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 36-41) กลาวถึง ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหความตองการในการพัฒนาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะตองเขาใจ
วัตถุประสงคของสิ่งที่จะพัฒนาอยางกระจางชัด หากจะพัฒนาหลักสูตรสําหรับคนกลุมหน่ึง
โดยเฉพาะ เราจะตองรูถึงความตองการแทจริงของคนกลุมน้ัน และตองพิจารณาความตองการ
ของสังคมดวย 
 2. การตั้งวัตถุประสงค การตั้งวัตถุประสงคตองใหครอบคลุมส่ิงที่วิเคราะหไว เม่ือตั้ง
วัตถุประสงคแลวตองคํานึงถึงพฤติกรรมที่พึงประสงคใหผูเรียนไดแสดงออกใหไดหรือปฏิบัติได 
การตั้งวัตถุประสงคตองสอดคลองกับระดับความสามารถของผูเรียน และสิ่งหนึ่งตองให    
ความสนใจดวย ก็คือเรื่องของเคร่ืองมือ สิ่งอํานวยความสะดวก และกําหนดเวลา 
 3. การเลือกและจัดระบบเน้ือหาวิชา การเลือกเน้ือหาวิชาสําหรับวิชาใดวิชาหนึ่ง
ขึ้นอยูกับเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่ตองการใหบรรจุเน้ือหาวิชา ซึ่งเปนส่ิงที่มีคุณคาทาง
การศึกษาที่จะเชื่อมโยงสูผูเรียน 
 4. การเลือกและจัดประสบการณการเรียนรู เม่ือไดเนื้อหาวิชาที่จะสอน ซึ่งถือไดวา
เปนสิ่งที่จะทําใหเกิดผลแลว มาถึงวิธีสอนเนื้อหาเหลาน้ัน หมายถึง วิธีที่จะทําใหเกิดการเรียนรู 
อันที่จริงการเรียนรูเกิดขึ้นไดตลอดเวลาระหวางการมีปฏิสัมพันธของครูและผูเรียน และระหวาง
ผูเรียนกับสิ่งแวดลอม 
 5. การวัดและการประเมินผล การประเมินผลเปนเรื่องสําคัญมาก ไทเลอร เชื่อวา 
กระบวนการของการประเมินผล เปนกระบวนการที่จําเปนในการที่จะรูถึงจุดประสงคของ
การศึกษา รวมไปถึงกระบวนการเรียนการสอนดวย วัตถุประสงคทั่วไปของโปรแกรมการศกึษา
มีเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมที่ประสงค การประเมินผลตองประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นจริง การใหรูผลของการเรียนรูมิใชจะเปนประโยชนตอผูเรียนที่จะเพ่ิมความพยายาม
เทาน้ัน แตยังมีผลตอระบบโดยสวนรวมดวย เพราะสามารถทําใหทันสมัย และตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนและสังคม หลักสูตรจะเคลื่อนไหวไมหยุดน่ิง (Dynamics) ทันตอเหตุการณ 
 สําหรับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ได
กําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรแกนกลาง ใหสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจัดทําสาระของหลักสูตร ในสวนที่เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแตเดือน
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 1. องคประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ประกอบดวย 1) หลักการ 2) 
จุดหมาย 3) โครงสราง มีการจัดโครงสรางของหลักสูตรออกเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู และ   
1 กิจกรรมผูเรียน แบงชวงชั้นเปน 4 ชวงชั้น ไดแก ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 
ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-3) และชวงชั้นที่ 4 (ม.4-6) 4) การจัดหลักสูตร 5) การจัดเวลาเรียน 6) การ
จัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 7) สาระและมาตรฐานการเรียนรู 8) การจัดการ
เรียนรู 9) สื่อการเรียนรู 10) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 2. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.1 หลักสูตรสถานศึกษา เปนแหลงของการแสวงหาความรู จึงตองมีหลักสูตร
ของตนเอง คือ หลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย การเรียนรูทั้งมวลและประสบการณอ่ืน ๆ ที่
สถานศึกษาวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรูทั้งรายวิชาที่เปน
พ้ืนฐานและรายวิชาที่จะตองเรียนเพิ่มเติมเปนรายปหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุก
ภาคเรียน และกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปน
สวนประกอบที่สําคัญของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.2 จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาจะตองทํางานรวมกับ
ครอบครัวและชุมชน ทองถิ่น วัด หนวยงานและสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถิ่น 
เพ่ือใหเกิดผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสองประการ ซึ่งจุดมุงหมายสองประการนี้เปน
แนวทางที่สําคัญที่สถานศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรภายในบริบทและแนวทางนั้น ๆ ดังนี้ 
       (1) การพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียนรู 
ควรใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูสําคัญ ๆ ในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน ไดขอมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารสงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น และมีกระบวนการคิดอยาง  
มีเหตุผล 
       (2) สงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม 
หลักสูตรสถานศึกษาควรสรางใหผูเรียนมีความพรอมในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบ       
มีขอมูล เปนอิสระ และเขาใจในความรับผิดชอบ 
  2.3 การสรางหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรดําเนินการจัดทําหลักสูตร
ดังน้ี 1) กําหนดวิสัยทัศน 2) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 3) การกําหนดสาระการเรียนรู 
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  2.4 แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือใหการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาดําเนินไปดวยดีบรรลุตามที่คาดหวัง จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี       
1) การจัดทําสาระของหลักสูตร 2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3) การกําหนดคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
 3. การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
    สําหรับดานภารกิจของผูบริหารที่สําคัญอีกดานหนึ่ง คือ ดานการบริหารหลักสูตร
ผูบริหารมีบทบาทหนาที่ในการเปนผูนําในการจัดทําหลักสูตร โดยรวมใหความเห็นของกําหนด
วิสัยทัศนและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ตลอดจนสาระของหลักสูตรทุกชวงชั้นสราง
ความรวมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝายในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา จัดให      
มีขอมูลสารสนเทศและมีการประชาสัมพันธหลักสูตรของสถานศึกษา สนับสนุนการจัด
สภาพแวดลอมตลอดจนวัสดุอุปกรณที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู สนับสนุนใหบุคลากรทุกฝาย
ของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการจัดทําหลักสูตรของ
สถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู พัฒนาและสงเสริมให
โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรูนิเทศ กํากับ ติดตามการใชหลักสูตรโดยจัดใหมีระบบนิเทศ
ภายในอยางมีระบบ กํากับ ติดตาม ใหมีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และนําผลจากการประเมินไปใชในการพัฒนาและสงตอผูเรียนกํากับ ติดตาม ใหมีการประเมิน
การนําหลักสูตรไปใช เพ่ือนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรของ
สถานศึกษาใหมีความทันสมัย ตลอดจนปรับปรุง และพัฒนาสาระของหลักสูตรของสถานศึกษา
ใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น (บรรพต สุวรรณ
ประเสริฐ, 2544: 48) 
 การบริหารหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงาน 
ดังตอไปน้ี (กมล ภูประเสริฐ, 2544: 9-10) 
 1. การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ ที่ไดกําหนดเก่ียวกับมาตรฐานการ
เรียนรูและสาระการเรียนรู โดยการจัดเปนกลุม ๆ ไว เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
 การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางมีประโยชนตอสถานศึกษา ชวยใหบุคลากรของ
สถานศึกษาไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางโดยละเอียด เพ่ือการจัดทํามาตรฐานการเรียนรู     

ES 612 291 



 2. การกําหนดมาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรู ในสวนที่ เ ก่ียวกับ
สภาพแวดลอม ทรัพยากร สภาพการดํารงชีวิตและปญหาตาง ๆ ที่เก่ียวของกับชุมชนและ
ทองถิ่นโดยตรง แตเนื่องจากมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางจะเขียนไวครอบคลุม
คอนขางมาก ถาสถานศึกษาเห็นวามาตรฐานการเรียนรูมีอยูแลว ก็อาจกําหนดเฉพาะสาระ 
การเรียนรูเฉพาะทองถิ่นที่จําแนกตามชวงชั้น 
 3. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เปนการนําผลงานการวิเคราหหลักสูตรแกนกลาง 
และกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู มาจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา โดย
การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูเปนรายป กําหนดเวลาเรียนใหเหมาะสม
สําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1- มัธยมศึกษาปที่ 3 สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จะตอง
กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูเปนรายภาค และกําหนดหนวยกิตใหเหมาะสม 
 4. การจัดทําหนวยการเรียนรู โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปที่ 3 ตองนําเอกสารสาระการเรียนรูตามขอ 3 ที่เก่ียวเนื่องกันมาบูรณาการเปน
หนวยการเรียนรูยอย ๆ เพ่ือสะดวกแกการจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธกันแตละหนวย    
การเรียนรูจะประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และเวลาเรียน ซึ่งเม่ือรวม   
ทุกหนวยเขาดวยกันจะสมบูรณตามหลักสูตรที่กําหนดไวเปนรายภาคหรือรายป แตในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ตองทําเปนรายวิชา... 
 

5.3 การจัดการเรียนการสอน  
 งานการเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่ครูและเด็กทํารวมกันอาจแยกเปน 2 สวน    
การเรียน คือ กิจกรรมที่นักเรียนทํา และการสอน คือ กิจกรรมที่ครูทํา แตในทางปฏิบัติทั้งสอง
อยางน้ีทําไปพรอม ๆ กัน จึงเรียกรวมกันวาการเรียนการสอน การเรียนการสอนเปนหัวใจ
สําคัญของงานวิชาการ ผูบริหารและครูผูสอนจึงควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียน     
การสอน 
 การนําหลักสูตรไปใชเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายและหลักการที่  
วางไวในหลักสูตร โดยใชกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ใหการเรียนรู
ของผูเรียนบังเกิดผลมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับกระบวนการเรียนการสอนเปนสวนประกอบ   
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 กมล ภูประเสริฐ (2544: 53) ไดกลาวถึงภารกิจในการบริหารการเรียนการสอน ไววา 
ภารกิจในการบริหารการเรียนการสอน ผูบริหารตองจัดใหมีการดําเนินงานตามภารกิจนั้น ๆ 
หากการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี จะชวยใหการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนเปนไปอยางถูกตอง มีผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางแทจริง 
ภาระในการบริหารการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน คือ การจัดใหมีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การรวบรวมรูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน เทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลักษณะเนนผูเรียนสําคัญที่สุด หรือเนนการปฏิบัติจริงของผูเรียน
ในสภาพของชีวิตจริงและชวยพัฒนาความสามารดานตาง ๆ ของผูเรียนไดอยางแทจริง 
 2. การรวมกันวิเคราะหและกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหนวย
การเรียนรูที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น ในหนวยการเรียนรูแตละหนวยอาจประกอบดวยรูปแบบ 
เทคนิค กิจกรรมที่หลากหลายได แลวแตความเหมาะสมที่จะทําใหผูเรียนไดพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 3. การกําหนดความตองการในเรื่องสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ในหนวยการเรียนรูรายวิชานั้น เน่ืองจากกิจกรรมจะมีลักษณะใหผูเรียนไดปฏิบัติ
จริง สื่อการเรียนรูจึงเปนสื่อที่ผูเรียนใชปฏิบัติ ไมใชสื่อท่ีครูใชสาธิตหรือใชแสดงใหดู 
 4. การวิเคราะหและกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน ในแตละหนวยการเรียนรู
รายวิชาที่เปนการประเมินตามสภาพจริง รวมทั้งการกําหนดใหชัดเจนในการประเมินระหวาง
ปฏิบัติการเรียนรูและผลการเรียนรู เพ่ือเตรียมการในเรื่องวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือวัดแนวปฏิบัติ 
แบบฟอรมที่ตองใชไดดวย ทั้งน้ีใหคํานึงถึงมาตรฐานการเรียนรูเปนสําคัญ 
 5. การจัดทําแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูของผูสอนแตละคน 
 6. การเตรียมการในเรื่องการเรียนการสอน ตองมีการจัดหา จัดทํา จัดหองตาง ๆ ให
พรอมในการใช มีรายการที่จะรูวาส่ือหรือหองนั้น ๆ ใชตามแผนการสอนของใคร ในเวลาใด 
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 7. การเตรียมการเรื่องการประเมินผลการเรียน เริ่มจากการวิเคราะหมาตรฐานการ
เรียนรู รายภาค/รายป ของหนวยการเรียนรู/รายวิชา 
 8. การติดตาม กํากับ และสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการ
สอนหรือแผนการจัดการเรียนรู รวมทั้งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยการเย่ียมชม
สถานที่ที่มีการจัดกิจกรรม การประชุมปรึกษาหารือเปนระยะ 
 9. การแกไขขอบกพรองในการเรียนการสอน โดยการนําผลการประเมินไปใชพัฒนา
ผูเรียน และกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งอาจตองมีการซอมเสริม การทําโครงการทางวิชาการ 
เพ่ือสงเสริมการเรียนรู การแนะแนว การเพ่ิมกิจกรรมพิเศษ 
 10. การรวมกันแกปญหาการเรียนการสอนและการประเมินผลที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจทําได
โดยการประชุมปรึกษาหารือ 
 11. การรายงานผลการเรียนรูของผูเรียนใหผูปกครอง และการรายงานผลของ
สถานศึกษาโดยรวมใหหนวยงานตนสังกัด และสาธารณะไดทราบ 
 12. การจัดระบบเก็บสิ่งที่รวบรวมและจัดทําขึ้นเปนหมวดหมู เพ่ือสะดวกแก
การศึกษาและการใชประโยชน เชน รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เม่ือรวบรวมและศึกษาแลวควรจัดเก็บ เพราะจะเปนประโยชนตองานวิจัยของโรงเรียน 
 13. การประเมินจุดเดน-จุดดอย หรือขอจํากัดของหลักสูตร การเรียนการสอนและ
การประเมินผลในระหวางการดําเนินงาน เพ่ือใชเปนขอมูลสวนหนึ่งในการประเมินตอไป 
 14. การสรางความภาคภูมิใจใหแกบุคลากรในสถานศึกษา ดวยการใหเห็นระบบการ
ดําเนินงานที่เกิดจากความรวมมือของบุคลากรแตละคน ความกาวหนาของสถานศึกษาโดย
สวนรวมที่พัฒนาข้ึนกวาเดิมจุดเดนที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา เพ่ือใหบุคลากรมีกําลังใจและ
เกิดความมุงม่ันที่จะปฏิบัติงานใหไดผลดีอยางตอเน่ือง 
 15. การกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรพัฒนางานในหนาที่อยางสมํ่าเสมอ โดยฝาย
บริหารดําเนินการพัฒนางานของฝายบริหารเปนตัวอยาง และเปนแนวทางที่บุคลากรจะ
ดําเนินการตาม 
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 ในดานการบริหารการสอน ดุก (Duke, 1987: 81-84 อางถึงใน วีระ สุภากิจ, 2540: 
95) ไดกลาวถึงวิสัยทัศนที่บูรณาการเก่ียวกับบริหารการสอนวา ผูบริหารการสอนที่ประสบ
ความสําเร็จตองจัดการใน 7 สถานการณ ไดแก 1) การนิเทศและการพัฒนาครู 2) การ
ประเมินผลครู 3) การบริหารและการสนับสนุนการสอน 4) การจัดการทรัพยากร 5) การ
ควบคุมคุณภาพ 6) การประสานงานและ 7) การแกขอขัดของ ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  วิสัยทัศนเก่ียวกับการบรหิารการสอน 

 
 การที่จะจัดการกับแตละสถานการณดังกลาว ตองการทักษะโดยเฉพาะมากกวา  
หนึ่งอยาง จําเปนตองใชทักษะเชิงเทคนิคที่หลากหลายและการวินิจฉัยทางวิชาชีพ เพ่ือปรับให
เขากับความตองการตาง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ สําหรับสถานการณที่สําคัญที่สุดที่
ผูบริหารการสอนตองจัดการคือ การนิเทศและการพัฒนาครู นับวาเปนการปรับปรุงการสอน
อยางแทจริง การนิเทศเปนเรื่องของการติดตามดูแลผลการสอน และการรวบรวมขอมูลโดย
ตรงที่เปนประโยชน สําหรับการกําหนดเปาหมาย สําหรับการปรับปรุง ครูและผูบริหารการสอน
ตองมีการติดตอกันเฉพาะตัวมาก บทบาทที่สําคัญในการบวนการนี้ คือ การประชุม
ปรึกษาหารือกัน การสังเกตการณในชั้นเรียน คุณลักษณะสวนตัวของผูบริหารการสอน เชน 
การรูจักรับฟงอยางรอบคอบ และการกระตุนใหเกิดความไววางใจ เปนเรื่องสําคัญยิ่งตอ
ความสําเร็จของการนิเทศ สําหรับการพัฒนา คือ ความพยายามตาง ๆ ที่จะปรับปรุง
สมรรถภาพของครูแตละคนและคณะทํางานโดยรวม การกําหนดเปาหมายเปนเรื่องสําคัญ 

การนิเทศ 
และ 

การพัฒนาครู 

การประเมิน 
ผลครู 

การบริหารและ 
การสนับสนุน 
ทางการสอน 

การจัดการ 
ทรัพยากร คุณภาพ 

การประสานงาน การแกไขขอขัดของ 

การควบคุม 
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5.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับเด็กพิเศษ 
งานวิจัยในประเทศ 
 วินิจ มะลิสุวรรณ (2523) ไดศึกษาคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึง
ประสงคในทัศนะของชุมชนไทยพุทธ และไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา พบวาชุมชนไทยพุทธและ
ชุมชนไทยมุสลิมมีความตองการในเรื่องคุณสมบัติสวนตัวบุคลิกภาพและความสามารถของ
ผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน คุณสมบัติที่ตองการในระดับสูง ไดแก การทํางานคลองแคลว
วองไว มีสุขภาพอนามัยที่ดี กิริยามารยาทดี เขากับประชาชนไดทุกชั้น ความมีเหตุผล ควบคุม
อารมณไดดี มีความรับผิดชอบ รักงาน มีความซ่ือสัตยยุติธรรม เขาใจการใชหลักสูตรคูมือครู
เปนอยางดี มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบดี และพูดภาษาพื้นเมืองได 
 สมพงษ ศิริเขต (2523) วิจัยกระบวนการบริหารของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช วาไดปฏิบัติตามกระบวนการบริหารหรือไม 
อยางไร เพ่ือเปรียบเทียบวา ครูใหญที่มีวุฒิ ประสบการณในตําแหนง และขนาดของโรงเรียนที่
แตกตางกัน โดยศึกษาจากครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2522 
จํานวน 371 คน ผลการศึกษาพบวา ครูใหญบริหารงานตามกระบวนการเกิดผลอยูในระดับ
ปานกลาง โดยไดปฏิบัติงานดานการบังคับบัญชา การส่ือสาร และการตัดสินใจ มากกวา ดาน
การวางแผน การจัดองคกร การประสานงาน และประเมินผล ครูใหญที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
และต่ํากวาปริญญาตรีมีการบริหารงานดานการตัดสินใจ การส่ือสาร และการบังคับบัญชา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง และครูใหญที่มี
ประสบการณมากและมีประสบการณนอยมีการบริหารงานในดานการจัดองคการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง สวนเรื่องขนาดของโรงเรียน
ไมแตกตางกัน 
 วิชิต ทองนุย และคณะ (2527: 109) ไดศึกษาโดยการวิเคราะหพฤติกรรมการบริหาร
ตลอดจนแนวความคิดและผลงานของผูบริหารดีเดน โรงเรียนประถมศึกษา ป 2526 ทั่ว
ประเทศและผูใตบังคับบัญชา พบวา ผูบริหารดีเดนสวนมากเปนชายมีตําแหนงอาจารยใหญ 
อายุ 40 ปขึ้นไป และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป การบริหารและการแกปญหา
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 กาญจนา คงทอง (2528: 54-59) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการพูดและ  
มโนภาพแหงตนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเรียน
ในชั้นเรียนเฉพาะกับชั้นเรียนรวม พบวา ความสามารถทางการพูดของนักเรียนในชั้นเรียน
เฉพาะและชั้นเรียนรวมไมแตกตางกัน แตความสามารถทางการพูดของเด็กที่มีระดับการไดยิน
ตางกัน พบวา ความสามารถทางการพูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนมโนภาพ
แหงตนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนรวมกับเด็กปกติ  
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนเฉพาะ 
 โสภณ หาสิตาพันธ (2528) ไดวิจัยเรื่อง สถานภาพและความพอใจในการทํางานของ
ขาราชการสายบริหารทางวิชาการ และสายธุรการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลการวิจัยพบวา ขาราชการสายบริหารทางวิชาการและธุรการที่มีอายุราชการตางกันมีความ
พอใจองคประกอบทางแรงจูงใจตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และขาราชการสายบริหาร
ทางวิชาการและธุรการที่มีอายุราชการ 5-10 ป มีความพอใจองคประกอบทางอนามัย ต่ํากวา 5 
ป และสูงกวา 5 ป มีความพอใจองคประกอบทางอนามัยต่ํากวาทั้งขาราชการที่มีอายุราชการ
ต่ํากวา 5 ป และสูงกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ทองคํา ผดุงสุข (2531: 73) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินที่เรียนรวมกับเด็กปกติ พบวา ตัวแปร
สําคัญที่เปนตัวพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
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 บุญมา กัมปนาทพงษ (2532: 90-92) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประกอบดวย คุณลักษณะที่สําคัญ 4 ดาน คือ คุณลักษณะดานความเปนผูนํา วิชาการ 
บุคลิกภาพ และความสามารถในการบริหารงาน แตละดานจะมีพฤติกรรมบงชี้ที่สําคัญ          
5 ประการ ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะดานความเปนผูนํา พฤติกรรมบงชี้ที่สําคัญ ไดแก มีความรับผิดชอบ
สูง มีคุณธรรม อันเปนตัวอยางได เปนผูมีความเสียสละทําประโยชนใหแกสวนรวม เชื่อม่ันใน
ตนเอง กลาเผชิญปญหาตาง ๆ ดัวยความมั่นใจ 
 2. คุณลักษณะดานวิชาการ พฤติกรรมบงชี้ที่ มีความสําคัญ ไดแก มีความรู
ความสามารถในการบริหารงานบุคลากร รูหลักการบริหาร และมีประสบการณในการบริหาร   
มีความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตร และรูนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ 
 3. คุณลักษณะดานความสามารถในการบริหารงาน พฤติกรรมบงชี้ที่สําคัญ ไดแก   
มีความรู ความเขาใจในนโยบายและวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน สามารถวางแผนและ
ปรับปรุงแผนงานและจัดสายการบังคับบัญชา และจัดระเบียบงาน สามารถมอบหมายงานและ
ความรับผิดชอบใหผูอ่ืนได 
 4. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ พฤติกรรมบงชี้ที่สําคัญ ไดแก มีมนุษยสัมพันธ มี
น้ําใจไมตรี เขาสังคมไดดี มีความเปนประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน แสดง
บทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม การติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน มีความแนบเนียนและ
สุขภาพจิตดี 
 ปรีชา บุญคมรัตน (2532: บทคัดยอ อางถึงใน นัยนา ตันติวิสุทธิ์, 2546: 46) ได
ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ พบวา การบริหารงานวิชาการทั้ง 7 ดาน มี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนที่ผูบริหารมีวุฒิตางกัน มีการ
บริหารงานวิชาการ ดานการนิเทศการศึกษา ดานการบริหารวัสดุอุปกรณการศึกษา และดาน
การจัดกิจกรรมทางวิชาการแตกตางกัน โรงเรียนที่ผูบริหารมีประสบการณตางกันมีการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารแนะแนวแตกตางกัน 
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 วิรัช ธีรประยูร (2532: 67-69) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
เก่ียวกับทักษะการบริหาร ที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 1 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียน เ ก่ียวกับทักษะทางการบริหาร ที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย มากที่สุด คือทักษะทางการบริหารท่ี     
พึงประสงคดานความคิดรวบยอด ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะทางการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในดานความคิดรวบยอด อยูในเกณฑเห็นดวย   
(  = 4.42) รองลงมา ไดแก ทักษะทางดานการบริหารท่ีพึงประสงคดานมนุษยสัมพันธ 
ผูบริหาร โรงเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะทางการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในดานมนุษยสัมพันธ อยูในเกณฑเห็นดวย (  = 4.4) และสุดทาย ทักษะ
ทางการบริหารที่พึงประสงคดานเทคนิค ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะ
ทางการบริหาร ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในดานเทคนิค อยูในเกณฑเห็นดวย      
(  = 4.36) 

X

X

X

 นวลศรี ตาสิน (2533: 53) ไดทําการศึกษาเรื่องทักษะ การนิเทศการศึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ตามการรับรูของตน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2531 มีทักษะทางการนิเทศ
การศึกษาตามการรับรูของตนเอง ตามลําดับคาเฉลี่ย คือ ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ (3.62) 
ทักษะดานเทคนิค (3.60) และทักษะทางดานความคิดรวบยอด (3.47) 
 ดรุณี สุวรรณชวลิต (2534: 14) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูบริหารระดับกลาง ตามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในภาคใต 
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารระดับกลางเรียงตามลําดับ ดังนี้ 
 ดานวิชาการ ไดแก มีความรูความสามารถในการบริหารงานบุคคล รูจักใชทรัพยากร
ของหนวยงาน ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความรู ความเขาใจ และนํามาประยุกตใชในการบริหาร
ใหกาวหนาอยูเสมอ 
 ดานการบริหารและความเปนผูนํา มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง       
มีอารมณที่ม่ันคง เก็บความลับของผูใตบังคับบัญชาได 
 ดานมนุษยสัมพันธ ไดแก จิตใจกวางขวางยอมรับความคิดเห็น ใหซักถาม ใจจริงตอ
ทุกคนทั้งตอหนาและลับหลัง สํารวจแกไขขอบกพรองของตนเอง 
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 ดานคุณธรรม ไดแก ไมอาศัยอํานาจหาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ยินดีตอ
ความสําเร็จของผูใตบังคับบัญชา อุทิศเวลาแกราชการ และตรงตอเวลา 
 ทิวา พุทธรักษา (2534: 100-102) ไดทําการวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี 3 ดาน คือ ดานเทคนิควิธีดานมนุษย 
และดานความคิดรวบยอดของหนวยงาน ตัวแปรที่นํามาศึกษาในครั้งน้ี ไดแก ประสบการณใน
การบริหารของผูบริหารโรงเรียน โดยใชกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จํานวน 663 คน ผลการวิจัย พบวา 
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี มีทักษะการบริหารทั้ง 3 ดาน 
อยูในระดับสูง เม่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารที่มีประสบการณสูง และผูบริหาร
ที่มีประสบการณต่ํา พบวาไมมีความแตกตางกันทั้ง 3 ดาน 
 นิตยา นิลคูหา (2534: 60-62) ไดศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการเรียนรวมของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน พบวา ทัศนคติของ
ผูบริหารทัศนคติของครูผูสอน ทัศนคติของเด็กปกติ และการมีสวนรวมของผูปกครองนั้น       
มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 วินัย บุญศาสตร (2534: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาปญหาในการบริหารงาน
ธุรการและการเงินของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครู-อาจารยที่ทําหนาที่เปน
หัวหนางานธุรการและการเงินของสถานศึกษา พบวา ปญหาการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา เกิดจากบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานนอยลงและมีเวลาในการ
ปฏิบัติงานดานนี้นอย ทั้งสถานศึกษาที่ขาดอุปกรณ เคร่ืองมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การบริหารงาน และไดรับงบประมาณนอย ซึ่งแนวทางการแกปญหาการบริหารงบประมาณนั้น
คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร ผูที่ปฏิบัติหนาที่อยางนอย   
ปละ 1 ครั้ง ควรบรรจุบุคลากรฝายสนับสนุนการสอนใหสถานศึกษาละหนึ่งตําแหนง และควร
เพ่ิมงบประมาณดานวัสดุประจําสถานศึกษาใหมากขึ้น 
 นันทิยา ชัยนิคม (2535: 87) ไดประเมินโครงการโรงเรียนตัวอยางจัดการเรียนรวม 
ระหวางเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญากับเด็กปกติในจังหวัดอุดรธานี พบวา โรงเรียนใน
กลุมทดลองสามารถดําเนินการตามโครงการคือ ดานการเรียนการสอน ความพรอมของ
โรงเรียน ความรวมมือและสนับสนุนจากชุมชนและผูปกครอง การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน การพัฒนาบุคลากร และโอกาสในการเรียนรวมกับเด็กปกติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
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 มนตรี แสนวิเศษ (2535: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณลักษณะและ
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 
9 ผลปรากฏวา ลักษณะผูบริหารที่คนไทยพงึประสงค 10 อันดับแรกมีดังนี้ 
 1. กลายอมรับผิดเม่ือทราบวาสิ่งที่ทําไปน้ันไมถูกตอง 
 2. มีความสามารถกลาแสดงออก 
 3. โอบออมอารี รูจักเสียสละ ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 
 4. มีความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจ 
 5. มีความคิดลึกซ้ึงกวางขวาง มองการณไกล 
 6. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 7. มีปฏิภาณไหวพริบ ความจํา สติปญญาดี 
 8. มีความกระตือรือรนในการทํางาน 
 9. ไมรับสินบน หรืออาศัยหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชน 
 10. ไมหูเบาเชื่อคํายุแหยโดยไมสอบสวนขอเท็จจริง 
 วินิค นาควิเชียร (2535: 79-80) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาทักษะการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครู อาจารย สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา 
 1. ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
โรงเรียน และครู อาจารย อยูในระดับปานกลาง 
 2. ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
โรงเรียน และครู อาจารย โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 3. ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
โรงเรียนที่มีประสบการณการดํารงตําแหนงตางกัน โดยสวนรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 4. ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
โรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยสวนรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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 5.  ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทัศนะของครู อาจารย  
ที่มีประสบการณดํารงตําแหนงตางกัน โดยสวนรวมไมแตกตางกันสวนดานกรอบความคิด
แตกตางกัน 
 ประสาน หอมพูน (2536: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาปญหาการบริหารงาน
ธุรการและการเงินของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตาม
ทัศนคติของผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่งานธุรการและการเงินของสถานศึกษา จาก
ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของประชากรการบริหารงานธุรการและการเงินตามทัศนะของ
ผูบริหารเรียงจากลําดับสูงไปต่ํา คือ งานงบประมาณ งานสารบรรณ งานทะเบียนและรายงาน
งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานรักษาความปลอดภัยในดานอาคารสถานที่ และตามทัศนะ
ของเจาหนาที่ธุรการและการเงินเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา คือ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ งานรักษาความปลอดภัยในดานอาคารสถานที่ งานสารบรรณ งานทะเบียนและ
รายงาน งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี 
 วัฒนา สุวิทยพันธ (2536: บทคัดยอ) ศึกษาสภาพและสาเหตุของปญหาการ
ดําเนินงานวิชาการภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ตาม
กระบวนการนิเทศของกรมสามัญศึกษา คือ การแจงนโยบายการนิเทศ การตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานนิเทศ การดําเนินการปฏิบัติงาน การประเมินกระบวนการดําเนินงานและผลผลิต 
และการปรับปรุงแกไข และเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอสภาพการนิเทศงานวิชาการภายใน
โรงเรียน ระหวางผูใหการนิเทศกับผูรับการนิเทศ ระหวางผูรับการนิเทศในโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจําอําเภอกับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบล กลุมตัวอยางคือ ขาราชการครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในโรงเรียนปราจีนบุรี จํานวน 342 คน จําแนกเปน
กลุมผูในการนิเทศ 74 คน กลุมผูรับการนิเทศ 268 คน เคร่ืองมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา พบวา การดําเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กรมสามัญศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี อยูในระดับปานกลาง ทั้งโดยรวมและในแตละขั้นตอน 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนระหวาง
ผูใหการนิเทศกับผูรับการนิเทศ พบวา ไมแตกตางกัน เม่ือเปรียบเทียบระหวางผูใหการนิเทศ
และผูรับการนิเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอกับผูใหการนิเทศ และผูรับการนิเทศใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบล พบวา มีความคิดเห็นตอการดําเนินการนิเทศงานวิชาการ
ภายในโรงเรียนแตกตางกัน สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหาในการดําเนินการนิเทศงานวิชาการ
ภายในโรงเรียน ไดแก ครูมีความเขาใจนโยบายการนิเทศไมตรงกัน กรอบแผนงานนิเทศ
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 สาคร จันทรทองออน (2536: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนที่เปนจริงและที่พึงประสงคตามทัศนะของครูอาจารย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่เปนจริง และที่พึงประสงคตามทัศนะของ
ครูอาจารย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในองคประกอบ 6 ดาน 
คือ บุคลิกภาพ ความรูความสามารถ คุณธรรม มนุษยสัมพันธ ความเปนผูนํา และเทคนิคการ
ประชุมอยูในระดับมากทุกดาน 
 2. ลําดับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่เปนจริงและที่พึงประสงค ตามทัศนะของ
ครูอาจารย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เปนจริงเรียงลําดับจาก
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังน้ี ความเปนผูนํา คุณธรรมมนุษยสัมพันธ เทคนิคการ
ประชุม บุคลิกภาพ และความรูความสามารถ สําหรับที่พึงประสงค คุณธรรม ความรู
ความสามารถ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ และเทคนิคการประชุมตามลําดับ 
 3. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน ที่เปนจริงและที่พึงประสงค
ตามทัศนะ ของครูอาจารย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศ 
ประสบการณในการทํางานและขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ปรากฏวาคุณลักษณะของ
ผูบริหารโรงเรียนที่เปนจริงและที่พึงประสงค ตามทัศนะของครูอาจารยที่มีเพศตางกัน โดย
สวนรวมและรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทางครูอาจารยที่มีประสบการณ
ในการทํางานตางกัน พบวา ที่เปนจริง โดยรวมดานบุคลิกภาพ ความรูความสามารถ คุณธรรม 
มนุษยสัมพันธ ความเปนผูนําไมแตกตางกัน 
 โสภณ ชินคํา (2536: 86-90) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มี
ตอทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษาเขต
การศึกษา 7 ผลการวิจัย พบวา 
 1. ความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีตอทักษะการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 ทั้ง 3 ทักษะ คือ 

ทักษะดานเทคนิค  โดยเฉลี่ยมีทักษะอยูในระดับมาก ( = 3.717)     X
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     ทักษะดานบุคคล  โดยเฉลี่ยมีทักษะอยูในระดับมาก ( = 3.592) X

ทักษะดานมโนคติ  โดยเฉลี่ยมีทักษะอยูในระดับมาก ( = 3.697)     X

 2. ความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมวิชาสามัญกับกลุมวิชาการงานและอาชีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีตอทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ทักษะดาน
เทคนิค ทักษะดานบุคคล  ทักษะดานมโนคติไมมีความแตกตาง 
 3. ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีประสบการณทางการสอนต่ํากวา 10 ป และมี
ประสบการณทางการสอนตั้งแต 10 ปขึ้นไป ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนดาน
เทคนิค ดานบุคคล ไมมีความแตกตางกัน สวนทางดานมโนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 ประพนธ ไพลดํา (2537: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบวา โดยสวนรวมและแตละดานอยูใน
ระดับมาก ทั้ง 4 ดานคือ 1) ดานความเปนผูนํา 2) ดานความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ 3) ดาน
บุคลิกภาพ 4) ดานความสามารถในการบริหารงาน 
 มงคล บัวศิลา (2537: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 6 ผลการวิจัยพบวา โดย
เฉลี่ยแลวความพึงประสงคของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับลักษณะ
พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ในประเด็นของลักษณะดานวิชาการ ลักษณะดาน
บุคลิกภาพ และลักษณะดานความสามารถในการบริหารงานอยูในระดับมาก สวนการ
เปรียบเทียบความพึงประสงคระหวางผูบริหารการศึกษา กับผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับ
ลักษณะที่พึงประสงคปรากฏวามี ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมศักด์ิ อมรรัตตานนท (2537: บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็น
เก่ียวกับปจจัยในการพัฒนางานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี  กลุมตัวอยางเปนผูบริหาร
โรงเรียนสังกัด สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน
และครูจํานวน 502 คน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่เก่ียวของกับปจจัยในการพัฒนางาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 5 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานการเงิน ดานการนิเทศภายใน 
ดานบรรยากาศของโรงเรียน และดานภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียน
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 สมคิด ศิลปประกอบ (2537: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยครู ในเร่ืองความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรบริหารวิชาการ ซึ่งไดแก อาจารย 
งบประมาณ จํานวนหนังสือตําราในหองสมุด อาคารสถานที่ และการจัดกิจกรรมการบริหาร
วิชาการ 5 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย การ
พัฒนาบุคลากร และการบริการหองสมุดและเทคโนโลยี กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและ
อาจารยวิทยาลัยครู จํานวน 308 คน จากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ จํานวน 8 แหง เคร่ืองมือที่ใช 
ไดแก แบบสอบถามปลายเปด จํานวน 73 ขอ พบวา อาจารยสวนใหญมีวุฒิปริญญาโทและ
ปริญญาตรีมากเกินเกณฑ และมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาเปาหมายของกรมการฝกหัดครู 
หนังสือตําราในหองสมุดสวนมากมีจํานวนต่ํากวาเกณฑ งบประมาณเฉลี่ยรายหัวของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา ระดับปริญญาตรีไดรับต่ํากวาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
ศึกษาศาสตร ครุศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย วิทยาลัยครูที่เปน
กลุมตัวอยาง การจัดกิจกรรมการบริหารวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน     
การสอน การพัฒนาอาจารยจัดไดมาก สวนการพัฒนาบุคลากร และการบริหารหองสมุดและ
เทคโนโลยีจัดไดนอยกวาดานอ่ืน ๆ การจัดกิจกรรมการบริหารทั้ง 5 ดาน ของวิทยาลัยครู    
ใหผลดีตรงตามวัตถุประสงคเปนสวนใหญ แตมีวิทยาลัยครูบางแหงที่มีปญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาอาจารยและบุคลากร การพัฒนาการเรียนการสอน การแสวงหาแหลงทุน และให
ความชวยเหลือภายนอกมาปรับปรุงการบริการหองสมุดและเทคโนโลยีตาง ๆ 
 ทิพากร นิตยสมบูรณ (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน
กรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของผูบริหารและครูในดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการ
เรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ และดานการวัดและประเมินผล กลุม
ตัวอยางเปนผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 630 คน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามทัศนะ พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนและครูมีทัศนะตอการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลางทุกดาน เม่ือพิจารณาตาม
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 บุญธรรม แกวสาร (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและ
หัวหนากลุมประสบการณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครที่มีตอการบริหารหลักสูตรประถมศึกษา ดานการเตรียมความพรอม ดานการ
จัดการเรียนการสอน และดานการประเมินผลการบริหารหลักสูตร และเปรียบเทียบทัศนะของ
ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนากลุมประสบการณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอการบริหารหลักสูตรประถมศึกษาใน 3 ดาน ดังกลาว 
จําแนกตามประสบการณในการทํางานและขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน 146 คน หัวหนากลุมประสบการณ 185 คน เครื่องมือที่ใชวัดเปนแบบ 
มาตราสวนประมาณคาการบริหารหลักสูตรประถมศึกษา จํานวน 48 ขอ พบวา ผูบริหารและ
หัวหนากลุมประสบการณมีทัศนะตอการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนทั้ง 3 ดาน โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน 
มีทัศนะตอการบริหารหลักสูตรดานการจัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน และมีทัศนะตอการ
บริหารหลักสูตรโดยรวม 
 ดานการเตรียมความพรอม และดานการประเมินผลการบริหารหลักสูตร แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ขนาดของโรงเรียน
ตางกัน มีทัศนะตอการบริหารหลักสูตรดานการเตรียมความพรอม และดานการประเมินผลการ
บริหารหลักสูตรไมแตกตางกัน และมีทัศนะตอการบริหารหลักสูตรโดยรวม และดานการจัดการ
เรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หัวหนากลุมประสบการณที่มี
ประสบการณในการทํางานตางกัน หรืออยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีทัศนะตอการบริหาร
หลักสูตรโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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 ปนัดดา จรัสพิทยานุกุล (2538: 96) ไดทําการวิจัยปญหาการปฏิบัติงานของ         
ผูตรวจสอบภายใน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด จากขอเสนอแนะของการวิจัย 
มุงเนนใหผูบริหารใหความสําคัญในการตรวจสอบติดตาม การสนับสนุนการดําเนินงานบริหาร
งบประมาณ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองคํานึงถึงเพื่อปองกันขอบกพรองในการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา 
 พงษศักด์ิ อิทธิศิริเวทย (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร 
อาจารยผูสอนวิชาพ้ืนฐาน และอาจารยผูสอนวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคเก่ียวกับสภาพการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค 4 ดาน คือ ดานงานหลักสูตรและการสอน ดานงานสื่อ
การเรียนการสอน ดานงานวัดผลและประเมินผล และดานงานหองสมุด และเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยผูสอนวิชาพ้ืนฐาน และอาจารยผูสอนวิชาชีพที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคทั้ง 4 ดาน พบวา ผูบริหารมีความเห็นวา การ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคทั้ง 4 ดาน คือ ดานงานหลักสูตรและการสอน ดานงาน
สื่อการเรียนการสอน ดานงานวัดผลและประเมินผล และดานงานหองสมุด มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากทุกดาน อาจารยผูสอนวิชาพ้ืนฐานและอาจารยผูสอนวิชาชีพ มีความเห็นวาการ
บริหารงานวิชาการทั้ง 4 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกดาน ความคิดเห็นของ
ผูบริหาร อาจารยผูสอนวิชาพ้ืนฐาน และอาจารยผูสอนวิชาชีพที่มีตอการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคนิค ทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความคิดเห็น
ของผูบริหารกับอาจารยผูสอนวิชาพ้ืนฐาน และความคิดเห็นของผูบริหารกับอาจารยผูสอน
วิชาชีพที่มีตอการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยาง          
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 แตความคิดเห็นของอาจารยผูสอนวิชาพ้ืนฐานกับอาจารยผูสอน
วิชาชีพไมแตกตางกัน 
 สุวัณนา ทัดเทียม (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาระดับการปฏิบัติตามกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนและเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูที่มาตอการปฏิบัติ
ตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอางทองใน 4 ดาน คือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 
การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศและการประเมินผลการนิเทศ โดยจําแนกตาม
ตําแหนงและประสบการณทางการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน ผลการวิจัยสรุปไดวา 
ผูบริหารโรงเรียนและครูมีทัศนะตอระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานพบวา เกือบ  
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 ดวงเดือนเพ็ญ มวงเพ็ง (2539: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาและสาเหตุของ
ปญหาในการบริหารงานธุรการและการเงินของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง ตามความตางกันในประสบการณ และขนาดของ
โรงเรียนที่ดํารงตําแหนง ผลการวิจัยพบวา ปญหาในการบริหารงานธุรการและการเงิน เกิดจาก
การขาดทรัพยากรทางการบริหาร คือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการจัดการที่ดี 
การแกไขปญหาควรจะตองดําเนินการจัดสรรบุคลากรเฉพาะดาน การพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถเหมาะสมกับงานในหนาที่ ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและควรใช
เทคนิคในการควบคุม กํากับนิเทศติดตามดูแลการบริหารงานดานนี้อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 
 จรินทร สุรเสรีวงษ (2540) ไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาการวางแผนของโรงเรียน
ปฏิรูปการศึกษา โดยภาพรวมตามกระบวนการของการวางแผนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
ดานปญหาการวางแผน พบวา โดยภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย สรุปไดดังนี้ 
 1. มีความตองการใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานการวางแผนแก  
ผูมีหนาที่รับผิดชอบ และเกี่ยวของกับการวางแผนงานและโครงการ 
 2. จัดอัตรากําลังบุคลากรดานการวางแผนใหเพียงพอเหมาะสมกับงาน 
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 3. ใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคการดําเนินงาน และ
การประเมินผลโครงการ 
 4. มีการกําหนดวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการวางแผนของโรงเรียนใหชัดเจน 
 สุวิทย หมกทอง (2540) ไดศึกษาปญหาการวางแผนปฏิบัติการประจําปของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย
พบว า  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สั ง กัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีปญหาการวางแผนปฏิบัติการประจําป โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
และผูบริหารที่มีประสบการณการดํารงตําแหนงตางกัน มีปญหาการวางแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 กิตติ สมนึก (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเร่ือง การศึกษาระบบการ
ควบคุมภายใน ดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัด
กรมสามัญศึกษา พบวา ปจจัยการบริหารงานดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียน
มัธยมศึกษา คือ บุคลากร โรงเรียนไดจัดบุคลากรใหสมดุลกับปริมาณงานตรงกับความรู
ความสามารถ ทําใหการจัดทําบัญชี การเงิน และการพัสดุเปนปจจุบัน การตรวจสอบเปน
ปจจุบันตามระเบียบและแนวปฏิบัติ วัสดุอุปกรณมีการควบคุมรัดกุมทุกขั้นตอน และไดนํา
คอมพิวเตอรเขามาใชในการปฏิบัติงาน ทําใหการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเปนระบบ ตรวจสอบ
ได 
 สุรเวศ มณีภาค (2541: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาปญหาในการปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดศรีษะเกษ จากการเปรียบเทียบระดับปญหาของผูบริหาร เจาหนาที่การเงินและ
เจาหนาที่พัสดุ ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา มีปญหาหลาย
ดาน เกิดจากการขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา เจาหนาที่
การเงิน และเจาหนาที่พัสดุควรพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานใหกับตนเองใหเกิดความ
เชี่ยวชาญมากขึ้น และประสานงานกันเพื่อพัฒนางานดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลตอไป 
 เจริญ เจษฎาวัลย (2542: 85-87) ไดสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับปญหาการ
ปฏิบัติงานธุรการ การเงิน และพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พบวา โรงเรียนปฏิบัติงานครบตามเกณฑของกรมสามัญศึกษา โดยรวม
และรายดานอยูใน  ระดับมาก คือ ดานงานวางแผนงานธุรการ ดานงานการบริการงานธุรการ 
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 เชิดชัย สินพูน (2542: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาปญหาในการปฏิบัติงาน
การเงินและพัสดุของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครพนม โดยศึกษาการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุจากขอมูลสารสนเทศและเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบ พบวา มีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามขั้นตอนตามระเบียบ
ปฏิบัติและกฎหมาย และซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองคํานึงถึง เพ่ือปองกันขอบกพรองใน
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม เพ่ือ
ดําเนินการแกไขตอไป   
 ธํารงชาติ ธรรมชาติ (2542: 50) ศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ ผลการวิจัย พบวา การปฏิบัติงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวนงานนิเทศ
ภายในอยูในระดับปานกลาง และผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดของโรงเรียนที่สังกัดตางกัน มีการ
ปฏิบัติงานวิชาการในภาพรวมและรายองคประกอบไมแตกตางกัน 
 นพดล บุญถนอม (2542: 83-84) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรีใน    
3 ดาน คือ ดานเทคนิควิธี ดานมนุษย และดานความคิดรวบยอดของหนวยงาน ตัวแปรที่นํามา
ศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ขนาดโรงเรียนและประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยใชกลุมตัวอยาง 
คือ ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี จํานวน 
331 คน ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของ
ครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับสูง และเม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา มีทักษะการบริหารอยูในระดับสูงทั้ง 3 ดาน เรียงตามลําดับ ไดแก ดาน
ความคิดรวบยอด ดานเทคนิควิธี และดานมนุษย เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
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 นิยมชัย ธิโสภา (2542: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาปญหาการบริหารงาน
พัสดุในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี จาก
ระดับปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และเจาหนาที่พัสดุตามขนาดของ
สถานศึกษาทั้งเปนรายดานและรวมทุกดาน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและ
เจาหนาที่ในสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีปญหาในการบริหารงานพัสดุ
ของสถานศึกษาโดยโดยรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน คือ ดานการกําหนดความตองการ ดาน
การแจกจายพัสดุ ดานการวางแผนและการจําหนายพัสดุ อยูในระดับนอย และมีปญหาเปน 
รายดานอีก 2 ดาน คือ ดานการจัดหาพัสดุและดานการบํารุงรักษาพัสดุ อยูในระดับปานกลาง 
 บํารุง เหลาธรรมยิ่งยง (2542) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
 1. การจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมและแตละดานมีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือจําแนกตามเขตการศึกษาและขนาดของโรงเรียน พบวา การจัดทํา
แผนพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 1, 9, 12 และโรงเรียนขนาดใหญมีปญหาอยู
ในระดับนอย สวนเขตการศึกษาอ่ืน ๆ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางมีปญหาอยู
ในระดับปานกลาง 
 2. การจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยูในเขตการศึกษา 4 มีปญหา  
สูงกวาเขตการศึกษาอ่ืน ๆ และเขตการศึกษา 12 มีปญหาต่ํากวาเขตการศึกษาอ่ืน ๆ 
 3. การจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษามีปญหามากกวาโรงเรียนขนาด  อ่ืน ๆ 
สวนโรงเรียนขนาดใหญมีปญหานอยกวาโรงเรียนขนาดอ่ืน ๆ 
 4. แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา แตละดานปรากฏผลดังน้ี  
ดานการเตรียมการวางแผน แนวทางสําคัญไดแก ครู-อาจารยทุกคนควรมีความรูเรื่องการ
จัดทําแผน ดานการจัดทําแผน แนวทางสําคัญไดแก ครู-อาจารยใหความรวมมือและใสใจใน
การจัดทําแผนพัฒนา ดานการปฏิบัติตามแผน แนวทางสําคัญไดแก ผูบริหารควรจัดระบบการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนใหถูกตองชัดเจน ดานการติดตามและประเมินผลแนวทาง
สําคัญไดแก บุคลากรควรสรุปผลการประเมินตามความเปนจริง และดานการปรับแผนหรือ
จัดทําแผนใหม แนวทางสําคัญไดแก คณะกรรมการแผนงานควรมีการปรับแผนเปนอยางดี 
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 เพ็ญประภา หรายเจริญ (2542) ไดศึกษาปญหาการวางแผนพัฒนาการศึกษาใน
โรงเรียนดัดดรุณี สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา ปญหาการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนดัดดรุณี สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
ภาพรวมทุกดานจําแนกตามสถานภาพในการดํารงตําแหนงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตเม่ือพิจารณาเปนรายขั้นตอน พบวา ขั้นเตรียมการสําหรับการวางแผนในดานการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาประจําปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) โดย
กรรมการดําเนินการวางแผนมีความคิดเห็นวา มีปญหามากกวากรรมการพัฒนาการศึกษา 
 สายัณห มามีไชย (2543; 117-118) ไดทําการวิจัย เพ่ือการศึกษาทักษะการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัย พบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม
จําแนกตามขนาดของโรงเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยโรงเรียนขนาด
ใหญสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 จุฑามาศ สุโรจนรัตน (2544: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานกรณีศึกษาสํานักศาลปกครอง ผลการศึกษาพบวา ระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานมีการดําเนินงานตามมาตรฐานทางการเงินมาอยางตอเน่ืองทั้ง 7 ขั้น โดยมีความ
คาดหวังวาการดําเนินงานจะเสร็จสิ้นสมบูรณไดภายในป พ.ศ. 2547 โดยการวิจัยครั้งน้ีมี
ขอเสนอแนะใหสํานักงานศาลปกครองตองมีการจัดระบบการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ขั้นตอน มีระเบียบขอบังคับและมาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ
ที่ตั้งเปาหมายไวในระยะ 5 ป และตองมีการเตรียมความพรอมดานบุคลากรทั้งในระดับ
ผูบรหิารและระดับผูปฏิบัติ ใหมีความรู มีทักษะ และความเขาใจถึงเปาหมาย วัตถุประสงค และ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามระบบการจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เนื่องจากการ
จัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมีความยุงยากซับซอนทางดานแนวคิดและวิธีปฏิบัติ 
ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาเพิ่มทักษะและมีการฝกอบรมแกบุคลากรที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง 
 เชวงศักด์ิ แสงจันทร (2544: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูเก่ียวกับ
สมรรถภาพที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ผลการวิจัยพบวา สมรรถภาพที่พึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ
ไดแก ดานคุณลักษณะ ดานความรู และดานทักษะ สําหรับสมรรถภาพดานความรูที่สําคัญ คือ 
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 ถนัด วิภวกานต (2544: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
คุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนดานวิชาการและวิชาชีพ ควรมีความรูพ้ืนฐาน และประสบการณในการบริหารดาน
ความรูความสามารถ ควรมีความรูความเขาใจในลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 นิภาเพ็ญ เสมรสุต (2544: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เพ่ือศึกษาการประเมินผลการ
วางแผนงบประมาณภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน: กรณีศึกษากรมทะเบียน
การคาและสํานักงานขาราชการพลเรือน จากการศึกษาพบวา ในแตละขั้นตอนของการวางแผน
งบประมาณของหนวยราชการยังตองประสบกับปญหาตาง ๆ ดังนี้ 1) หนวยงานราชการยัง  
ไมสามารถมีการวางแผนกลยุทธที่สมบูรณตามหลักเกณฑทางวิชาการ เน่ืองจากเจาหนาที่   
ยังขาดความรูความเขาใจและประสบการณที่เพียงพอ และหลักเกณฑการวางแผนกลยุทธ
บางสวนน้ันไมสามารถนํามาใชไดจริงกับหนวยงานในราชการของไทย 2) การจัดโครงสราง
แผนงาน งานโครงการของหนวยงานราชการบางสวนยังไมเปนไปตามหลักเกณฑของการจัด
โครงสรางแผนงาน ทําใหยังมีปญหาซ้ําซอนความแตกแยกของโครงสรางแผนงาน และยังทําให
แผนงานยังไมสามารถเปนเคร่ืองมือในการจัดสรร ควบคุม และประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานไดอยางสมบูรณ 3) ปญหาที่เกิดขึ้นจากการประมาณการรายจายลวงหนาระยะ  
ปานกลางนั้น สืบเนื่องมาจากการกําหนดผลผลิตของหนวยงานของราชการที่มีจํานวนมาก   มี
ความซํ้าซอน และบางสวนไมมีลักษณะเปนผลผลิตที่ดี สงผลใหการประมาณการรายจาย ตาม
ผลผลิตที่มีความลาชา และยังไมมีความสมบูรณมากนัก 
 รัชนีพร ชัยพิพัฒน (2544: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เพ่ือศึกษาการปรับปรุงระบบ
การจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานศึกษาเฉพาะกรณีกรมทะเบียนการคา ผลการวิจัย
พบวา กรมทะเบียนการคามีขั้นตอนและกระบวนการเตรียมความพรอมที่สรุปรวบรวมได       
8 ขั้นตอน ซึ่งขณะนี้กรมทะเบียนการคาดําเนินการได 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก การประเมิน
ขีดความสามารถของกรมทะเบียนการคาตามหลักเกณฑการพิจารณาภายใตมาตรฐาน      
การจัดการทางการเงิน 7 ประการ และตองปรับปรุงใน 3 มาตรการแรก คือ การตรวจสอบ
ภายใน การบริหารการจัดซ้ือ และการคํานวณตนทุนผลผลิต พบปญหาการคํานวณตนทุน
ผลผลิตมีความซับซอนและตองใชเวลามากยังมีความคลาดเคลื่อน เพราะบุคลากรยังขาด
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 สงวน เรียนไธสง (2544: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมยโดยศึกษาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดาน ไดแก ดานบุคลิกภาพ ดานความเปน
ผูนํา ดานความรูทางวิชาการ และดานความสามารถในการบริหาร ผลการวิจัย พบวา  
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและจําแนกตามสถานภาพ   
มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก 
 2. ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน และผูบริหารสถานศึกษา        
มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะ โดยภาพรวมและดานบุคลิกภาพอยูในระดับที่พึงประสงค
มากกวาผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน มีความ
คิดเห็นดานความสามารถในการบริหารอยูในระดับที่พึงประสงคมากกวาผูแทนผูปกครองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เสนห เหลาเสนา (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาความพรอมและความ
คาดหวังตอการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา 
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 1. ความพรอมตอการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมและ    
รายดานมีความพรอมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ พฤติกรรมผูนํา พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของครูความสัมพันธกับชุมชนและบรรยากาศองคการในโรงเรียน 
 2. ความคาดหวังตอการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ 
  2.1 การจัดสรรงบประมาณ ควรจัดในรูปเงินอุดหนุนทั่วไป โดยพิจารณาจาก
จํานวนรายหัวของผูเรียน และพิจารณาเพิ่มพิเศษใหกับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดนหรืออยู   
ในเขตกันดารหรือมีนักเรียนพิการ การบริหารงบประมาณใหมีคณะกรรมการสถานศึกษารวม
พิจารณาตรวจสอบและติดตามโดยผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจเต็มในการอนุมัติเบิกจาย 
  2.2 ปญหาอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น ไดแก การจัดสรรงบประมาณอาจเกิด
ความไมเปนธรรม อาจเกิดการตอตานจากผูสูญเสียอํานาจ โรงเรียนบางแหงไมมีความพรอม
และอาจเกิดความขัดแยงในการบริหาร 
  2.3 ผลดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น ไดแก อาจกอใหเกิดความประหยัด เกิดความ
คลองตัวในการบริหาร มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น ชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบ  
และตรวจสอบกอใหเกิดความโปรงใส บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการทํางาน และกอใหเกิด
ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนและผลเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้น ไดแก อาจมีผูมี
อิทธิพลใชอํานาจในการบริหาร ขาดความเสมอภาคในการเขาเรียนของนักเรียน เกิดการทุจริต
ในการบริหาร อาจทําใหเกิดความไมคุมคาของการบริหารงบประมาณ 
  2.4 แนวทางการเตรียมความพรอม ควรพัฒนาบุคลากรและผูที่เก่ียวของใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียน และชุมชนกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน
จัดระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาผูบริหารใหเปนผูบริหารมือ
อาชีพ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน และประชาสัมพันธรูปแบบการกระจายอํานาจ
การบริหารการศึกษาใหชุมชนไดรับทราบอยางตอเน่ือง 
 สมหวัง ขอเอ้ือนกลาง (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน 
ปญหา และแนวทางในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัย
พบวา 
 1. ผลการศึกษาเก่ียวกับสภาพในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานโรงเรียน 
ไดดําเนินการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
ดําเนินการในดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก สวนดานศักยภาพบุคคล ดานทรัพยากร
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 2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานโรงเรียน
ประสบปญหาในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ซึ่งไดแก 
ดานศักยภาพบุคคล ดานงบประมาณสนับสนุน ดานการบริหารจัดการ และดานทรัพยากรหรือ
ปจจัยการผลิตอ่ืนอยูในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็น
ปรากฏวาผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกัน อยาง        
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในดานตําแหนง ดานประสบการณการปฏิบัติงาน ดานวุฒิ
การศึกษาสูงสุด และขนาดโรงเรียนที่ตนเองปฏิบัติงานอยูซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน 
 3. แนวทางในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ผูบริหารโรงเรียนและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย มีความคิดเห็นวาการจัดทํา
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานควรจะดีขึ้นเม่ือใชแนวทางในการปฎิบัติตามที่เสนออยูในระดับ
มาก เชน การใหทุกฝายมีสวนรวม การไดไปศึกษาดูงานท่ีอ่ืน การมอบหมายงาน การติดตาม
งานอยางเปนระบบ ฯลฯ และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นปรากฏวา
ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวทุกประการ 
 สุณี ทรัพยประเสริฐ (2547: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองการประเมินคุณลักษณะดาน
ความรู ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี มีคุณลักษณะดาน
ความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก 
 2. ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี ที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกันมีคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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 3. ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี ที่มีประสบการณในการ
ทํางานตางกัน มีคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา โดยรวมและรายดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร และดานการจัดการเรียน
การสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอ่ืนไมแตกตาง 
  
งานวิจัยตางประเทศ 
 เอลเซอร (Elser, 1959: 304-309) ไดทําการศึกษาเด็กที่มีความบกพรองทางการ  
ไดยินที่เรียนรวมกับเด็กปกติ พบวา นักเรียนเหลาน้ีไดรับการยอมรับจากเพ่ือนที่เปนเด็กปกติ
นอยมาก 
 มอรเฟท (Morphet, 1967: 67) ไดสรุปวา หากผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีความรู
ความสามารถในการบริหารโรงเรียนและมีทักษะในการเปนผูนําสูงประกอบกับครูมีความ     
พึงพอใจในการทํางานก็จะทําใหโรงเรียนทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
ในการจัดความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน จะมีลักษณะของงานที่ทําเปน 
สิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนใหมากท่ีสุดและการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมีสวนที่เปนสาเหตุทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานดวย ซึ่งนับวาการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนจะเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหบุคลากรในโรงเรียนทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพการไดเขามามีสวนรวมออกความคิดเห็นในการบริหารงาน การไดรับการ
ยกยอง การไดรับความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพใน
การทํางานมากขึ้น เพราะจะทําใหครูมีกําลังใจในการทํางานอยางจริงใจยิ่งขึ้น ซึ่งหมายความ
วา การไดบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ โดยผูรวมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 แวน เดน ฮอรสท (Van Den Horst, 1971: 398-414) ไดทําการศึกษาเด็กหูตึงที่
เรียนรวมกับเด็กปกติ และเด็กหูตึงที่เรียนอยูในโรงเรียนเฉพาะ จํานวน 236 คน เด็กทั้งสอง
กลุมน้ีมีระดับสติปญญา อายุ ระดับชั้นเรียน และระดับการไดยินเทาเทียมกัน ผลการศึกษา
พบวา เด็กหูตึงที่เรียนรวมกับเด็กปกติไดรับประโยชนทางดานวิชาการเปนอยางดี แตก็มี    
เด็กหูตึงที่เรียนรวมกับเด็กปกติถึงรอยละ 32 ที่มีปญหารเร่ืองการปรับตัว 
 คินเครด (Kinderd, 1972) ไดวิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหารโรงเรียน ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่ไมมีทักษะทางการบริหารทั้ง 3 ดาน คือ ทักษะดานกรอบความคิด 
ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะทางดานเทคนิคจะทําใหเกิดปญหาดังนี้ 
 1. ความมีอคติ (negative attitude) 
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 2. ขาดเปาหมายที่แนนอน (jack of objective) 
 3. ขาดคุณสมบัติการเปนผูนําที่ดี (poor leadership) 
 4. ขาดแผนที่ดี (unbalanced program) 
 5. เกิดบรรยากาศของการขัดแยง (confict situation) 
 เทลฟอรด และซอเรย (Tellford and Sawrery, 1972: 310) ไดศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการปรับตัวของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ผลการศึกษาพบวา เด็ก
ที่มีความบกพรองทางการไดยินที่เรียนรวมกับเด็กปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเด็กที่มี
ความบกพรองทางการไดยินที่เรียนในโรงเรียนเฉพาะ 
 สมิธ (Smith, 1974: 953) ไดวิจัยเก่ียวกับลักษณะพฤติกรรมของครูใหญในการ
ทํางาน พบวา พฤติกรรมของครูใหญจะทํางานใหเกิดประสิทธิภาพน้ันมี 15 ประการ ประการ
สําคัญ ๆ ในอันดับแรก คือ การสรางความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาและคณะกรรมการ
โรงเรียน การวางแผนและรวมมือกันอยางใกลชิดกับคณะครูในโรงเรียน การสรางความเขาใจ 
ที่ดีระหวางบานและโรงเรียน และการกระตุนใหครูมีการพัฒนาดานอาชีพ 
 เอคกานต (Eckhant, 1978: 562-563) ไดศึกษาเกณฑการคัดเลือกครูใหญใน
โรงเรียนประถมศึกษาที่มลรัฐอิลลินอยล ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา มีเกณฑการคัดเลือก
ครูใหญในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา แตกตางกัน และพบวาความตองการ
ของครูใหญ 10 ลักษณะแรก คือ การรับรูในตําแหนงหนาที่ มีความม่ันคงทางอารมณ มีทักษะ
ในการตัดสินใจ มีทักษะในการสื่อสาร มีความสัมพันธในบุคลิกภาพ มีการปรับตัวโดยรอบคอบ 
มีลักษณะทางศีลธรรม มีสติปญญา มีสุขภาพดี มีมนุษยสัมพันธ จากเอกสารและงานวิจัย      
ที่เก่ียวของพบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น มีองคประกอบที่สําคัญหลายดาน ซึ่งคุณลักษณะแตละดาน
ของผูบริหารโรงเรียนเปนสิ่งสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางาน
ปฏิบัติงานของบุคลากร ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนจึงตองปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะตาง ๆ 
ของการทํางานใหสมบูรณถูกตอง เพ่ือสงผลใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ มีคุณภาพ
สนองนโยบายการจัดการศึกษาของชาติตอไป 
 แซนเดอร (Sandler, 1978: 1735-A) ไดทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกับ
บทบาทจริงกับบทบาทที่คาดหวังในอุดมการณของกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐเทกซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา บทบาทที่เปนจริงกับบทบาทที่คาดหวังในอุดมการณของ
กระทรวงศึกษาธิการสถาบันการศึกษาขนาดใหญ มีบทบาทมากกวาสถาบันการศึกษาขนาด
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 จาคอบเสน (Jacobsen, 1979: 5232-A) ไดทําการศึกษาถึงกระบวนการวางแผน
ระยะยาว ซึ่งกระทําโดยศึกษาธิการ โรงเรียนประถมศึกษา มลรัฐอิลลินอยส โดยหา
ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติการวางแผนกับความรูความเขาใจเทคนิคการวางแผนกับอายุ 
การศึกษา ประสบการณ ขนาดของหมูบานที่โรงเรียนตั้งอยู รวมทั้งความม่ันคงในงาน 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. ศึกษาธิการในชุมชนใหญ และศึกษาธิการที่มีวุฒิปริญญาเอก มีความรูในเทคนิค
การวางแผนระยะยาว แผนปฏิบัติการ และสามารถกําหนดสิ่งที่คาดวาจะไดในการวางแผน
ระยะยาวไดมากกวาศึกษาธิการในชุมชนขนาดกลาง ขนาดเล็ก และศึกษาธิการท่ีมีวุฒิต่ํากวา
ปริญญาเอก  
 2. ศึกษาธิการในชุมชนที่มีการบรรจุครูเพ่ิม มีความรูดานเทคนิคการวางแผนระยะ
ยาวสูงกวาศึกษาธิการในชุมชนที่มีการบรรจุครูนอยลงหรือคงที่ 
 3. อายุ และประสบการณทํางานไมสงผลตอความรู การปฏิบัติและการกําหนดสิ่งที่
คาดวาจะไดในการวางแผนระยะยาว 
 4. ชุมชนที่มีการบรรจุครู กับการวางแผนปฏิบัติการตามแผนและการกําหนดสิ่งที่
คาดวาจะไดในการวางแผนระยะยาวไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 โรเบิรต (Roberts, 1979: 5249-A) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบในการวางแผน
การศึกษาของรัฐอัลบามา ไดกลาวถึงสภาพสังคมและปรัชญาการศึกษาที่เปลี่ยนไปมีผลตอการ
วางแผนการศึกษา การวิจัยคร้ังน้ีใชการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาและผูบริหาร
การศึกษา ผลการวิจัยพบวา การวางแผนการศึกษาตองกําหนดรูปแบบที่เหมาะสม ใหทันตอ
การเปล่ียนแปลงของสังคม โดยใหมีคณะกรรมการอันประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา
และการวางแผน 
 เวน (Wayne, 1980: 1239-A อางถึงใน วินัย บุญศาสตร, 2534: 27) ไดวิจัยเร่ืองการ
รับรูบทบาทในการนิเทศการศึกษาของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา โดยใชครูใหญโรงเรียน
ประถมศึกษาในรัฐเวอรจิเนีย จํานวน 278 คน เปนกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยที่เก่ียวของกับการ
บริหารงบประมาณ พบวา งานที่ครูใหญใชเวลานอยที่สุดคือ งานพัสดุ ถือเปนการให
ความสําคัญในการบริหารงบประมาณในระดับต่ํา 
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 เมยตัน (Mayton, 1981: 4564-A อางถึงใน วรรณี พจนพัฒนพล, 2542: 39) ไดทํา
การวิจัยลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในรัฐอลาบามา โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปนสองสวน สวนแรกเปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับขอมูลทั่วไป คุณลักษณะและคุณสมบัติ
ทางวิชาชีพ สวนที่สองประกอบดวย ทัศนะของผูบริหารโรงเรียนตอชุมชนระเบียบขอบังคับ
กิจกรรมนักเรียน บทบาททางการศึกษา และการติดตอสื่อสาร พบวา ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในรัฐอลาบามาที่มีประสบการณดํารงตําแหนงตั้งแตหน่ึงถึงสองป จากผลการวิจัย
ดังกลาวประเมินความคิดไดวา การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มากดวย
ประสบการณในตําแหนง มีคุณคาตอการบริหารงาน และประสบการณยังมีสวนเสริมสราง
ทักษะมนุษยสัมพันธในการบริหารการศึกษาอีกดวย อันมีผลใหการดําเนินงานทางการศึกษา
ของโรงเรียนเปนไปอยางรวดเร็วและรัดกุม 
 สโลน (Slone, 1983: 36-A) ไดติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนแหง
รัฐ ไมอาม่ี ซึ่งผานการอบรมระยะสั้น โดยการพิจารณาความรูที่ไดรับทัศนะคติที่ปรากฏ และ
การปฏิบัติงานอยางเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งไมไดผานการอบรมไดรับ
ความรูในเรื่องการปฏิบัติงานมากขึ้น และมีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก ซึ่งสงผลสําเร็จ
ในการทํางานรวมทั้งมีทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะอยาง และสามารถนําไปใชไดอยางไดผล 
สวนกลุมผูบริหารโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริมใหศึกษาสาระของการอบรมดวยตนเอง           
มีแนวโนมที่จะไดรับความรูเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และมีทักษะการปฏิบัตงานเฉพาะอยางนอย
กวาผูบริหารที่ผานการฝกอบรมโดยเฉพาะและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเรียน การรับนักเรียน การสงเสริม และประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การสงเสริมงาน
กิจการนักเรียน การประชาสัมพันธงานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนและประสานงาน
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งาน
ประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอ่ืน การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 
งานบริการสาธารณะ และงานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 ทัฟส (Tuffs, 1985) ไดทําการศึกษาทัศนคติของครูการศึกษาพิเศษ ครูที่สอนเด็ก
ปกติ ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครองเด็กปกติ และผูปกครองเด็กพิเศษท่ีมีตอการเรียนรวม
ระหวางเด็กที่มีปญหาทางภาษากับเด็กปกติที่กําลังเรียนอยูในชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา  
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 ชีท (Sheet, 1987: 3261-A) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สถาบันศึกษากับบทบาทเก่ียวกับ
นโยบายดานการเงินและการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผลการวิจัยพบวา บทบาทดานการเงินที่นํามาซ้ือวัสดุครุภัณฑและการจัดซ้ือส่ือการเรียนการ
สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สวนใหญมีความเห็นสอดคลองตอบทบาทเหมือนกับจํานวน 13 ขอ 
จากระดับบทบาททั้งหมดที่ใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบจํานวน 24 ขอ 
 ครัก (Krug, 1990: unpaged) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเรียนและความเปนผูนําซ่ึงได
ทําการศึกษาเพื่อตองการทราบวา ความเปนผูนําของผูบริหารมีผลตอการเรียนของนักเรียน
อยางไร และผูบริหารมีประสิทธิภาพอะไรบาง ในการศึกษาไดใชวิธีการศึกษาโดยการวัดการมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาการของความเปนผูนําของโรงเรียนและผูบริหาร ผลการศึกษาพบวา 
ความพยายามของครูใหญในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน การจัดการดานหลักสูตร การ
นิเทศ การสอนการประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียนและการสงเสริมบรรยากาศการ
เรียน การสอนในโรงเรียน มีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ยังพบวา ผลจาก
บทบาทของผูบริหารจะมีตอบุคลิกลักษณะของครู โรงเรียน และชุมชน 
 ไรซ (Rice, 1991: 378-A) ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมของอาจารยใหญใน
โรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของอาจารยใหญ และครูโรงเรียนประถมศึกษาเขตแมน้ํา    
ซาวานวาห ตอนกลางรัฐจอรเจีย โดยทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางของทัศนะอาจารย
ใหญ และครูที่ มีตอพฤติกรรมผูนําของอาจารยใหญ ในเรื่องตอไปนี้ การเปนแบบอยาง 
ความสามารถในการประนีประนอม ความอดทนตอความไมแนนอน ความสามารถโนมนาวใจ
คน การวางแผน ความอดทนตอความขาดระเบียบวินัย การรูจักบทบาทตนเอง การมี
วิจารณญาณ การเนนผลงานความสามารถในการคาดการณไดถูกตอง ความสามารถในการบูร
ณาการ และมุงความเจริญกาวหนา ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางทัศนะของอาจารยใหญ และครูโรงเรียนประถมศึกษาที่มีตอพฤติกรรมของอาจารยใหญ
ในดานความสามารถในการโนมนาวจิตใจคน การมีวิจารณญาณ  การเนนผลงาน และ
ความสามารถในการบูรณาการ 
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 บาแนค (Banach, 1993: 2218-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับการนําแบบฝกตามพัฒนาการ 
ที่เหมาะสม มาใชในโปรแกรมโรงเรียนอนุบาลริชมอนด มลรัฐนิวเจอรซี่ ศึกษาเฉพาะกรณีที่   
ใชในการวางแผนอยางมีกลยุทธ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา กรณีศึกษานี้เนนยุทธวิธีที่
จะเปลี่ยนปรัชญาการศึกษาในระดับอนุบาลเปนการฝกตามพัฒนาการที่เหมาะสม ผลการศกึษา
พบวา การวางแผนเปนกลไกสําคัญ ที่บอกใหทราบถึงแนวทางจัดองคการใหมีการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา และผลการศึกษายังพบวาการเปลี่ยนแปลงที่ตองการใหเกิดขึ้นตามที่เขียนไว 
ขั้นการวางแผนนั้นจะตองเปนไปอยางคอยเปนคอยไป ทีละขั้นการนําแผนปฏิบัติ 
 ซินนอตต (Sinnott, 1995: 1615-A อางถึงใน สุนทรี ไพรสุวรรณ, 2541: 42) ได
ทําการศึกษาเรื่องความสําคัญของอาจารยใหญดานกระบวนการของการใหอํานาจครูโรงเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลในรัฐมิชิแกน 8 แหง พบวา   
ในความพยายามเพ่ือทําความเขาใจความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
และการรับรูของครูเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําของตนเอง จากคาที่คํานวณไดแสดงใหเห็นวาความ
เขมแข็งของความสัมพันธระหวางการรับรูของครูเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําและผลการศึกษาของ
มิชิแกนมีคา 0.7381 ซึ่งผลท่ีไดนี้แสดงใหเห็นวา การรับรูของครูเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําของ
ตนเองมีผลเชิงบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 บุคเคอร (Brooker, 1998: 2435-A) ไดทําการวิเคราะหนโยบายงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน ในการศึกษาระดับสูงของอคานซอล ผลการวิจัยพบวา จากการศึกษาในเชิงลึก
จากขอมูลที่ไดแสดงถึงวาคณะกรรมการเห็นดวยกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใน
การศึกษาระดับสูงของอคานซอล อยางไรก็ตาม ในรายงานไดพบขอบกพรองในระบบ เปน
ขอบกพรองที่มองเห็นในรอบ ๆ ระบบที่ซับซอนและบุคลากรขาดความรูสึกรวมในพันธกิจของ
องคกร รวมทั้งขอมูลยังบงชี้อีกวาในสวนของนโยบายลมเหลวมากที่สุด มองเห็นขอบกพรอง
มากที่สุดในระบบการเพิ่มขนาดความไมแนนอนในการปฏิบัติในเงินกองทุน 
 บนพ้ืนฐานของทฤษฎีที่ไดจากการศึกษา การวิเคราะหนโยบายสนับสนุนระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหเปนที่ยอมรับในการศึกษาระดับสูงของอคานซอล ประกอบไป
ดวยการนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขเพื่อมาเปนขอมูลในการวางระบบเริ่มแรก ในประการตอมา
ควรมีการกําหนดการวัดผลการดําเนินการในจํานวนนอยขอ และบุคลากรในหนวยงานแสดงให
เห็นถึงคุณคาของพันธกิจของหนวยงาน 
 นิวบาย (Newby, 1998: 89) ไดศึกษา การบริหารคุณภาพทั้งองคกร (TQM) ใน
โรงเรียนประถมศึกษา จุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อที่จะรวบรวมขอมูลจากการวิเคราะห
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 พอยเชล (Poisel, 1998: 1579-A) ไดทําการประเมินระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานของวิทยาลัยชุมชนในฟลอริดา ผลการวิจัยพบวา จากขอมูลที่ไดรับการยืนยันจากผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับนโยบายตามรูปแบบการทดสอบที่กําหนดตามท่ีเปนจริง ในสภาพปจจุบันและ
ผลลัพธที่เกิดขึ้นในกระบวนการทดสอบและจากการสัมภาษณ 4 ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน 
พบวา ไดมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใหมตามกฎหมาย โดยใชงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
พบความเปลี่ยนแปลงประกอบไปดวยการเพ่ิมขึ้นของตําแหนงอาจารยในคณะวิชาการและ
โครงการที่สนับสนุนเพิ่มขึ้นและการปรับปรุงระบบการบริการนักเรียน 
 ผลการวิจัยยังบงชี้อีกวาตองสงเสริมใหมีการระดมทุนใหเปนรูปธรรมตามเจตนาของ
กฎหมาย อยางไรก็ตาม ในโครงการนี้ขึ้นอยูกับการตัดสินใจและจุดมุงหมายในผลลัพธของการ
ระดมทุน การวิจัยน้ีจะชวยจุดประกายใหคณะกรรมการการศึกษาระดับสูงและสภานิติบัญญัติ 
ไดพิจารณาเจตนาของกฎหมายตอไปในอนาคต 
 โรเบิรต (Roberts, 1998: 1352-A) ไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมาย
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา กฎหมายบงชี้ใหเห็นถึง
วัฒนธรรมในแตละรัฐซ่ึงจะใหความสําคัญกับสังคมที่ดี การปฏิบัติของหนวยงานที่ดีและให
ประชาชนมีสวนรวมทั้งหมดน้ีนํามาใชในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ผลการวิจัยยัง
พบอีกวาในแตละรัฐมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพที่นํามาใชในงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและ
สุดทายจากขอมูลบงชี้วาในแตละรัฐเร่ิมใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตรูปแบบยัง 
ไมชัดเจน 
 แทฟฟ (Taff, 1998: 105) ไดทําการวิจัยความเขาใจของครูเก่ียวกับบทบาท
พฤติกรรมของ ผูบริหารและความสําเร็จของโรงเรียน โดยศึกษาเพื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ
ระหวางบทบาทของผูบริหารโรงเรียนจากครู 536 คน ใน 25 โรงเรียน เปนครูที่สอนเต็มเวลาใน
ภาคตะวันออกเฉียงใตของรัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา พบวา บทบาทพฤติกรรมของผูบริหาร
โรงเรียนมีผลตอการประสบความสําเร็จของโรงเรียน 
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 ฟาวเวอร (Flowers, 1999: 1256-A) ไดศึกษาการประเมินหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพในการใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในฟลอริดา ผลการวิจัยพบวา 
นโยบายและภาวะผูนําของหนวยงานท่ีดีจะทําใหหนวยงานประสบความสําเร็จบนพ้ืนฐานของ
ขอมูลที่ดี หรือการตัดสินใจบนฐานแหงความจริงเปนสภาพเง่ือนไขที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
หนวยงานที่ประสบความสําเร็จ นอกจากน้ันยังบงชี้ถึงแนวคิดในการวิเคราะหนโยบายของ
งบประมาณ จะตองประกอบไปดวยตัวแปรทั้งสภาพแวดลอมและระดับขององคกร นอกจากน้ัน
ผูนําของหนวยงานจะตองมีความชัดเจนใน 3 ปจจัยของการบริหารงบประมาณใหประสบ
ความสําเร็จคือ 
 1. ตองมีความชัดเจนในผลสําเร็จ โดยประสานระหวางความพึงพอใจของชุมชนกับ
พันธกิจของหนวยงาน 
 2. ตองมีการจัดการกับปจจัยภายนอกที่สําคัญ ๆ ตาง ๆ และนโยบาย 
 3. ตองมีการจัดการกับปจจัยภายในใหดีขึ้น ไมวาจะเปนวัฒนธรรมในการบริหารและ
อํานาจในการรับรูเนนการตัดสินใจบนฐานแหงความจริง                                                                          
 
 

ES 612 324 


