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บทที่   2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 
     การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร ดานมุงงาน มุงสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน     การจัดหาตําราและอุปกรณการเรียน  และ   
การประเมินผลการเรียน    ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย     จังหวัดเชียงใหม       ซ่ึงผูวิจัยได
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   ดังนี้ 
 
ความเปนมาและการดําเนินงานของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
 
 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย         สถานที่เผยแพรพระพุทธศาสนาไปสูเยาวชน
และผูสนใจในพระพุทธศาสนา    เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศศรีลังกาจากนั้นไดขยายไปยังประเทศ
ตาง ๆ  ที่มีพระภิกษุชาวลังกาไปตั้งวัดอยู     สําหรับประเทศไทยไดเร่ิมตั้งศูนยนี้เมื่อ   ป พ.ศ. 2500    
โดยเริ่มที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ      จากนั้นไดขยายไปทั่วประเทศ      โดยเฉพาะในภาคเหนือมี
การเปดสอนมากที่สุด     ทางกรมการศาสนา (2543 : 7)     ไดพิจารณาเห็นวา        สภาพสังคมไทยมี
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมาก      ประชาชนสวนใหญตางก็มุงจะประกอบธุรกิจจนเหินหางจาก
การศึกษาและปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระพุทธองค      จึงตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ขึ้นในวัด    เพื่ออบรมเยาวชนและผูสนใจใหไดเรียนรูและนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค 
ไปปฏิบัติในการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  รวมอนุรักษวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม  
ประเพณีของไทยใหมีการสืบสานตอไป  ซ่ึงปจจุบันการขออนุญาตจัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย    สามารถขออนุญาตจัดตั้งขึ้นในโรงเรียน   มูลนิธิ  สมาคม หรือจะเปนหนวยงานของรัฐ   
โดยใหยื่นคําขอจดทะเบียนไวในอุปถัมภของกรมการศาสนา   ตามระเบียบคําขอจดทะเบียนสําหรับ
การจัดการศึกษาในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย      จัดอยูในประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย  
โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย    ดังนี้ 
 1.  ฝายการศึกษาสงเคราะห  กองศาสนศึกษา  กรมการศาสนา   กระทรวงศึกษาธิการ 
 2.  สํานักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

  

7 
 

 3.    ศูนยหนกลาง  วัดอนงคาราม   กรุงเทพมหานคร                                                    
 4.   ศูนยหนเหนือ  วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม                                                 
 5.   ศูนยหนตะวันออก วัดมหาวนาราม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 6.   ศูนยหนใต  วัดแจง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีหนาที่กํากับดูแล สนับสนุน สงเสริม และประสานงานเกี่ยวกับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2543 : 4) 
 การจัดชั้นเรียนและการจัดหลักสูตรการสอน  ตามหมวด  2   ขอ  11, 12   และขอ13  ให
จัดชั้นเรียนเปน 4   ช้ัน  ดังนี้   
 1.  ช้ันเตรียม   นักเรียนระดับประถม   1  -  3 
 2.  ช้ันตน        นักเรียนระดับประถม   4  -  6 
 3.  ช้ันกลาง     นักเรียนระดับมัธยม     1  - 3 
 4.  ช้ันสูง         นักเรียนระดับมัธยม     4  -  6 
โดยใหจัดหลักสูตรการสอนในวิชาบังคับ  3   วิชา    คือ   วิชาธรรมะ     วิชาประวัติพระพุทธศาสนา   
และวิชาศาสนปฏิบัติ     มีวิชาเลือกอีก  1  วิชา  ซ่ึงเลือกตามความเหมาะสมและไดรับความเห็นชอบ
จากกรมการศาสนา   และใหมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดองคประกอบการสอนและกิจกรรม   ให
เกื้อหนุน   และสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรการเรียนการสอน    
                   สําหรับการประเมินผลการศึกษา     ทางกรมการศาสนาไดกําหนดระเบยีบใหศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยมีเวลาทําการสอน     สําหรับวิชาบังคับสัปดาหละไมนอยกวา  3   ช่ัวโมง
รวมเวลาตลอดปการศึกษาไมนอยกวา   120    ช่ัวโมง     ใหทําการประเมินผลการศึกษาของนักเรยีน  
ประจําปและตัดสินเปนรายวิชา  โดยวิธีสอบทั้งขอเขียนและปฏิบัติ   และใหออกใบประกาศนียบัตร
รวมกับกรมการศาสนา    แกผูจบการศึกษาตามหลักสูตรแตละชั้น (กรมการศาสนา, 2535 : 8)      ซ่ึง
รูป-แบบการดําเนินงานจัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยนั้น     วัดที่มีความประสงคจัดตั้ง
ตองสรรหาครูผูสอน  จัดอาคารสถานที่เอื้อกับหลักสูตร   และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
(ทนงศักดิ์  หงสกุล, 2535 : 11)   ดังภาพที่  2.1 
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เลขานุการ 

ผูชวยเลขานุการ 

ผูชวยผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ 

งานบริการ งานวิชาการ งานการเงิน งานทะเบยีน 

งานธุรการ 
ประชาสัมพันธ 
กฎระเบียบ 
งานบุคคล 

การจัดหลักสูตร 
การจัดหาตํารา 
และอุปกรณ 
การประเมินผล 

จัดหาทุน 
เงินอุดหนุน 
บัญชีรับ-จาย 
รายงานผล 

รายช่ือครู 
รายช่ือนักเรียน 
ผูมีอุปการะคุณ 
สถิติขอมูล 

วันสําคัญ 
พิธีเปดและปด

ภาคเรียน 

งานกิจกรรม 

ผูอํานวยการ 

 
ภาพที่  2.1   แผนภูมิหนาที่ของคณะกรรมการ   ศูนยศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

            ท่ีมา  :   ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย (2534 : 6 ) 
 
                  สวนการดําเนนิงานศูนยศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย    จังหวัดเชยีงใหม     ไดตั้งขึ้น  
เมื่อ พ.ศ. 2501   การดําเนินงานในยุคนั้นมีอยูที่วัดพระสิงหวรมหาวหิารเพียงแหงเดียว   ตอมาไดมี
การขยายไปตามอําเภอในจังหวัดเชียงใหม     มีการแตงตัง้คณะกรรมการอําเภอเปนผูประสาน   และ 
ใหคําปรึกษากบัเจาอาวาสวดัที่สนใจจะเปดดําเนินการ    ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย    ให
ถูกตองตามกฎระเบียบของสาํนักงานการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทติยแหงประเทศไทย     ซ่ึงใน 
การดําเนินงานของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   จังหวัดเชียงใหม      แตละแหงยังมีปญหา
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เกี่ยวกับพฤตกิรรมภาวะผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวมในงานวิชามาก  เพราะตําแหนงผูบริหาร
หรือผูอํานวยการของแตละแหงมาจากการแตงตั้งตามระเบียบของกรมการศาสนา     มีการแตงตั้งให                           
เจาอาวาสวัดที่ขอจดทะเบียนเปดดําเนินการ     เปนผูบริหารหรือผูอํานวยศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย     ในการดําเนินงานของผูบริหารบางแหงไมคอยมีประสบการณการปฏิบัติงาน  บางแหง
โชคดีผูบริหารเปนผูมีประสบการณในการปฏิบัติงาน    จึงทําใหเกิดความแตกตางในการปฏิบัติงาน   
พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารดานมุงงาน    และดานมุงสัมพันธกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ
ภายในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  จังหวัดเชียงใหม  (บุณย  นิลเกษ, 2531 : 5) มกีารจดัตัง้
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย    ในจังหวัดเชียงใหม     จํานวน  154   ศูนย   และ  มีครูผูสอน
ฝายบรรพชิต     จํานวน    659   รูป     ฝายคฤหัสถ    จํานวน   476   คน      รวมมีครูผูสอน    จํานวน  
1,135  รูป / คน  (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม, 2545 : ม.ป.ท.) 
 จากที่ไดศกึษาความเปนมาและการดําเนนิงาน   ของศนูยศกึษาพระพุทธศาสนาวนัอาทติย 
พอสรุปไดวา    การศึกษาในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย     จัดใหเปนการศึกษานอกระบบ   
มุงจัดการศึกษาใหกับเยาวชนและผูสนใจ     ใหไดรับความรูเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
และสามารถนําหลักธรรมที่ไดเรียนรูไปปฏิบัติในการดํารงชีวิต     ใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข           
                
 ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร 
 
 ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารมีหลายแบบใหศึกษา       ในการวิจยัคร้ังนีผู้วิจัย
ไดศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารแบบ   2   มิติ     คือ   ดานมุงงาน    และมุงสัมพันธ   
ดังเชน ทฤษฎพีฤติกรรมภาวะผูนําของฮัลพิน (1966 : 88) กลาววา พฤตกิรรมภาวะผูนาํในดานมุงงาน    
หมายถึง การแสดงออกของผูบริหารในการปฏิบัติงานรวมกับผูรวมงาน ซ่ึงมีงานเปนศูนยกลาง    
ในการดําเนินงาน  มีการปฏิบัติตามระเบียบทุกขั้นตอนอยางเขมงวด  สวนพฤติกรรมภาวะผูนําใน
ดานมุงสัมพันธ  หมายถึง  การแสดงออกของบริหารในการปฏิบัติงานรวมกับผูรวมงานมีคนเปน
ศูนยกลาง     มีการสรางมิตรภาพโดยใหการชวยเหลือ    และใหความผูกพันธกับผูรวมงานอยูเสมอ  
การวิจยัพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร ดานมุงงาน และมุงสัมพันธ   จากแบบสอบถามพฤติกรรม
ภาวะผูนําผูบริหาร LBDQ (Leader  Behavior  Description Questionnaire)    ซ่ึงมี  Hemphill  และ 
Coons  ณ มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ เปนผูสรางตนแบบของแบบสอบถามดังกลาว  โดยมีการทดลอง
ใชกับผูบังคับการกองบิน ผูบริหารธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษา 
และสามารถประยุกตใชไดกบัทุกองคกร   แบบสอบถามดังกลาวมีความยาวมาก   ไมสะดวกใน  
การเก็บขอมูล ตอมา ฮัลพิน ไดพัฒนาและปรับปรุงใหมีเนื้อหาถามพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร
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ส้ันลง  ใหเลือกตอบได  1 ใน 5  คําตอบ (Rating  Scale) ตั้งแต  4 – 0 ดังนี้  4  หมายถึง  มีการปฏิบัติ
สม่ําเสมอ  3   หมายถึง   มีการปฏิบัติบอยครั้ง  2   หมายถึง    มีการปฏิบัติบางครั้ง   1  หมายถึง       
มีการปฏิบัตินอยครั้ง  และ  0   หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติ  ในคําถามเชิงนิมาน (Positive)   หรือเชิงบวก     
และใหเลือกตอบกลับกันในคําถามเชิงนิเสธ  (Negative)  หรือเชิงลบ  แบบสอบถามมีจํานวน 30 ขอ    
แบงออกเปน   2   ดานหรือ  2  มิติ    คือ แบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร ดานมุงงาน  
จํานวน  15  ขอ   และดานมุงสัมพันธ    จํานวน 15 ขอ มี   ดังตอไปนี ้
 แบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารดานมุงงาน 

1.  แสดงทัศนคติของตนใหผูรวมงานทราบอยางชัดเจน 
2.  ไดใชแนวคิดใหม ๆ ในการทํางานกับผูรวมงาน 
3.  ปกครองอยางเขมงวด  
4.  ตําหนิการทํางานที่ดอยคณุภาพ 
5.  พูดในลักษณะที่ไมใหมีขอโตแยง 
6.  เลือกมอบหมายงานใหผูรวมงานไดอยางเหมาะสม 
7.  ปฏิบัติงานโดยไมมีแบบแผน   
8.  รักษามาตรฐานในการทํางานอยางชัดเจน 
9.  เนนการทํางานใหเสร็จตามกําหนด 
10. สงเสริมใหผูรวมงานทํางานตามระเบียบแบบแผนเดียวกัน 
11. ไดย้ําในบทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอหนวยงานใหผูรวมงานเขาใจ 
12. แจงใหผูรวมงานปฏิบัติตามกฎขอบังคับและระเบียบของหนวยงาน 
13. แจงใหผูรวมงานทราบถึงหนาที่ที่ควรปฏิบัติ 
14. สอดสองดูแลใหผูรวมงานทํางานอยางเต็มความสามารถ 
15. เอาใจใสใหผูรวมงานทุกฝายทํางานอยางประสานกัน 
 

หมายเหตุ    ขอที่มีเครื่องหมาย           คําถามเชิงนิเสธ   
                                                                    
 แบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารดานมุงสัมพันธ 

1.  ใหความชวยเหลือผูรวมงานเปนการสวนตัว 
2.  ไดทําส่ิงละอันพันละนอยเพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ดี    ในฐานะที่เปนสมาชิก 
3.  เปนคนที่เขาใจงาย 
4.  ใหเวลารับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 
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4.  เปนคนเก็บตัว         
5.  เอาใจใสดูแลในเรื่องสวัสดิภาพสวนตัวของผูรวมงาน 
6.  ปฏิเสธที่จะอธิบายการกระทําของตน                  
7.  ปฏิบัติงานโดยไมปรึกษาหารือกับผูรวมงาน      
8.  ยอมรับความคิดใหม ๆ ไดชา             
9.  ปฏิบัติตนตอผูรวมงานทุกคนเหมือนอยูในฐานะเทาเทียมกัน 
10. เต็มใจที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
11. มีความเปนกันเองและงายที่จะเขาหา 
12. ทําใหผูรวมงานรูสึกเปนกันเองเมื่อมีการพบปะสนทนา 
13. นําขอเสนอแนะของผูรวมงานมาใชในการปฏิบัติงาน 
14. ขอความเห็นชอบจากผูรวมงานในเรื่องสําคัญ ๆ กอนนําไปปฏิบัติ 

 
หมายเหตุ    ขอที่มีเครื่องหมาย           คําถามเชิงนิเสธ 
   
 หลังจากที่ไดคําตอบจากแบบสอบถาม   นําคะแนนของผูตอบแบบสอบถามแตละคนมา
วิเคราะหขอมูล     โดยปรับคะแนนจากการตอบคําถามเชิงนิเสธ    ใหเปนคะแนนของเชิงนิมานกอน    
ซ่ึงคะแนนรวมของแตละดานหรือแตละมติิจะมีคาเปนไปไดตั้งแต   0 - 60   คะแนน      หลังจากนัน้
นําคะแนนรวมทั้งหมดมาหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean  Score)    ของพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร
ดานมุงงาน และมุงสัมพันธ  นําคะแนนรวมดานมุงงาน และมุงสัมพันธ      ของผูตอบแบบสอบถาม
แตละคนมาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ย    เพื่อจําแนกกลุมพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร     ดังนี้ 
 กลุมที่ 1  คะแนนรวมของพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารดานมุงงาน      มุงสัมพันธ
สูงกวาคะแนนเฉลี่ย   มีผลเปนบวกทั้ง  2 ดาน                                                         
 กลุมที่ 2  คะแนนรวมของพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารดานมุงงาน ต่ํากวาคะแนนเฉลีย่   
มีผลเปนลบ  สวนดานมุงสัมพันธมีคะแนนรวมสูงกวาคะแนนเฉลี่ย   มีผลเปนบวก 
 กลุมที่ 3  คะแนนรวมของพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารดานมุงงาน      มุงสัมพันธ
ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย   มีผลเปนลบ 
 กลุมที่ 4  คะแนนรวมของพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารดานมุงงาน สูงกวาคะแนน
เฉลี่ย  มีผลเปนบวก     ดานมุงสัมพันธมีคะแนนรวมต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย  มีผลเปนลบ  ดังภาพที่  2.2 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

  

12 
 

                                        
                                                              

  ดานมุงสัมพนัธ 

มุงงานสูง        ( + ) 
มุงสัมพันธต่ํา  (  - ) 
(กลุมที่  4)  

มุงงานสูง         ( + ) 
มุงสัมพันธสูง  ( + ) 
(กลุมที่  1) 

 
 
           

มุงงานต่ํา        (  - ) 
มุงสัมพันธต่ํา  (  - ) 
(กลุมที่  3) 

มุงงานต่ํา          ( - ) 
คาเฉลี่ยดานมุงงาน ดานมุงงาน 

มุงสัมพันธสูง   ( +) 
(กลุมที่  2) 

                                  
                                                    
                                                                                               

คาเฉลี่ยดานมุงสัมพันธ 

 
ภาพที่   2 .2   พฤติกรรมภาวะผูนําดานมุงงาน   และมุงสัมพันธ 

                              ท่ีมา  :   ฮัลพิน  (1966 : 99 ) 
                                                                                      
                   สรุปพบวา      พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารตามทฤษฎีพฤติกรรมของฮัลพิน (1966 : 99) 
มีจํานวน  4  กลุม    ดังนี้    
                   กลุมที่ 1 มุงงานสูง มุงสัมพันธสูงเปนผูบริหารที่สมบูรณแบบที่สุดทําใหการดําเนินงาน
ในหนวยงานมีประสิทธิภาพ    
                   กลุมที่ 2  มุงงานต่ํามุงสัมพันธสูงเปนผูบริหารที่มุงสัมพันธดานเดียวทําใหการดําเนินงาน
หยอนยานไมคอยมีประสิทธิภาพ    
                    กลุมที่ 3  มุงงานต่ํา   มุงสัมพันธต่ํา   เปนผูบริหารที่เฉื่อยชา   ทําใหการดําเนินงานไมมี
ประสิทธิภาพ      
                    กลุมที่ 4  มุงงานสูง  มุงสัมพันธต่ํา  เปนผูบริหารที่มุงแตงานดานเดียว มีการดําเนินงาน
ที่เขมงวด   ทําใหผูรวมงานมีแตความเครียดในการทํางาน   จึงทําใหงานไมคอยมีประสิทธิภาพ   
                    ทํานองเดียวกับผลการวิจัยพฤติกรรมภาวะผูนําแบบ  2  มิติของไลทเคิท (Rensis Likert, 
1967 : 10)  พบวา  พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารที่เนนงานเปนหลัก (Job - Centered Leadership  
Type)        และผูบริหารที่มุงเนนผูปฏิบัติงานเปนหลัก (Employee  -  Centered   Leadership   Type) 
 ยืนยันวาผูบริหารที่เนนผูปฏิบัติงานเปนหลัก    พยายามใชวิธีควบคุมอยูหาง ๆ    ไมเขมงวดกวดขัน
ใกลชิดมาก    ผลผลิตที่ไดรับจะมีประสิทธิภาพสูง   ไดปริมาณมากกวาหนวยงานที่มีผูบริหารที่เนน
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งานเปนหลัก   และใชวิธีบังคับบัญชาอยางเขมงวดกวดขัน     ผลการวิจัยของไลทเคิท     ยังพบอีกวา  
องคการที่มีประสิทธิภาพต่ําจะมีผูบริหารที่ใชระบบการปฏิบัติงานแบบเผด็จการ       ตรงกันขามกับ
องคการใดที่มีประสิทธิภาพสูงจะมีผูบริหารใชระบบการปฏิบัติงานแบบปรึกษาหารือ    หรือแบบมี
สวนรวม  แตอยางไรก็ตามไลทเคิทเชื่อวา    ผูบริหารที่มีระบบการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมจะเปน
ผูบริหารที่ดีกวาผูบริหารที่มีระบบการปฏิบัติงานแบบอื่น    ไลทเคิทยังไดกลาวถึง   พฤติกรรมภาวะ
ผูนําที่ใชในการปฏิบัติงานของผูบริหาร  อีก  4 แบบ ดังนี้    
                   1.  แบบเผด็จการทรราช  (Exploitive   Authoritative   System)      ผูบริหารใชอํานาจใน
การตัดสินใจ     โดยไมยอมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น      มีการควบคุมการทํางานอยางใกลชิด 
                   2.  แบบเผด็จการอยางมีศิลป  (Benevolent  Authoritative   System)   ผูบริหารใชอํานาจ
ในการตัดสินใจ    แตยอมใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็นบางเปนบางครั้ง 
                   3.  แบบปรึกษาหารือ (Consultative  System )    ผูบริหารใหโอกาสผูรวมงานมีสวนรวม
ในการตัดสินใจในบางสวน   แตในการตัดสินใจสวนใหญยังเปนของผูบริหารอยู 
                   4.  แบบใหเขามามีสวนรวม  (Participative   System)  ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงาน 
มีสวนรวมในการวางแผน   การกําหนดวัตถุประสงค    และมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน                                              

      สวนทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผูนําแบบ  2  มิติ    ของเบลค  และมูตัน (Robert  Blake  and  
Jane Mounton, 1964 : 11) กลาววา ผูบริหารที่ดีในการปฏิบัติงานนั้นตองใหความสําคัญทั้งตัวบุคคล
และดานการผลิต   ผูบริหารจะตองมุงใหความสําคัญทั้งคนและงาน    ไดสรางตาขายการบริหารงาน  
(Managerial   Grid)     ซ่ึงมีแนวความคิดหลักวา     ในการพิจารณารูปแบบพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารสามารถจัดทําเปนตาขายเชื่อมโยงในลักษณะสองมิติ       มิติหนึ่งเปนมิติของความสนใจใน
เร่ืองผลผลิต (Concern  for  Production) และอีกมิติหนึ่งเปนมิติของความสนใจในเรื่องคน (Concern  

for  People) ในตาขายการบริหารงานแบบสองมิติ    แบงเปนตารางขนาด  9  ×  9 จําแนกพฤติกรรม
ภาวะผูนําของผูบริหารออกเปน    5   แบบ     แตละแบบมีตําแหนงตางกันบนตาขายการบริหาร    
ดังภาพที่  2.3                                           
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สูง 
 

9 1.9        9.9 
8          
7          
6          
5     5.5     
4          
3          
2          
1 1.1        9.1 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                    ต่ํา                                                                                           สูง 

คํานึงถึงคน 

ต่ํา 

คํานึงถึงผลผลิต 
 
 

ภาพที่   2.3   ตาขายการบรหิารงานของเบลคและมูตัน 
                                    ท่ีมา   :   เบลคและมตูัน  (1964  : 11)                                                                     
 
                  จากตาขายการบริหารงานของเบลคและมูตัน  ตัวเลขตั้งแต 1- 9     ที่แกนทั้งสองจะแสดง 
ถึงพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารวา ในดานมุงงาน  และมุงคนมีมากนอยเพียงใด โดยแบงความหมาย
ของตาขายการบริหารงานนี้ออกเปน  5  แบบ  ดังนี้   
                   1.  แบบเฉื่อยชา    ในตําแหนง  1.1  (Impoverished    Management)         เปนผูบริหารที่
ไมสนใจทั้งงานและคน     บรรยากาศในการบริหารเปนไปอยางเฉื่อยชา        ซ่ึงผูบริหารประเภทนี้
มีพฤติกรรมภาวะผูนําดานมุงงาน    และมุงสัมพันธต่ํา 
                   2.  แบบมุงงาน    ในตําแหนง   9.1    (Task  Management)   เปนผูบริหารที่มุงสนใจงาน
แตไมสนใจคนเทาที่ควร     มีการจัดระเบยีบงานอยางเขมงวดและละเอียด     ผูบริหารประเภทนีจ้งึมี 
พฤติกรรมภาวะผูนําในดานมุงงานมากกวามุงสัมพันธ 
                   3.   แบบกันเอง    ในตําแหนง  1.9  (Country   Club  Management)     เปนผูบริหารที่มุง
ความสนใจไปที่คนมาก     แตใหความสําคญักับงานนอย    เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดี  และจดั 
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บรรยากาศของการทํางานที่เปนมิตร    แตไมคอยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน     ผูบริหารประเภทนี ้
จึงมีพฤติกรรมภาวะผูนําในดานมุงสัมพันธสูงมุงงานต่ํา 
                   4.  แบบเดินสายกลาง    ในตําแหนง   5.5  (Middle  of  the  Road   Management)    เปน   
ผูบริหารที่ใหความสําคัญกับงานและคนในระดับปานกลาง   ยึดหลักความสมดุลระหวางงานกับคน    
การปฏิบัติงานเปนไปอยางเรียบงาย      ผลการปฏิบัติงานออกมาดีพอสมควร   และผูรวมงานมีขวัญ
กําลังใจดีพอสมควร    ผูบริหารประเภทนี้จึงมีพฤติกรรมภาวะผูนําในดานมุงงาน     และมุงสัมพันธ
ในระดับปานกลาง      
                   5.  แบบรวมมือรวมใจ ในตําแหนง  9.9 (Team  Management)  เปนผูบริหารที่มุงทั้งงาน
และมุงทั้งคน      มีความสนใจในการปฏิบัติงานและคอยใหกําลังใจ          สรางความไววางใจใหกับ
ผูรวมงาน   ทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย     ผูบริหารประเภทนี้จึงมีพฤติกรรม
ภาวะผูนําในดานมุงงานและมุงสัมพันธสูง 
                  ซ่ึงสอดคลองกับ   แคทซและคาน  (Katz  and  Kahn,  1960 : 78)     มหาวทิยาลัยมิชิแกน   
ที่ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําใน   2    ลักษณะ     คือผูนําที่ใหความสําคัญกับงาน       และผูนําที่ให 
ความสําคัญกับคน ผลการศึกษาชี้ใหเหน็ถึงความแตกตางระหวางพฤติกรรมภาวะผูนาํ  2   แบบดังนี้ 
 แบบที่  1  พฤติกรรมภาวะผูนําที่ใหความสําคัญกับงาน  (Production    Orientation)     มี
การรวมจุดสนใจอยูที่งาน    การผลิตและวิธีการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับงาน     โดยมีการกําหนดมาตรฐาน
ของงานอยางเขมงวด  กําหนดรายละเอียดของการทํางานตาง ๆ ใหผูรวมงานปฏิบัติตามและควบคุม
สอดสองการทํางาน  ตลอดจนผลงานที่ไดรับ                                                                   
 แบบที่  2    พฤติกรรมภาวะผูนําที่ใหความสําคัญกับคน   (Employee   Orientation)      มี
การรวมจุดสนใจอยูที่คน   ใหความสนใจกับความสัมพันธ   ใหความสําคัญความรูสึกของผูรวมงาน
ทุกคนสนับสนุนใหผูรวมงานไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของงาน    และใหความไววางใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 ผลการวิจัยพบวา      กลุมงานที่มีประสิทธิภาพมากทางการผลิตมากที่สุด     มีผูบริหารที่
มีพฤติกรรมภาวะผูนําที่ใหความสําคัญทั้งงานและคน      และยังพบวาผูบริหารที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด   ใหการสนับสนุนผูรวมงานใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในการวางแผนงาน 
 จากการศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารแบบ   2  มิติ    คือ    ดานมุงงานและดาน
มุงสัมพันธ   สรุปไดวา  ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารมีหลายรูปแบบ
ตามความเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ     เปนสิ่งทีช่วยใหการปฏบิัติงานเกิดประสิทธิภาพและ 
เกิดความลมเหลวได    และในสถานการณปจจุบันเปนยุคแหงการมุงเนนถึงคุณภาพการศึกษาใหทัน
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน  เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในการปฏิบัติงาน     
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ผูบริหารจําเปนตองรูจักวิธีแสดงพฤติกรรมภาวะผูนํากับผูรวมงานตามความเหมาะสม    และรูจักหา
วิธีการพัฒนาตนเอง   เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานที่ดีตอไป 
                                                                           
 การมีสวนรวมในงานวิชาการ 
 
 ปจจุบันองคกรและสถานศึกษา ไดเนนเรื่องการมีสวนรวมของคนในองคกรและ

สถานศึกษาในการปฏิบัติงาน  ดังคํากลาวของ  ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2535 : 95) วา  การมีสวน
รวมเปนวิธีการที่ทําใหทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  เพื่อหาวิธีการในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงาน      ผูบริหารเขาไปเกี่ยวของในงานของบุคคลหรือกลุมดวยความเต็มใจ   โดย
คํานึงถึงสถานการณ   จนัทรานี   สงวนนาม (2536 :18) กลาววา การมสีวนรวมของผูบริหารไดจูงใจ
ใหผูรวมงานในองคการมีสวนรวมในการตดัสินใจรวมรับผิดชอบ    และรวมมือในการปฏิบัติงาน
ดวยความเต็มใจทําใหงานบรรลุเปาหมายได   ซ่ึงเปนแนวเดยีวกับ ศกัรินทร  สุวรรณโรจน (2541 : 
7)  วาการมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหทุกคนในหนวยงาน      หรือในทีมงานไดรวมกันคิด
รวมกันทําและรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึน้ในระหวางการปฏิบัติงาน    เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น  
 การมีสวนรวมในงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา   เพราะงานวิชาการเปนงานหลัก 
ของการดําเนนิงานในสถานศึกษา   ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด   มาตรฐานและคุณภาพของ
สถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวชิาการ           เนื่องจากงานวชิาการเกี่ยวของกับหลักสูตร                            
การจัดโปรแกรมการศึกษา  และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของการศึกษา   ที่เกี่ยวของกับ
ผูบริหารกับบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา      ซ่ึงอาจเกี่ยวของกันทางตรงหรือทางออมขึ้นอยูกับ
ลักษณะงานนั้น ๆ  อีกที    ทําใหความสําเร็จของสถานศึกษาขึ้นอยูกับการดําเนินงานวิชาการ  โดยมี
ขอบขายของงานวิชาการ   ดังที่ ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน (2535  : 120) กลาวไวดังนี้ 
                   1.  การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ     เปนการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การนําหลักสตูรไปใช   การจัดแผนปฏิบัตงิานวิชาการ   โครงการสอน    บันทึกการสอน   
                   2.  การจัดดําเนินงานเกีย่วกับการเรียนการสอน     การจัดตารางสอนกําหนดวิชา     เวลา 
ผูสอนและผูเรียน    การจดัชัน้เรียน     การจัดครูเขาสอนตองพิจารณาถงึความพรอมของสถานศึกษา 
ความพรอมของบุคลากร    รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาชวยสอน      การจัดตําราและอุปกรณ
การเรียนและจัดใหมีการพัฒนาครูผูสอนใหกาวทันวิทยาการ     เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการและความกาวหนาของสังคม 
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                   3.  การวัดและประเมินผล    เปนกระบวนการเพื่อใชเปนเครื่องมือในดานการตรวจสอบ
และวิเคราะหผลการเรียน   เพื่อหาวิธีการปรับปรุงงานวิชาการของสถานศึกษาใหดยีิ่งขึ้น    
                   คลายกับ   แมสซี   และ   ดักลาส  (Joseph  L.  Massie  and  John  Douglas, 1981 : 222)     
ไดกลาววา  กระบวนการวางแผนงานวิชาการ    มี  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
                   1.  การกําหนดเปาหมาย   (Identity  Goal)   ของการทํางานในสถานศึกษาซึ่งมีผูบริหาร
และผูชวยผูบริหารสายตาง  ๆ  และคณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูกําหนดเปาหมายของการทํางาน 
เชน   การวางแผนรับนักเรียน    การปรับปรุงการเรียนการสอน   เปนตน 
                  2.  การคนหาโอกาสและการพิจารณาถึงปญหาที่จะเกดิขึ้น  (Search   Opportunity    and   
Considers  Obstacles)    เปนการหาแนวทางที่จะชวยใหแผนที่วางไวสามารถนําไปปฏิบัติได    เชน  
การวางแผนรบันักเรียน   ขอมูลจากปกอน ๆ  เปนตน 
                  3.  การแปลโอกาสเปนแนวทางในการปฏิบัติ (Translate   Opportunities  into  Available   
Courses   of  Action)   เปนการนําเอาแผนที่มีอยูไปใชอยางมีเหตุผล    เชนการบุคลากรที่เหมาะสม   
และงบประมาณที่เพยีงพอ   เปนตน 
                  4.  การเลือกแนวทางที่ดีที่สุดและการกําหนดจุดมุงหมาย  (Select    Best   Course    and    
Set   Objectives )     เปนการกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะของงาน      มีการแบงงานตามหนาที่      และ
ความรับผิดชอบ   เชน    ครูแตละคนจะสอนวิชาอะไร      ใชวิธีการสอนและการประเมินผลอยางไร 
เพื่อใหการทํางานมีความสะดวกและคลองตัวขึ้น                                                       
                  5.  การตรวจสอบแบบการทบทวน (Review   and   Revise)      เปนการตรวจสอบ    และ
ประเมินผลงานที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติตามแผน       และในการประเมินผลสามารถตรวจสอบได    
2   ลักษณะ   ดังนี้  1)  การประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน  (Formative  Evaluation) เพื่อปรับปรุง
แผนงานที่กําลังดําเนินการอยูใหดียิ่งขึน้  2)  การประเมินผลรวบยอด (Summative Evaluation)  เปน 
การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานตามแผนแลว       หากผลงานที่ไดไมเปนที่นาพอใจตองมี
การตรวจสอบ  ปรับปรุงแกไข   โดยอาศัยขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเปนแนวทางตอไป    
                  การมีสวนรวมในการวางแผนการศึกษา       บังฮารท  และ  ทรูล  (Banghart   and   Trull, 
1973  : 18  อางใน  มัย  สุขเอี่ยม, 2535 : 31)      ไดพัฒนารูปแบบการวางแผนพัฒนาการศึกษาที่เนน
การมีสวนรวม  โดยกําหนดขั้นตอนสําคัญไว  7  ขั้นตอน  ดังนี้ 
                  ขั้นตอนที่  1   กําหนดปญหา 
                  ขั้นตอนที่  2   การกําหนดแนวทางแกไขปญหา 
                  ขั้นตอนที่  3   การจัดทําแผนเพื่อแกไขปญหา 
                  ขั้นตอนที่  4   การประเมินแผนที่จัดทํา 
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                  ขั้นตอนที่  5   การสื่อสารแผนใหผูอ่ืนรูและเขาใจ 
                  ขั้นตอนที่  6   การนําแผนไปปฏิบัติ 
 ขั้นตอนที่  7   การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน 
                 การดําเนินการตามขั้นตอนทัง้  7   นี้    มีความเชื่อมโยงกนัโดยตลอด    โดยการเริ่มตนที่
การกําหนดปญหา จนถึงขัน้สุดทายคือการประเมินผลการปฏิบัติ  ซ่ึงเปนขั้นตอนของการรวบรวม
ขอมูลเพื่อใหทราบผลสะทอนกลับ  (Feedback)     ที่จะทําใหทราบปญหา    อุปสรรค     ความสําเร็จ 
ความลมเหลว  หรือขอบกพรองในการปฏิบัติตามแผน    เพื่อจะไดนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 
 สวน ทนงศักดิ์  หงสกุล  (2535  :  8)  วา สํานักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนา     
วันอาทิตยแหงประเทศไทย      ไดเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของผูบริหารในการดําเนินงาน     
มีการสงเสริมวิธีการดําเนนิงานของศูนยศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทติย    โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
ของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในแตละแหง    เพื่อใหดําเนินงานบรรลุเปาหมาย    ดังเชน
การมีสวนรวมในงานวิชาการ  ซ่ึงจัดไดวาเปนหัวใจสําคญัของสถานศึกษา       มีการกําหนดสัดสวน
ความสําคัญของงานสถานศึกษาออกมา  งานบริหารการศึกษาดานวิชาการมีสัดสวน  40 %  ของงาน
ทั้งหมดในสถานศึกษา   ดังที่ อําภา  บุญชวย (2537 : 3)  วา   งานวิชาการมีสวนชวยพัฒนาสติปญญา
ความรูความสามารถ  ทําใหมีคุณธรรมและเจตนคติทีด่ี       และสงเสรมิใหผูเรียนสามารถใชชีวิตใน
สังคมไดดี     ซ่ึงผูบริหาสถานศึกษาตองใชความรูความสามารถ      และตองเขาใจการดําเนินงานให                            
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย    และ ปรียาพร วงคอุตรโรจน (2535 : 16)    กลาววา   งานวิชาการเปน
งานหลักที่สําคัญที่สุดสําหรับผูบริหารสถานศึกษา     เพราะงานวิชาการมีความเกี่ยวของกับกิจกรรม
ในสถานศึกษา  การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  เปนจุดหมายของสถานศึกษาเปนเครื่องชี้วดั
ความสามารถ  ความสําเร็จของผูบริหารสถานศึกษา  ดังที่   สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2536 : 7) กําหนดใหงานวชิาการเปนงานสําคัญในสถานศึกษาที่ชวยสงเสริมใหเกดิ       
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน    และ   ทนงศักดิ์    หงสกุล (2535 : 4)      ไดกลาววา    ศนูยศกึษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย แหงประเทศไทยคํานึงถึงความสําคัญในงานวิชาการ    โดยมีการกําหนด
ระเบียบความรับผิดชอบ     ในการดําเนินงานในสถานศกึษา        ดานงานวิชาการมกีารจัดหลักสตูร   
การเรียนการสอน     การจัดหาตําราและอุปกรณการเรียน     และการประเมินผลการเรียน      
                   สรุปไดวา  การมีสวนรวมเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงานในหนวยงาน    สถานศึกษา  
โดยมีผูบริหารเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจ     มีการจูงใจใหผูรวมงานไดรวมมือในการดําเนินงาน     
ทําใหงานมีประสิทธิภาพมาก  โดยอาศัยการมีสวนรวมในงานวิชาการของผูบริหาร  ในการวางแผน
การศึกษา    มีการดําเนินงานอยางมีกระบวนการ    มีขั้นตอน    จึงทําใหการดําเนินงานในหนวยงาน
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หรือในสถานศึกษา   มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมาย โดยคํานึงถึงความสําคัญ
ของการมีสวนรวมในงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา    ดังตอไปนี้ 
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
                   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (2542 : 15)   หมวด  4    มาตรา  28      ไดบัญญัติ  
หลักสูตรการศึกษาทุกระดบั    หลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตองมีลักษณะหลากหลายโดยใหจัด 
ตามความเหมาะสมของแตละระดับ     มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะกับวัยและศกัยภาพ   
เพราะสาระสําคัญของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการ    และวิชาชีพ      ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล
ทั้งทางดานความรู    ความสามารถ    ความดีงาม    และความรับผิดชอบในสังคมใหดียิ่งขึ้น   
                  หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตใจ   จริยธรรม  สังคมและวัฒนธรรม   
โดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางการกระทําที่ถูกและผิด      การพัฒนาหลักคุณธรรม     
สรางความเสมอภาค     และยอมรับสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต   ในระดับสวนตนและสวนรวม               
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544  : 18)   โดยในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น     มีวิธีการจัดดังนี้ 
                  การจัดหลักสูตรแบงออกเปน 2  ระดับ คือ 1) หลักสูตรในระดับชาติ   หมายถึง โครงการ                            
ใหการศกึษา    เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ     สอดคลองกับจุดมุงหมายทางการศึกษา  
ที่กําหนดไว   2)  หลักสูตรในระดับโรงเรยีน     หมายถงึ     ประมวลความรูประสบการณทั้งหลายที่
โรงเรียนจัดใหกับผูเรียนเพือ่ใหผูเรียนมีความรูความสามารถ    ตามมุงหมายที่โรงเรียนไดกําหนดไว    
นับไดวาหลักสูตรเปนหัวใจของงานวิชาการ      เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนแนวทางหรือเขมทิศที่
จะบอกใหผูบริหารไดรูวาควรจะดําเนนิการการศึกษาอยางไร    เชน     หลักสูตรจะบอกใหรูวาเมือ่มี 
ผูเรียนเรียนจบบทเรียนแลวควรจะมพีฤติกรรมอยางไร       ชวยบอกแนวทางการจัดเนือ้หาสาระและ   
จัดประสบการณใหกับผูเรียนในทุกวยั     บอกแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนและหลกัสูตร 
และยังเปนตัวกําหนดการศึกษาของประเทศ  ใหมีมาตรฐานในระดับเดยีวกันหรือใกลเคียงกันมาก
ที่สุด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544  : 79)    ตามที่มีนักวิชาการไดกลาวไว  ดังนี ้
                  สําหรับ  เสริมศรี  ไชยศร (2528  : 1 )   ไดกลาววา  หลักสูตร  หมายถึง  แผนการเรียนรูมี
จุดประสงคการเรียนรูเปนแนวการจัดเนื้อหาวิชา       วิธีการจัดการเรียนการสอน        และในการ
จัดการเรียนการสอนปจจุบันเนนที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ    ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542   หมวด  4  มาตรา 22    ระบุไววา   การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  
ในกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ     
                 สวน  ทนงศักดิ์   หงสกุล (2535 : 17)   กลาววา การจัดชั้นเรียนและหลักสูตรการเรียนการ
สอน   ตามระเบียบกรมการศาสนาวาดวยศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  พ.ศ.  2534   ใหมี
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การจัดชั้นเรียนเปน  4  ช้ัน คือ  ช้ันเตรียม  ช้ันตน  ช้ันกลาง  และชั้นสูง    ใหจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนในวิชาบังคับ  3 วิชา   คือ  วิชาธรรมะ  วิชาประวัติพุทธศาสนา   และวิชาศาสนปฏิบัติ  จัด
ใหมี    วิชาเลือกอีก   1  วิชา     ใหมีการปรับปรุงวิธีการจัดองคประกอบการเรียนการสอน   จัด
กิจกรรมใหเกื้อหนุน   และสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรการเรียนการสอน   ของศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย      
                  ในขณะที่   ทาบา (Taba,  1962  : 12   อางใน    ปรียาพร     วงศอนุตรโรจน,  2535  : 52)  
ไดกลาววา    หลักสูตรใด ๆ ก็ตาม      แมจะเนนเฉพาะเจาะจงดานใดดานหนึ่งก็ตาม    ตองประกอบ 
 ดวยโครงสรางเฉพาะตัวซ่ึงประกอบดวยวัตถุประสงคทั่วไป    และวัตถุประสงคเฉพาะ       เพื่อเปน
แนวทางในการเลือกจัดเนื้อหา   รูปแบบการเรียนการสอน     และการประเมินผลการดําเนินงาน        
                  หลักการของหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา   มี  4  องคประกอบ   ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค  (Objectives) 
2. เนื้อหาวิชา  (Content) 

                  3.    การนําหลักสตูรไปใช  (Curriculum   Implementation) 
4. การประเมินผล  (Evaluation) 

 
                  สวนสาระสําคัญขององคประกอบดังกลาว  จะตองมีเกณฑที่เที่ยงตรงตามโครงสรางของ
หลักสูตร  เชน เร่ิมจากวัตถุประสงคที่เลือกแลววาสามารถตอบสนองความตองการสวนบุคคล  และ
สังคม      ซ่ึงมีผลตอเนื่องถึงการเลือกเนื้อหาวิชา      การนําไปใชในการสอน      และการประเมินผล   
ดังภาพที่   2. 4 
  
 

วัตถุประสงค 
 
            เนื้อหาวิชา                                                                                                   การนาํไปใช 
 
 
 

การประเมินผล 
 
                        ภาพที่  2.4   ความสัมพันธของโครงสรางหลักสูตร 
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          ท่ีมา  :  ทาบา (1962  อางใน  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน,  2535  :  50 ) 
 
                 โดยสาระสําคัญขององคประกอบหลักสูตร   แตละสวนมีสาระแตกตางกันไปดังนี้ 
                 1.   วัตถุประสงคของหลักสูตร          เปนเสมือนการกําหนดทิศทางของการจัดการศึกษา
การจัดการเรยีนการสอน      มุงใหผูเรียนไดเรียนรูมีพัฒนาการที่พึงประสงคอันกอใหเกิดประโยชน
ในสังคม     ทั้งนี้การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรแตละครั้ง        ตองสอดคลองกับนโยบายจดั
การศึกษาของชาติดวย                   
                 2.    เนื้อหาวิชาเปนเนื้อหาสาระและความรูของแตละวิชา    การเลือกเนื้อหาของหลักสูตร
นั้น  ไดมาจากการวิเคราะหลักษณะความรู    และกระบวนการเรียนรูมีเกณฑในการเลอืกเนื้อหาของ
หลักสูตรดังนี ้

2.1  มีความสําคัญเชื่อถือได 
2.2  มีความสอดคลองกับความเปนจริงในสังคม 
2.3  มีความสมดุลระหวางความกวางกับความลึก                              
2.4  สอดคลองกับประสบการณของนักเรียน   สามารถเรียนรูและนําไปประยุกตใช 
2.5   สอดคลองกับความตองการ  และความสนใจของนักเรียน 

                   3.    การนําหลักสูตรไปใช    เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่ง   เพราะเปนกิจกรรมการแปลง 
หลักสูตรไปสูการการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค    เชน     กิจกรรมการเรียนการสอน   ซ่ึงเปน
หัวใจสําคัญในการนําหลักสูตรไปใช    ซ่ึงภารกิจสําคัญในการนําหลักสูตรไปใชมีดังนี้ 

3.1  การศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหา  ความตองการ  และทรัพยากร 
3.2  การกําหนดแผนการสอน 
3.3   การปฏิบัติตามแผนการสอน 

                        3.4  การจัดสภาพแวดลอมและปจจยัที่เอื้อตอการนําหลักสูตรไปใชผูบริหาร

จําเปนตองทําความเขาใจอยางถองแท   เพื่อนําหลักสูตรไปใชใหเกดิผล      และโดยเฉพาะครูผูสอน
ตองเขาใจวตัถุประสงคของหลักสูตร     เนื้อหาวิชาที่สอน     หนังสือเรียน     แผนการสอนและ
เอกสารประกอบหลักสูตร  สุดทายมีการประเมินผลการใชหลักสูตรดวย 
                  4.    การประเมินผลการใชหลักสูตร       ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของหลักสูตร     จะตองมี 
การประเมินใหไดวากิจกรรมและประสบการณที่จัดใหผูเรียนนั้นมีความยากงายเพียงใด   เพื่อจัดให
มีความเหมาะสมแกผูเรียน โดยมีแบบบันทึกพัฒนาการของผูเรียนสําหรับเปนขอมูลในการปรับปรุง
แกไขหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ตอไป 
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                   นอกจากความเชื่อมโยงกันระหวางโครงสรางหลักสูตรนี้แลว      ผูออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรจะตองทําใหเห็นขอชัดเจนวาโครงสรางตาง ๆ   เชื่อมโยงกันจริงจึงจะสามารถนําไปใชได
สะดวกและสามารถประเมินผลการใชหลักสูตร  ตามขอบขายของหลักสูตร   ดังภาพที่   2.5 

การพัฒนาหลกัสูตร 
 
 
การออกแบบหลักสูตร                                                                                       การนําไปใช 
 
 

การประเมินผล 
 

        ภาพที่   2.5    ขอบขายของหลักสูตร 
                     ท่ีมา  : ทาบา   (1962   อางใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2535 : 51) 
 
                   สุดทายการออกแบบหลักสูตรใด ๆ   ก็ตามมีจุดเริ่มจากนโยบาย     เชน       เรื่องเกี่ยวกับ
การศึกษาตองดูที่ธรรมชาติของการศึกษา   สาขาวิชา   ระยะเวลาในการศึกษารายวิชาตาง ๆ     ซ่ึงจะ
ออกมาเปนพิมพเขียวตั้งแต  วัตถุประสงค   เนื้อหาวิชา   วิธีสอน  และวิธีการประเมินผล 
                   สรุปไดวา     หลักสูตรเปนเอกสารที่กําหนดนโยบาย    เปาหมาย     แผนงาน   โครงการ
เนื้อหาวิชา     กิจกรรมการเรียนการสอน     และมวลประสบการณทั้งหลายที่สถาบันการศึกษาไดจดั
ใหแกผูเรียน    สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการเรียนรู    ตอบสนองความตองการ     
และความสนใจของผูเรียน    จัดใหมีการคนควาหาความรูดวยตัวเอง      และชวยใหผูเรียนมีปรัชญา
ในการดํารงชีวิตที่ดีตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคม   โดยมีผูบริหารเปนหัวใจสําคัญที่ตองคํานึงถึง
ความสัมพันธของโครงสรางหลักสูตรขอบขายของหลักสูตร      โดยปจจัยสําคัญในการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนคือตําราและอุปกรณการเรียน       เอกสารตาง ๆ   ที่ใหรายละเอียดเปนแนวทาง 
ในการนําหลักสูตรไปใชใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสถานศึกษาอยางมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 
 
การจัดหาตําราและอุปกรณการเรียน 
 
 การจัดหาตําราและอุปกรณการเรียนในสถานศึกษา      มีผูบริหารสถานศึกษาเปนหลัก 
ในการกําหนดนโยบายการวางแผน     การจัดโครงการจดังบประมาณในการจดัหาอปุกรณการเรยีน   
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ซ่ึงเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรยีนเกิดการเรยีนรูในระยะเวลาสั้นได     ยังมีผลดีทั้งดานปรมิาณและคณุภาพ 
ซ่ึงเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรยีนเกิดการเรยีนรูในระยะเวลาสั้นได     ยังมีผลดีทั้งดานปรมิาณและคณุภาพ   
ดังเชน    นกัเรยีนเกดิความรูจริง     รูซ้ึงและรูแจงอยูในความทรงจําไดนานไมลืมงาย    ดังไดปรากฏ                            
ซ่ึงเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรยีนเกิดการเรยีนรูในระยะเวลาสั้นได     ยังมีผลดีทั้งดานปรมิาณและคณุภาพ   
ดังเชน    นกัเรยีนเกดิความรูจริง     รูซ้ึงและรูแจงอยูในความทรงจําไดนานไมลืมงาย    ดังไดปรากฏ 
ในความหมายวา   รูจริง  คือ  มีความรูความเขาใจ     รูซ้ึง  คือมีเจตนคติที่ดีมีความซาบซึ้งในวิชานั้น      
รูแจง   คือ   มีทักษะคิดเปน  ทําเปนและแกปญหาเปน    ซ่ึงลักษณะของสื่อและอุปกรณการเรียนที่ดี    
ควรมีลักษณะ  3  ป.   คือ  1)  ประหยัด  โดยการทําจากเศษวัสดุที่มีในทองถ่ิน    2)  ประโยชน   ชวย
ใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคในหลักสูตรไดงายขึ้นและไดผลรวดเร็ว     3)   ประสิทธิภาพ    ชวยให
การเรียนของนักเรียนประสบความสําเร็จมาก   จากสื่อและอุปกรณการเรียนที่เปนรูปธรรมมากที่สุด 
เชน    ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง     สวนสื่อและอุปกรณการเรียนที่เปนรูปธรรมนอยที่สุด   
เชน     คําพูด    การเลาเรื่องเหตุการณดวยปากเปลาไมมีภาพประกอบ      ดังนั้น จึงควรเลือกสื่อและ
อุปกรณการเรียนที่ใหประโยชนมากที่สุดมาใชในการเรียน  (วรายุ   ล้ีประเสริฐ,  2539  : 24)    
                   ตามที่  กระทรวงศึกษาธิการ (2545  :  8) ไดระบุไววา     ส่ือเปนเครื่องมือของการเรียนรู    
ทําหนาที่ถายทอดความรูความเขาใจ  ความรูสึกเพิ่มพูนทักษะ  และสงเสริมประสบการณ  พรอมทั้ง
สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน    กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด     ตลอดจน
การสรางเสริมคุณธรรม   จริยธรรมและคานิยมใหแกผูเรียน   ซ่ึงสื่อการเรียนรูในปจจุบัน  มีอิทธิพล
ตอการกระตุนใหผูเรียนกลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง       และสื่อการเรียนรูมีประโยชนมาก 
ดังนี้ 
                   1.   ชวยใหผูเรียนเขาใจความคดิรวบยอดไดงายขึ้น  รวดเร็วข้ึน    

2. มองเห็นสิ่งที่กําลังเรียนรูไดอยางเปนรูปธรรม    
3. สงเสริมใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค        สรางสภาพแวดลอมและประสบการณ 

การเรียนรูที่แปลกใหม    นาสนใจทําใหอยากรูอยากเห็น   
4. สงเสริมการมีกิจกรรมรวมกันระหวางผูเรียน 
5. เกื้อหนุนผูเรียนที่มีความสนใจ   และความสามารถในการเรียนรูที่ตางกันใหรูเทากัน 
6. เชื่อมโยงโลกที่อยูไกลตัวผูเรียนใหเขามาสูการเรียนรูของผูเรียน เพื่อศึกษาคนควาเพิ่มเติม     

                  โดยที่ส่ือและอุปกรณการเรยีนในปจจุบนัมีมากมายหลายประเภท         จงึเปนหนาที่ของ 
ผูบริหารสถานศึกษาทีจ่ะเลอืกหามาใชใหเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา       เพราะส่ือการเรียน  
หมายถึง  ส่ิงที่นําความรูไปสูผูเรียน  ในรูปของสิ่งพิมพ       สวนส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ (Audio 
Visual  Aids)  หมายถึง   วัสดุเครื่องมือ   อุปกรณ  และวธีิการทางโสตทัศนศึกษา   การแบงประเภท 
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ประเภทของสื่อการเรียนประเภทโสตทัศนูปกรณ   แบงตามลักษณะความสามารถดังนี้    
 1.  โสตทัศนวสัดุ   ไดแก   ภาพเขียน   ภาพถาย    ภาพตดั  วัสดุลายเสน   การตูนลายเสน 
แผนภูมิ  แผนสถิติ   หุนจําลอง   ของจริง 
 2.  เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ   ไดแก  เครือ่งเสียง     เครื่องฉาย 
 การจัดสื่อการเรียนควรมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ    ส่ือเทคโนโลยี    
และส่ืออ่ืน ๆ    ซ่ึงชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคา    นาสนใจ   ชวนคิด    ชวนติดตาม    
เขาใจไดงาย     รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู      เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง
ลึกซึ้งตอเนื่อง มีการจัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนส่ือการเรียน จัดศูนยส่ือ
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา        มีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับสื่อและการใชส่ือการเรียน  เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544  : 10) 
                   สําหรับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา     ยังไดเกี่ยวของกับงานสื่อและอุปกรณ
การเรียน   เชน    ใหการสนับสนุน      และสงเสริมการใชส่ือและอุปกรณการเรียนโดยมีการกําหนด
นโยบาย  และวางแผนการจัดโครงการ   จัดงบประมาณ ในการจัดหาจัดซื้อส่ือและอุปกรณการเรียน  
อํานวยความสะดวกบริการสื่อและอุปกรณ    ดังกลาว    ซ่ึงงานบริการของการจัดหาสื่อและอุปกรณ
การเรียน  มีหนาที่หลักในการใหบริการ   ดังนี้  การจัดหาสื่อแลอุปกรณการเรียนเพื่อบริการ    ตองมี
การสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการใชส่ือและอุปกรณการเรียน    สํารวจสถานที่    สภาพวัสดุ      เครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณ      และความพรอมในการใหบริการ      โดยสํารวจความตองการใชของผูใชบริการ 
สํารวจสภาพปญหาในการใชส่ือ  และอุปกรณการเรียน   มีการประเมินผลในการจัดหาจัดซื้อ    และ
การใชส่ือและอุปกรณการเรียน     เพื่อหาแนวทางปรับปรุงวิธีการใหบริการแกผูใชบริการ      โดยมี
การบํารุงรักษาใหใชการไดตลอดเวลา   (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน,  2535  :  244) 
                   สวนผูบริหารสถานศึกษาที่เปนหัวใจสําคัญในการจัดหาตําราเรียน         หนังสือสงเสริม
การอาน   หนังสืออางอิง    พจนานุกรม    สารานุกรม    แผนภาพประกอบ     และเครื่องมืออ่ืน ๆ  ที่
มิใชส่ิงพิมพ     ส่ือและอุปกรณการเรียนดังที่ไดกลาวมา      มีความจําเปนอยางยิ่งในการสถานศึกษา
ที่ผูบริหารตองจัดเตรียมไวบริการ     การจัดซื้อหรือมีการทําขึ้นเอง และจัดหาไดในทองถ่ิน     ทําให
การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปตามจุดมุงหมาย  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2544  : 176) 

     สําหรับการผลิตและการพัฒนาสื่อการเรียนรู  ใหสอดรับผลการเรียนรูรายปหรือรายภาค     
อาจดําเนินการได  2  ลักษณะใหญ ๆ   ดังนี้ 
 1.   การผลิตหรือการจัดทําส่ือการเรียนรูขึน้ใหม 
 2.   การดัดแปลงหรือการปรับปรุงส่ือการเรียนรูที่จัดพิมพหรือสรางไวแลว 
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ซ่ึงการผลิตและจัดทําส่ือการเรียนรูขึ้นใหม           เปนวิธีการที่ไดส่ือการเรียนรูมาตามความตองการ
อยางแทจริง    การผลิตและจัดทําส่ือการเรียนรูสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน  หนังสือเรียน   คูมือ
การจัดการเรียนรู  บทเรียนสําเร็จรูป   แบบฝกกิจกรรม  และสื่อเสริมการเรียนรูอ่ืน ๆ     ซ่ึงเปนสื่อที่
ลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Theme)   หรืออาจมีสาระรวมหลาย ๆ  เร่ืองเพื่อการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
 ในการผลิตส่ือการเรียนรูแตละประเภทอาจมีขั้นตอน   หรือวิธีผลิตที่แตกตางกัน     ดังนี้   
            1.  กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปในการผลิตส่ือ     
 2.  กําหนดคุณสมบัติของผูเรียน   เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดคุณสมบัติของสื่อ            
             3.  กําหนดและวิเคราะหเนื้อหาสาระใหสัมพันธกับจุดประสงคที่ตั้งไว 
             4.  กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม   เพื่อเปนแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู 
             5.  กําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
             6.  กําหนดวิธีและแนวทางการเสนอเนื้อหา    เพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค 
             7.  กําหนดแหลงขอมูลที่สนับสนุนการจัดทําส่ือการเรียนรู  เชน  ภาพประกอบ  แผนภูมิ 
             8.  ยกรางและจัดทําส่ือการเรียนรูตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนดไว 
             9.  ทดสอบคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่ผลิตขึ้น    เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพ                            
             10. ปรับปรุงส่ือการเรียนรูตามขอมูลที่ไดศึกษาไว 
             11. นําส่ือการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใช 
 ในการปรับปรงุส่ือการเรียนรูที่มีอยูแลว      เปนการพัฒนาสื่อการเรียนรูอีกลักษณะหนึ่ง   
เพื่อใหไดสาระสมบูรณเปนปจจุบัน       สอดคลองกับกลุมสาระตลอดจนสภาพปญหาความตองการ
ของผูเรียนและสถานศึกษา     มีการศึกษาสํารวจและวิเคราะหส่ือการเรยีนรูที่มีอยู    กรณีที่พบวาส่ือ 
การเรียนรูที่มีอยูใหสาระอยูแลวอาจทําแบบฝกกิจกรรม  ใบงาน  แบบโครงงาน  และอื่น ๆ  เพิ่มเติม   
เพื่อใหส่ือการเรียนรูที่เปนปจจุบัน   และประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ   และเมื่อนําส่ือการเรียนรู
มาใช   ตองมีการวิเคราะหการใชส่ือการเรียนรูวามีประสิทธิภาพ    ตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต  และวิเคราะหการใชจะเปนแนวทางการพัฒนาสื่อนั้น   ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2545  : 12) 
                    สรุปไดวา  ในการจัดหาตําราและอุปกรณการเรียนในการเรียนรูของผูเรียน   มีผูบริหาร
สถานศึกษาเปนหัวใจสําคัญ     คํานึงถึงการจัดหาตําราแบะอุปกรณการเรียนตามหลกัสูตร      โดยมี 
การกําหนดนโยบาย   กําหนดเปาหมาย   การวางแผน  จดังบประมาณ  นําเทคโนโลยใีหม ๆ   เขามา
ใชในการเรียนรู   จัดกระบวนการพัฒนาสือ่การเรียนรู  มกีารผลิตส่ือการเรียนรู   และมีการปรับปรุง
อุปกรณการเรยีนรูที่มีอยูใหทันสมัยและสอดรับกับกลุมสาระเนื้อหา     ประหยดัทั้งเวลางบประมาณ     
เมื่อนําส่ือการเรียนรูไปใชมกีารสังเกตและวเิคราะหขอมูลเกี่ยวการใชส่ือการเรียนรู    เพื่อเปนขอมูล 
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ในการปรับปรุงส่ือการเรียนรูและเพื่อพัฒนาสื่อดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น       
                                                                                                                                             
 การประเมินผลการเรียน   
 
 การประเมินผลการเรียนเปนการหาขอมูลในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ชวยใหไดขอมูล
ที่แสดงถึงพัฒนาการความกาวหนา    ความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน   ความสําเร็จของการสอน
ของครู     และนําเอาขอมูลที่ไดมาเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา      และเกิด
การเรียนรูเต็มศักยภาพ พรอมทั้งสงผลใหครูมีโอกาสปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544  : 17) 
                    แนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียนในสถานศึกษา    สถานศึกษาตองกําหนดระบบงาน
ประเมินผลการเรียนใหครอบคลุมภารกิจทั้งหมด       กาํหนดใหมีการดําเนินงานเปนกระบวนการที่
ตอเนื่องโดยตลอดตั้งตนจนเสร็จบริบูรณ    รวมทั้งมีการนําเอาผลการดําเนินงานไปปรับปรุง     และ
นําไปพัฒนาผูเรียนตามกระบวนการเรยีนการสอนอยางตอเนื่อง       พรอมกับกําหนดบทบาทหนาที ่
ผูรับผิดชอบในภารกิจตาง ๆ อยางชัดเจน     โดยผูบริหารสถานศึกษาเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของในการประเมินผลการเรียน    ซ่ึงการประเมินผลการเรียนประกอบดวย 
                   1.   การประเมินผลการเรียนตามกลุมสาระ   สถานศึกษาดําเนินการประเมินผลการเรียน
กับผูเรียนในลักษณะตาง ๆ   เชน      มีการประเมินผูเรียนกอนเขาเรียน      การประเมินระหวางเรียน     
และการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน     หรือเปนการประเมินหลังการเรียน       สามารถนําไปใชใน
การปรับปรุงแกไขซอมเสริมผูเรียน   และนําไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 
                   2.   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน      ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียน 
เพื่อพัฒนาความสามารถตามความถนัด    และความสนใจของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ       โดยมุงเนน
การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยทั้งดานรางกาย      สติปญญา      อารมณและสังคม     การจดั
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมายมีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม  
                    3.   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค    เปนการประเมินดานคุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยม   และคุณลักษณะอื่น ๆ    ที่สถานศึกษากําหนดขึ้นสําหรับพัฒนาผูเรียน    เพื่อแกปญหาหรือ
เพื่อสรางเอกลักษณเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหแกผูเรียน     ซ่ึงเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย 
โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการทํางานของสถานศึกษา    มีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
สถานศึกษา     และมีการกําหนดแนวการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค        เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ,  2545 : 12)   



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

  

27 
 

                  สวน อําภา  บุญชวย (2537  : 32)  กลาววา  การประเมินผลการเรียนขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย    
ตองประเมินผลใหไดวาประสบการณทั้งหมดที่ใหผูเรียนนั้นมีความยากงาย     มีความเหมาะสมมาก
นอยเพยีงใด   ผูเรียนมีพัฒนาการไปตามทศิทางที่หลักสูตรกําหนดไวมากนอยเพียงใด    โดยจัดใหมี
แบบ                                                                    
แบบบันทึกขอมูล เพื่อใชในการแกไขหลักสูตรตอไป จึงเปนสิ่งจาํเปนอยางยิ่งทีผู่บริหารจะตอง

กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินผล    การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการสอบ  และสงเสริม 
ครูผูสอนใหมีความสามารถในการประเมินผล       รวมทั้งเทคนิคการออกขอสอบ     การใหคะแนน    
และการรายงานผลการสอบของผูเรียน   
                  สําหรับ ทนงศักดิ์  หงสกุล (2535  :  9)   กลาววา    การประเมินผลการศึกษาตามระเบียบ
ของกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   พ.ศ.  2535    
จัดใหมีการประเมินผลการศึกษา    หลังจากที่มีการเรียนการสอนประจําปไมนอยกวา   120   ช่ัวโมง
โดยตัดสินเปนรายวิชาทั้งขอเขียนและปฏิบัติ     เมื่อมีการประเมินผลตามระเบียบแลวทางศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย   เปนผูออกใบประกาศนียบัตรใหผูเรียนตามหลักสูตรแตละชั้นเรียน                                  
                   ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ไดกําหนดการประเมินผลผูเรียนไว
ในมาตรา  26  วาใหสถานศกึษาจัดการประเมินผูเรียน   โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน   โดย     
มีการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนในการรวมกิจกรรม   และมีการทดสอบควบคูไปกับกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับ  และรูปแบบการศึกษา  โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค   
และเปาหมายในการประเมิน   พิจารณาขอบเขต   เกณฑและวิธีการในการประเมินผล     มีการ
เลือกใชเทคนิค      เครื่องมือการประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับวัตถุประสงค     เวลา   และ
สถานที่   มีการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลมาวิเคราะห     ทําบันทึกผลการวิเคราะห     และมี
การสรุปผลการประเมินผล    เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงขอบกพรองการเรียนรูของผูเรียน    
รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการเรียนใหดีขึ้น   (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543  : 15)    
                  ในขณะที่ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535  :  200) กลาววา  ผูบริหารสถานศึกษามหีนาที่
รับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน          ในการจดัทาํเอกสารจัดหาขาวสารที่เปนความรูเกี่ยวกบั
การประเมินผลการเรียน      เพื่อเผยแพรใหครูผูสอนไดทราบทั่วกัน   ศึกษาระเบยีบ    คําถาม    ตาม 
ความเคลื่อนไหว  และความกาวหนาทางวชิาการเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนอยูเสมอ         ดูแล
ใหครูปฏิบัติตามระเบียบการประเมินผลการเรียน    สงเสริมใหครูที่ไดอบรมเกี่ยวกบัการประเมินผล
การเรียน     ไดมีบทบาทในการพัฒนาการประเมิน          เพราะการประเมินผลการเรยีนมีประโยชน
ในดานตาง ๆ  เชน  การปรับปรุงผลการเรียนของผูเรียน    เพื่อใหทราบสภาพที่แทจริงของหลักสูตร   
โดยการหาขอมูลทางการศึกษาเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขปญหาการเรียน และเพื่อการประชาสัมพันธ      
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สถานศึกษาในดานผลการเรียนและการสําเร็จการเรียนของผูเรียน      ใหแกชุมชนไดรับทราบทั่วกัน
สวนเทคนิคการประเมินผลการเรียน      ใชเทคนิคการสังเกต       มีการจดบันทึก   และทําการสังเกต
อยางรอบคอบ    เทคนิคการตรวจผลงาน   ใหจัดเรียงลําดับคุณภาพของผลงานนักเรียน     เทคนิคใน
การสัมภาษณเปนการถามดวยปากเปลา     มีการตั้งจุดมุงหมายในการถาม       มีการสรางบรรยากาศ
ใหนักเรียนอยากตอบคําถาม     มีการจดบันทึกทุกครั้ง     มีการใชเทคนิคทดสอบดวยขอเขียน   และ
มีการทดสอบกอนการเรียน     ระหวางเรียนและภายหลังการเรียน เปนตน                                                                    
 สรุปไดวา     การประเมินผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษา     ผูบริหารสถานศึกษา  
มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบ    ในการประเมนิผลการเรียนมาก          เพราะการประเมนิผลการเรียนมี 
ความสําคัญมากในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนในสถานศึกษา        และยังเปนการหา
แนวทางแกไขขอบกพรอง       ในการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเหมาะสมในแตละระดับ        และแต
ละรูปแบบของการศึกษา     โดยมีการใชเทคนิคในการประเมินผลการเรียน      จึงเปนงานที่ผูบรหิาร
สถานศึกษาตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง    เพราะสถานศึกษาใดมีผูบริหารที่สนใจ    และมีความรู
ความชํานาญเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในสถานศึกษานั้น     จะทําใหการประเมินผลการเรยีน
ของผูเรียนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูง          และสามารถนําเอาผลการประเมินผลการเรียนไป
ปรับปรุง    และนําไปเผยแพร     ประชาสัมพันธใหชุมชนไดรับทราบทั่วกันอยางทั่วถึง 
 จากที่ไดกลาวมา การมีสวนรวมในงานวิชาการของผูบริหารนับวาเปนหัวใจสําคัญของ
สถานศึกษา   โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในงานวิชาการ      การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน      
ซ่ึงเปนเอกสารที่ใชในการกําหนดนโยบาย   กําหนดเปาหมาย  วางแผนงาน   โครงการ  เนื้อหา  และ 
กิจกรรม      ตลอดจนการจัดประสบการณการเรียนรู    ที่สถานศึกษาไดจัดใหแกผูเรียนตามขอบเขต    
เนื้อหาการเรียนรู     เพื่อพัฒนาผูเรียนในดานการเรียนรู     ซ่ึงในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่
ดีจะตองมีเปาหมายในการเสริมสรางสติปญญา   และประสบการณใหแกผูเรียน     การใหความรูที่มี
คุณคา  มีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดดี  และรูจักแสวงหาความรู
ตลอดชีวิต    ซ่ึงองคประกอบในการจัดหลักสูตรที่สําคัญ   ไดแก    การจัดการเรียนการสอน     โดย
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีสวนรวมในงานวิชาการ  การจัดหาตําราส่ือและอุปกรณการเรียน  และ
การประเมินผลการเรียน   ตามระบบการวางแผนการศึกษากับการมีสวนรวม     และตามเทคนิคของ
การประเมินผลของสถานศึกษาดังกลาว    
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   
 ตามที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควาผลงานวิจัยมายังไมพบผลงานวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมภาวะผูนํา
ของผูบริหารกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ    ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย    พบแตเพียง
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอื่น    และพบแตผลงานวจิยัที่
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูบริหารสังกัดสถานบันอื่นเทานั้น  ซ่ึงเปนเรื่องที่นาสนใจและพอจะเปน
แนวทางในการวิจัยในครั้งนี้ได   มีดังนี้ 
 ไพโรจน  พากเพียร (2536 : 101)     ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัด    
ตามการรับรูของศึกษาธิการอําเภอในภาคเหนือ   ในดานมุงงานและดานมุงสัมพันธ   ประชากรที่ใช 
ในการวิจัย  ไดแก ศึกษาธิการอําเภอในภาคเหนือจํานวน 168  คน ปงบประมาณ  2533   เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา   สวนการวิเคราะหขอมลูใช
คารอยละ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการวิจัยพบวา การรับรูของศึกษาธิการอําเภอ 
ในภาคเหนือนั้น     ศึกษาธิการจังหวัดมีภาวะผูนําดานมุงงานมาก      ในดานความตองการใหงาน
บรรลุเปาหมาย แสดงใหผูรวมงานเขาใจการปฏิบัติของตนอยางชัดเจน และมีการเรงรัดใหผูรวมงาน
ทํางานใหเสร็จตามกําหนดเวลา           ชวยใหผูรวมงานทํางานอยางมีระเบียบแบบแผนใหผูรวมงาน
ทราบถึงความมุงหวังของหนวยงาน   สวนภาวะผูนําดานมุงสัมพันธมีมาก    คือ    การวางตนใหเปน
ที่เชื่อถือของผูรวมงาน      กระทําแตส่ิงที่ดี       ที่มีคุณคาตอผูรวมงาน      ใหผูรวมงานมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน  และมีความเปนกันเองผูรวมงานดวย                                                  
                   สวน อุดม  สุริยาเดช (2536  : 134) ไดศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมมีศึกษาภาวะผูนําดานมุงงาน  และมุงสัมพันธ   ตามการรับรูและความคาดหวังของครู ในกลุม
ของผูบริหารและกลุมผูสอนในจังหวดัเชียงใหม       กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนผูบริหาร
จํานวน   222  คน ที่ไดมาจากการสุมแบบจําเพาะเจาะจงและครูผูสอน  226  คน   ที่ไดมาจากการสุม
อยางงาย   กาํหนดสัดสวนจากโรงเรียนมธัยมศึกษา     กองการมัธยมศึกษา   จงัหวัดเชยีงใหม    
สวนเครื่องมือที่ใชในการวิจยั เปนแบบสอบถามที่ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผูนํา

ในดานมุงงาน มุงสัมพันธ  LBDQ เก็บขอมูลมาวิเคราะหโดยใชรอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน  ผลการวิจยัพบวา  ครูกลุมผูบริหารมีการรับรูวา     ผูบริหารมีภาวะผูนําในดานการมุงงาน  
ไดปฏิบัติบอยคร้ัง      แตในดานมุงสัมพันธผูบริหารไดปฏิบัติเปนครั้งคราว      ในขณะเดียวกันกลุม
ผูบริหารไดมีความคาดหวังใหผูบริหารปฏิบัติบอยครั้ง     ทั้งในดานการมุงงาน  และดานมุงสัมพนัธ    
สวนทางดานครูผูสอนมีการรับรูวา       ผูบริหารมีภาวะผูนําดานการมุงงาน        และดานมุงสัมพันธ 
ไดปฏิบัติเปนครั้งคราว         ในขณะเดยีวกันครูผูสอนมีความคาดหวังใหผูบริหารไดปฏิบัติบอยครั้ง 
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ภาวะผูนําของผูบริหารทั้งในดานมุงงาน และดานมุงสัมพันธ        สําหรับการเปรียบเทียบพฤติกรรม
ผูนําของผูบริหารในดานมุงงานและดานมุงสัมพันธตามการรับรู       ตามความคาดหวังของผูบริหาร
และครูผูสอนพบวา   พฤติกรรมของผูบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05       
                   สําหรับ ไชยยนต  คําจม (2529  : 59)   ไดศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารโรงเรียน
และครูประถมศึกษาเกีย่วกับภาวะผูนําของศึกษานิเทศกอําเภอ    ประชากรที่ศึกษาเปนขาราชการครู
ในสังกัดสํานกังานการประถมศึกษา     จังหวัดเชียงใหม    ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
เปนผูบริหารโรงเรียน   จํานวน  277   คน    ครูประถมศึกษา  จํานวน   364   คน รวมทัง้ส้ิน  จํานวน  
641  คน   ในการรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนํา  LBDQ     โดยนํามาปรับปรุงให
สอดคลองกับงานนิเทศการศึกษา     ทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ   และทดสอบ
ความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.99  ผลของการวิเคราะหขอมูลเสนอในรูปตารางวิเคราะห      แสดงคาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     การเปรียบเทียบผลตางของคาเฉลี่ย  ภาวะผูนําดานกิจสัมพันธ    และ
ดานมิตรสัมพันธ      ผลของการวิจัยพบวา   ภาวะผูนําของศึกษานิเทศกอําเภอดานกิจสัมพันธ    และ
ดานมิตรสัมพันธ     โดยรวมผูบริหารโรงเรียนเห็นวา   ศึกษานิเทศอําเภอไดปฏิบัติมาก     แตทางครู
ประถมศึกษาเห็นวาศึกษานิเทศอําเภอไดปฏิบัติงานปานกลาง     เมื่อเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหาร
โรงเรียนกับครูประถมศึกษา     ที่มีตอภาวะผูนําของศึกษานิเทศกอําเภอ      ดานกิจสัมพันธ       และ
ดานมิตรสัมพันธ    โดยรวมปรากฏวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .01     
                    ในขณะที่  สมจิต  จันทรเที่ยง (2543  :  48)    ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียน   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา   อําเภอแมแตง     จังหวัดเชียงใหม      ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้
มีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมภาวะของผูบริหารโรงเรียน    สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอแมแตง   จังหวัดเชียงใหม   ในดานมุงงานและมุงสัมพันธ      กลุมตัวอยางในการวิจัยครัง้นีค้อื  
ผูบริหารและครูผูสอน     โดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผูนํา LBDQ      ในการรวบรวมขอมลู 
ผลการวิจัยพบวา  ในภาพรวมครูผูสอนมีการรับรูพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน    สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ในดานมุงงาน และมุงสัมพันธ  ไดปฏิบตัิ
เปนบางครั้ง สวนความคาดหวัง  ครูผูสอนคาดหวังใหผูบริหารปฏิบัติบอยครั้งทั้งสองดาน    สําหรับ
ผูบริหารไดรับรูและคาดหวังพบวา ไดปฏิบัติและควรปฏิบัติบอยครั้งทั้งดานมุงงาน  และมุงสัมพันธ                           
                    ผลงานวิจยัที่เกีย่วกับการมีสวนรวมในงานวชิาการ    พงษศักดิ์   อินทรามะ (2536  : 37)  
ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา     สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวดัศรีสะเกษ  โดยศึกษาสภาพการบรหิารงานวิชาการในโรงเรียน   ผลการวิจัยพบวา  ปจจยัของ 
งานวิชาการทีผู่บริหารโรงเรียนประถมศึกษา      จังหวัดศรีสะเกษ      มีสวนรวมมากที่สุด       ไดแก 
การจัดหลักสูตรการเรียน   การประเมินผล    และการนิเทศภายในโรงเรียน      
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 สวน อภินันท  นาระตะ (2540  : 75)      ไดศึกษาสภาพปจจุบันและแนวทางการพัฒนา 
การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนประถมศึกษาบนพื้นที่สูง        ผลการวิจัยพบวา      แนวทางใน
การพัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนผูนิเทศ    และผูรับการนิเทศ     ตองมีความเขาใจใน
หลักการของการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนตรงกันวา   การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนและเปนการสนับสนุน   สงเสริมซ่ึงกันและกัน  โดย
มีการวางแผนรวมกันระหวางผูบริหาร       ครูวิชาการและคณะครูทุกคนใหความสําคัญตอการนิเทศ
งานวิชาการภายในโรงเรียนมีการทํางานรวมกันทุกฝายและมีเปาหมายตรงกัน   
 สําหรับ สิทธิชัย   หิรัญดิษฐ (2536 : 41) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลเขตการศึกษา   7     พบวา  ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติมาก
ในงานวิชาการ งานบุคลากร งานธุรการและการเงิน สวนงานกจิการนักเรยีน งานอาคารสถานที่ และ
งานชุมชนสัมพันธ  ไดปฏิบัติปานกลาง  ส่ิงที่เปนปญหาตอการปฏิบัติงานคือผูบริหารขาดคุณธรรม   
ใชระบบอุปถัมภมากกวาระบบคุณธรรม ใชระบบเผด็จการมากกวาระบบประชาธปิไตย ขาดความรู
ความเขาใจในหลักการบริหารการศึกษา  งบประมาณสนับสนุนมีนอย  บุคลากรขาดความสามัคคี  
และไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบตอหนาที ่เพราะขาดขวญัและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน     
 ในขณะที่  ณรงค  มะกล่ําทอง (2538  : 39  อางใน สุเทพ  อินตาวงศ, 2541 : 48)   ไดศึกษา
สภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  การวิจัยพบวาสภาพการดําเนินงานของผูบริหารโรงเรียนสวนใหญ มีการวางแผน
รวมกับคณะครูจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน   การจัดสอนซอมเสริม  จัดหองสมุด  จัดกิจกรรม                  
หาทุนการศึกษา    จัดหาน้ําดื่มสะอาดใหนักเรียน       และมีการประชาสัมพันธใหผูปกครองสงเด็ก
มาเขาเรียน มีการวางแผนการใชงบประมาณ พรอมกับกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรตามความรู
ความสามารถที่มีอยู       จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน     สวนปญหาของการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนมีหลายดาน  เชน ขาดครูบรรณารักษที่มีความรูความสามารถ    ผูปกครองไมมีหลักฐาน
เกี่ยวกับตัวนักเรียน      บุคลากรที่มีความรูในดานการบัญชี แนวทางการแกไขปญหาโดยการจัดการอบรม
บุคลากรและครูใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น                                                                           
 สวน มัย  สุขเอี่ยม (2535  : 203 )  ไดศึกษารูปแบบการวางแผนการศึกษาแบบมีสวนรวม    
ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล          ผลการวิจัยพบวา         บุคลากรที่มีตําแหนงสูงมีสวนรวมใน
การวางแผนพัฒนาการศึกษา      ตามสภาพที่เปนอยูจริง     และที่ตองการสูงกวา     กลุมผูบริหารที่มี
ตําแหนงต่ํากวา   และมีการเสนอรูปแบบการวางแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีสวนรวม     ตามเทคนิค
เดลฟาย (Delphi   Technique) ผลการศึกษาที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ไดนําเสนอรูปแบบ   
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ดังนี้     กระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษา  ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล    ควรแบงออกเปน  
10  ขั้นตอน   ดังนี้    1)  การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา     2)  การกําหนดวัตถุประสงคและ
นโยบาย  3)  การกําหนดมาตรการ  4)   การกําหนดเปาหมาย   5)   การจัดทําแผนงาน/งาน/โครงการ    
6)  การกําหนดคาใชจายตามแผน       7)  การจัดทําแผนพัฒนาประจําป       8)  การนําแผนไปปฏิบัติ     
9)   การติดตามและประเมินผลแผน  และ10)   การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาพรอม
ทั้งระบุกิจกรรมที่จะใหบุคลากรไดมีสวนรวมของแตละขั้นตอนของการวางแผน 
 สําหรับ  จํานง   ชินารักษ  (2541 : 48)     ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา      สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา     จังหวัดเชียงใหม      ผลการวิจัยพบวา     
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดเชียงใหม    ใหผูใตบังคับบัญชา
ไดมีสวนรวม   ยอมรับฟงเหตุผลในการตัดสินใจซึ่งกันและกัน     และเพื ่อนําไปเปนแนว
ทางการปฏิบัติงาน     
 นอกจากนี้  อินทรนอย    มะลิชัยวงศ  (2541 : 46)   ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารดเีดน
โรงเรียนประถมขยายโอกาส    สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดลําพูน  ผลการศึกษาพบวา     
ผูบริหารดีเดนโรงเรียนประถมขยายโอกาส    ในสังกัดดังกลาว        ใหโอกาสบุคลากรของโรงเรียน
มีสวนรวมมากในการวางแผน        การกระจายงานใหบุคลากรไดรับผิดชอบกันอยางทั่วถึง       และ
สนับสนุนใหบุคลากรกลาแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึงกัน      ในขณะที่การใหอํานาจการตัดสินใจ
แกบุคลากรของโรงเรียนในการแกปญหาภายในโรงเรียน         เพื่อพัฒนางานดวยตนเองมีปานกลาง 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยสรุปไดวา     พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา   
ในสถาบันการศึกษาตางสังกดันั้น   ในภาพรวมมีแนวโนมที่แสดงใหเห็นถึง   พฤติกรรมภาวะผูนาํ
ของผูบริหารในดานมุงงานนอยกวามุงสัมพันธ    สวนในภาพรวมของการมีสวนรวมในงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนในแตละสังกัดนั้น ในภาพรวมพยวาผูบริหารใหโอกาสครูผูสอน
ไดเขารวมในการตัดสินใจในการวางแผนงานวิชาการของสถานศึกษา    และเพื่อใหงานวิชาการของ 
สถานศึกษาบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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