53252337 :สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน / การปฏิบตั ิงานของครู
อรุณโรจน์ ทองงาม :พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้อํานวยการทีส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของครู
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา และ ผศ.
ว่าทีพ.ต. ดร.นพดล เจนอักษร. 174 หน้ า.
การวิจัยครังนี มีวัตถุประสงค์ เพือทราบ ) พฤติกรรมการบริ หารการจัดการเรี ยนการสอนของผู้อํานวยการศูน ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 2)การปฏิบตั ิงานของครูสงั กัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ 3) พฤติกรรมการบริ หารการจัดการเรี ยนการสอนของผู้อํานวยการทีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกลุ่มตัวอย่างคือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จํานวน 103 อําเภอ ผู้ให้ ข้อมูล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ๆ ละ 3 คน ประกอบด้ วย
ผู้อํานวยการ หัวหน้ ากลุ่มส่งเสริ มการศึกษานอกระบบ และครู ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบล สังกัด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอําเภอ รวมผู้ให้ ข้อมูลทังสินจํานวน 309 คน เครื องมือทีใช้ ในการวิจัยเป็ น
แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับพฤติกรรมการบริ หารการจัดการเรี ยนการสอนของผู้อํานวยการ ตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์
และเมอร์ ฟีและการปฏิบัติ งานของครู ตามคู่มือการดํา เนิ นงานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือความถี ค่าร้ อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
ผลการวิจยั พบว่า
1. พฤติกรรมการบริ หารการจัดการเรี ยนการสอนของผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ โดยภาพรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้ อยได้ ดังนี การสือสาร
เป้าหมายของสถานศึกษา การส่งเสริมให้ มีการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาและการสร้ างมาตรฐานด้ านวิชาการการกําหนดเป้าหมาย
ของสถานศึกษา การประสานงานด้ านการใช้ หลักสูตร การจัดให้ มีสิงส่งเสริ มสภาพการเรี ยนรู้ การนิเทศและประเมินผลด้ านการ
สอน การจัด ให้ มีสิงจูงใจให้ กับครู การดูแลเอาใจใส่ครู แ ละผู้เรี ยน การควบคุมการใช้ เวลาในการสอน และการตรวจสอบ
ความก้ าวหน้ าของผู้เรียน
2. การปฏิบตั ิงานของครู สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ทังโดยภาพรวมและราย
ด้ านอยูใ่ นระดับมาก เรียงลําดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้ อย ได้ แก่ การปฐมนิเทศและการวางแผนการเรี ยนรู้ การรับ
สมัครผู้เรียนและการตรวจสอบหลักฐานการศึกษา การแนะแนว และการวัดและประเมินผล
3. พฤติ ก รรมการบริ ห ารการจัด การเรี ย นการสอนของผู้อํ า นวยการ ส่ง ผลต่ อ การปฏิ บัติ ง านของครู สัง กั ด
ศูน ย์การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัยอํา เภอ พบดังนี พิจารณาเป็ นรายด้ า นพบว่า ด้ า นการพัฒนาและสร้ าง
มาตรฐานด้ านวิ ช าการ ด้ านการนิ เ ทศและประเมิ น ผลด้ านการสอน ด้ านการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาวิ ช าชี พ และ
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรี ยนการสอนของผู้อํานวยการ โดยภาพรวม ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของครู สงั กัดศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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KEY WORD : INSTRUCTIONAL MANAGEMENT BEHAVIOR/ PERFORMANCE OF TEACHERS
ARUNROJ THONGNGAM : THE INSTRUCTIONALMANAGEMENT BEHAVIOR OF
DIRECTOR AFFECTING THE PERFORMANCE OF TEACHERS UNDER THE DISTRICT NON –
FORMAL AND INFORMAL EDUCATION CENTRE. THESIS ADVISORS :NUCHNARA
RATANASIRAPRAPHA ,Ph.D., AND ASST.PROF.MAJ.NOPADOL CHENAKSARA ,RTAR.Ph.D. 174 pp.
The purposes of this research were to identify 1) The instructional management behavior of director of
the district non-formal and informal education centre. 2) The performance of teachers under the district non - formal
and Informal education centre 3) The instructional management behavior of director affecting the performance of
teachers under the district non - formal and informal education centre. Samples were 103 district non- formal
education and informal education centers. Three informants in each centre were the director, head of the
department of promoting non-formal education, and teacher of sub - district non-formal and informal education
centre. Included a total of 309 informants. The research tool used in this study was questionnaire about the
instructional management behavior of director. According to the concept of the Hallinger & Murphy and
operational directions of teachers which according to the Basic Non- formal Education Curriculum B.E. 2551. The
data were analyzed by using frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and stepwise multiple
regression analysis.
The results showed that
1. The instructional management behavior of director of the district non-formal and informal education centre
as a whole aspect was at a high level. The high level behaviors which were ranking with arithmetic mean from high to low
were; communicating school goals, promoting professional development, developing and enforcing academic
standards, framing school goals, coordinating curriculum, providing incentives for learning, supervising and
evaluation instruction, providing incentives for teachers, maintaining high visibility, protecting instructional time
and monitoring student progress
2. The performance of teachers under the district non-formal education and informal education centre in a whole
aspect was at a high level. The high level performances which were ranking with arithmetic mean from high to low were;
orientation and planning education, recruiting students and monitoring transcript, guidance, measurement and evaluation
3. The instructional management behavior of director affecting the performance of teachers under the
district non - formal and informal education centre. To consider in each aspect it was found that, developing and
enforcing academic standards, supervising and evaluation instruction, promoting professional development,
instructional management behavior of director affected the performance of teachers under the district non formal and informal education centre at the .01 level of statistical significance.
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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื อง “ พฤติ ก รรมการบริ ห ารการจัด การเรี ย นการสอนของผู้อํ า นวยการ
ทีส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของครู สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ”
สําเร็ จลุล่วงได้ ด้วยดี เพราะได้ รับความอนุเคราะห์อย่างดียิงจาก อาจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา
อาจารย์ผ้ ูควบคุมวิทยานิพนธ์ หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีพันตรี ดร.นพดล เจนอักษร อาจารย์
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ อินทร์ รักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และดร.ยิง กี รติบูรณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจําภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน
ขอขอบพระคุณ ดร.วิมล ชาญชนบท ดร.อุษา เทียนทอง ดร.จรรยา สิงห์ทอง
นายกิ ตติศักดิ รั ตนฉายา และนางนริ ศ รา อิ ศริ ยวัชรกร ที ให้ ความกรุ ณ าเป็ นผู้เ ชี ยวชาญในการ
ตรวจสอบเครื องมือวิจยั พร้ อมทังเสนอแนะและแนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อผู้วิจยั และขอขอบคุณผู้ให้
ข้ อมูลทุกท่าน
คุณความดีและคุณประโยชน์ อันเกิดจากงานวิจยั เล่มนี ผู้วิจยั ขอมอบแด่บิดา มารดา และ
พันเอกภูษิต ทองงาม และครูอาจารย์ทกุ ท่าน
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