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บทคัดย่อ 
 
หัวข้อวิทยานพินธ ์ : สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1   
ชื่อนักศึกษา : สุระศักด์ิ พอกสูงเนิน 
ชื่อปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา 
ปีพุทธศักราช : 2561 
อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ เบญจครี ี
   

 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 2)  เพ่ือศึกษาการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 3) เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
จํานวน250 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, 
ค่าเฉลี่ย, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 ผลวิจัยพบว่า 

1.  สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ รองลงมาคือ การพัฒนาศักยภาพบุคคล และด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด
คือ การบริการที่ดี ตามลําดับ 
 2.  การบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังน้ี คือ ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน และด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ด้านการพัฒนาหรือการดําเนินการ
เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยตามลําดับ 

3.  สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคคล (X7) 
การบริการที่ดี (X2) การพัฒนาตนเอง (X3) และ การมีวิสัยทัศน์ (X8) สามารถทํานายการบริหาร



ฉ 
 

วิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (Ytot) ได้ร้อยละ 55.6 ดัง
สมการ วิเคราะห์การถดถอยดังน้ี 

(Ŷtot) =.631** + .219*(X7) + .218**(X2) + .208**(X3) + .154*(X8)  
และสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังน้ี 
Z = .229*(X7) + .230**(X2) + .195**(X3) + .179*(X8)  
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ABSTRACT 
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Degree Sought : Master of Education 
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Anno Domini  : 2018 
Advisor : Asst.Prof.Dr. Damrong Benjakeeree 
   

 
 The objectives of this study were; 1) to study the school administrators’ capacity 
under the Office of Secondary Educational Service Area 1, 2) to study the academic 
administration of schools under the Office of Secondary Educational Service Area 1, and 3) 
to create an equation for the performance forecast of administrators affecting academic 
administration of schools under the Office of Secondary Educational Service Area 1. 250 
samples used in this study consisted of school administrators and teachers under the 
jurisdiction of the Office of Secondary Educational Service Area 1. The research instruments 
were questionnaires and statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and stepwise multiple regression analysis.  
 The results of research were found that: 
 1. The performance capacity of school administrators under the Office of 
Secondary Educational Service Area 1 was at a high level in total and in aspects. The 
highest average score was on achievement and followed by human potential 
development and good service respectively. 
 2. Academic Administration of schools under the Office of Secondary 
Educational Service Area 1 was at a high level totally and in every aspect.  In details, 
academic planning was the highest, followed by internal quality assurance and 
standardization, the development or implementation of the commentary on the 
development of local curriculum respectively.  



ซ 
 

3. The overall performance capacity of the school administrators affecting academic 
administration of schools under the Office of Secondary Educational Service Area 1 
consisting of the human potential development (X7), good service (X2), self-development 
(X3) and vision (X8) can predict academic administration of schools under the Office of 
Secondary Educational Service Area 1 (Ytot)  at 55.6%. The equation for regression analysis 
is that; 

(Ŷtot) =.631** + .219*(X7) + .218**(X2) + .208**(X3) + .154*(X8)  
The multiple regression analysis can be written in the standard score as follows; 
Z = .229*(X7) + .230**(X2) + .195**(X3) + .179*(X8)  

  
Keywords: The Administrators' Capacity, Academic Administration, The Office of 
Secondary Educational Service Area 1 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์  เบญจคีรี อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก   
ที่กรุณาให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางที่ถูกต้องตลอดจนได้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียด 
ถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างย่ิง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้  ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ธีรเชษฐ์ ปราชญ์ธนจตุพร ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน นายวิรัตน์ บุญมาตย์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบางขุนเทียน และ นายเริงชัย สถิตพรบรรพต ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบางขุนเทียน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมท้ังให้คําแนะนําแก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากน้ี ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อํานวยการ  ครูผู้สอน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ใช้ในการวิจัย ทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่กรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์
และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ที่คอยช่วยเหลืออย่างดีย่ิง ตลอดจนเพ่ือนๆท่ีคอยให้กําลังใจเสมอมา 

ท้ายสุดน้ีขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ และพี่น้องทุกคน ที่เป็นกําลังใจ เป็นแรง 
ผลักดันคอยสนับสนุนผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบให้เป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่ 
บุพการี บูรพาจารย์ ครอบครัว และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ทําให้ผู้วิจัยเป็นผู้มีการศึกษา และประสบ
ความสําเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
1.1.1 ความเป็นมาของการวิจัย 
 ในยุคของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ท่ามกลางกระแสแห่งความเป็น

โลกาภิวัตน์ (globalization) เพ่ือมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีพอย่างมีคุณภาพ ตามการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ บุคคลท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยน 
แปลงดังกล่าว ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา (สุพล วังสินธ์, 2551, หน้า 29-30) 

 ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันต้องมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสิ่งต่าง ๆ 
ขึ้นในโรงเรียน การเสริมสร้างความเป็นองค์กรวิชาชีพ การเสริมสร้างการตัดสินใจร่วมและการมี
วิสัยทัศน์การเสริมสร้างการจูงใจที่สร้างสรรค์ การเสริมสร้างการเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง การ
เสริมสร้างวัฒนธรรม การเสริมสร้างกระบวนการบริหารหลักสูตรและการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ
การเสริม สร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด วิโรจน์ สารรัตนะ
และ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ (2551, หน้า 7) กล่าวถึงความสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษาว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีความเป็นผู้นําทางวิชาการท่ี เข็มแข็ง เป็นผู้จัดการที่เฉียบแหลม เป็นผู้ประสาน
ชุมชนที่ดี เป็นผู้อํานวยความสะดวกที่เช่ียวชาญและเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองอนาคตโรงเรียน
ในทางสร้างสรรค์ นอกจากน้ี วินิตา ศุกระมูล (2550, หน้า 33) ได้กล่าวว่าผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่ใน
กระบวนทัศน์ทางการบริหาร นักวิชาการหลายท่านช้ีให้เห็นว่าในยุคปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนควรมี
ลักษณะความเป็นผู้นําที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะเป็นผู้นําที่มีสมรรถนะทางการบริหาร ส่งผลให้ผู้นํามีผลการ
ปฏิบัติงานดี ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการ ได้ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนมี
ความรู้ที่จะนําพาองค์กรให้ไปสู่ความสําเร็จ 

 ดังน้ัน การพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร จึงเป็นสิ่งที่สําคัญ ซึ่ง McClelland 
(1973) กล่าวว่า บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะต้องมีสิ่งหน่ึงที่เรียกว่า สมรรถนะ ขณะเดียวกัน
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สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2552, หน้า 46-48) ได้กําหนด 
สมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับสายผู้บริหารโดยจําแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ สมรรถนะหลัก (core 
competency) ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ(achievement motivation) 2) การบริการท่ีดี 
(service mind) 3) การพัฒนาตนเอง (self development) 4) การทํางานเป็นทีม (teamwork) 
และสมรรถนะประจําสายงาน (functional competency) ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ (analytical and thinking) 2) การสื่อสารและจูงใจ(communication and influencing) 
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (caring and developing others) และ 4) การมีวิสัยทัศน์ 
(visioning) ดังน้ัน สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นเครื่องช้ีวัดสําคัญว่าสามารถดําเนินงาน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 

1.1.2 ปัญหาการวิจัย 
 การบริหารสถานศึกษาจะบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา

จะต้องบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างย่ิง 1) การบริหารวิชาการ ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานกิจกรรม
ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสถานศึกษา การเรียนการสอนของผู้เรียนที่เก่ียวกับหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดผล และประเมินผล สื่อการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ การวิจัย เพ่ือส่งเสริมการปรับปรุง
การเรียนการสอนให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพ 2) การบริหารงบประมาณ ซึ่งเป็นการวางแผนการใช้
เงิน การบริหารการเงิน การจัดทําบัญชี การควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 3) การบริหารงานบุคคล ซึ่ง
เป็นกระบวนการในการพัฒนาทักษะของบุคลากรนับต้ังแต่การสรรหาบุคคลเข้ามาทํางานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการวางแผนการจัดองค์กร การอํานวยการ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการบริหารทั้งในด้านคุณภาพ และปริมาณสูงสุดและ 4) การบริหารทั่วไป ซึ่ง
เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดระบบการบริหารของสถานศึกษาหรือองค์กรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่กําหนด สะดวกในการบริการ พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร  
วงศ์อนุตรโรจน์, 2553, หน้า 3) 

 การบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 งานของสถานศึกษา ประกอบด้วย การบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปน้ัน การบริหารวิชาการ นับว่าเป็น
หัวใจสําคัญที่สุดของการบริหารสถานศึกษา ถือว่าเป็นงานหลักของสถานศึกษา ส่วนงานอ่ืน ๆ ได้แก่ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เป็นงานรองที่ช่วยสนับสนุนให้การ
ดําเนินงานวิชาการมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานที่มีความเก่ียวข้องโดย ตรงกับ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ดังน้ันสถาบันการศึกษาทุกระดับ
จําเป็นต้องให้ความสําคัญต่อการบริหารงานวิชาการเป็นลําดับแรก ทั้งน้ีสถาบันการศึกษาจะมีคุณภาพ
มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
สําคัญ (ณัฐรฎา พวงจันทร์, 2553,  หน้า 14) สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้
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ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการที่มีต่อการพัฒนานักเรียน และสถานศึกษา โดยจะ
เห็นได้จากในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เน้ือหาของหลักสูตรจะเน้นหนักในเร่ือง
ภารกิจในการบริหารงานวิชาการเป็นสําคัญ และในการสอบแข่งขันคัด เลือกบุคคลเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาก็เช่นกัน จะใช้การทดสอบความรู้ความเข้าใจในงานวิชาการเป็นหลักเกณฑ์สําคัญ
อย่างหน่ึงที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไว้ โดยให้ความสําคัญกับการ
บริหารงานวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะการบริหารวิชาการเป็นงานสร้างทักษะด้านภูมิปัญญาให้เด็ก
ได้มีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหา มีเหตุผล สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในการบริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงานวิชาการตามขอบข่าย กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 32) 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551, หน้า 2-3) ได้ระบุเร่ืองงาน
วิชาการของโรงเรียนไว้ว่า งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่มุ่งให้กระจาย
อํานาจในการบริหารจัดการไปให้โรงเรียนให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้โรงเรียนดําเนินการได้โดย
อิสระคล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญ ทําให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและ
จัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล รวมท้ังการวัด
ปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่ง
การศึกษาจะประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นสําคัญ ผู้บริหารต้องเป็นผู้นําในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ผู้บริหารต้องมุ่งให้นักเรียน 
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ต้องให้ความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เน่ืองจาก
การบริหารวิชาการโดยครอบคลุมทุกเร่ืองที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน ซึ่งในเร่ืองของการบริหารวิชาการในโรงเรียนน้ัน แม้อาจมีหลายแนวคิดในการแบ่งหมวดหมู่
ของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนแต่ที่ใช้กันทั่วไปเป็นการแบ่งตาม หลักการบริหารงานวิชาการ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งแบ่งออกเป็น 17 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 2) การ 
วางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัด การเรียนการสอนในโรงเรียน 4) การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 5) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การ
แนะแนว 11) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 14) การ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการ  
16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน 17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2560) ของโรงเรียนสังกัดสังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่า โรงเรียนเมื่อเป็นนิติบุคคลมีภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบมากมาย คือ บริหารงานทั่วไป บริหารบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารวิชาการ ซึ่งทํา
ให้ผู้บริหารและครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จูงใจนักเรียนได้น้อย ไม่ได้จัดทําหรือพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้อยู่อย่างเสมอ และยังมีหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเท่าที่ควร อีกทั้งยังมี
การนิเทศภายในที่น้อย การวิจัยในช้ันเรียนยังไม่ค่อยได้นํามาใช้ให้ครอบคลุมทุกสาระวิชา ทําให้ผู้เรียน
มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารวิชาการ ซึ่งถ้าผู้บริหารมี
สมรรถนะท่ีดีแล้วย่อมส่งผลถึงการบริหารวิชาการ ดังที่สายใจ สีแจ้ง และคนอ่ืน (2559, หน้า 255-
269) ได้ทําการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะที่ดีก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารวิชาการของโรงเรียนด้วยเช่นกัน 

1.1.3 ความสําคัญของปัญหาการวิจัย 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้กระจายอํานาจการบริหารงานทั้ง 

4 งาน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
ให้สถานศึกษา เพ่ือความสะดวกคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีโครงการ และนโยบายการศึกษาด้าน
ทักษะการบริหาร และการมีส่วนร่วมซึ่งเก่ียวข้องกับการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมถึงการพัฒนาด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้การบริหารงานวิชา 
การของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้การดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาสะดวก คล่องตัว เกิดการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับความช่วยเหลือเพ่ือให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ีต้ังไว้ได้มากท่ีสุด 
(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1, 2559, หน้า 32) 

 จากความสําคัญ ผู้วิจัยจึงทําการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
วางแผนพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและการบริหารวิชาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
1.2.1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 1 
1.2.2 เพ่ือศึกษาการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 1 
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1.2.3 เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 
สมรรถนะของผู้บริหารสามารถพยากรณ์การบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้ 
 

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ในการวิจัยครั้งน้ี ได้ใช้แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (2552, หน้า 46-48) มาเป็นตัวแปรทํานาย ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ได้แก่ 1) 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง และ 4) การทํางานเป็นทีม และสมรรถนะ
ประจําสายงาน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 2) การสื่อสารและจูงใจ 3) การพัฒนาศักยภาพ
บุคคล และ 4) การมีวิสัยทัศน์ ส่วนตัวแปรเกณฑ์ คือ การบริหารวิชาการได้ใช้แนวคิดของ กระทรวง 
ศึกษาธิการ (2551) ซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผนงานด้านวิชาการ 2) การพัฒนาหรือการดําเนินการ 
เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริมและ 
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การ
คัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา และ 17) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ซึ่งการศึกษาของสายใจ สีแจ้ง และคนอ่ืน (2559, หน้า 255-269) ได้ทําการศึกษาสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากแนวความคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนํามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1.1 
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              ตัวแปรทํานาย                                              ตัวแปรเกณฑ์ 
        (Predictor Variables) (Criteria Variables) 
  สมรรถนะของผู้บริหาร* (Xtot) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

สมรรถนะประจําสายงาน 

5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X5)  

6. การสื่อสารและจูงใจ (X6)  

7. การพัฒนาศักยภาพบุคคล (X7) 

8. การมีวิสัยทัศน์ (X8)  

สมรรถนะหลัก 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ( X1) 

2. การบริการที่ด ี(X2) 

3. การพัฒนาตนเอง (X3)  

4. การทํางานเป็นทีม (X4)  

การบริหารวิชาการ (Ytot) 
1. การวางแผนงานด้านวิชาการ (Y1) 
2. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความ 

เห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (Y2)  
3. การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (Y3) 
4. การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน (Y4) 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y5) 
6. การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผล

การเรียน (Y6) 
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 

(Y7) 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (Y8) 
9. การนิเทศการศึกษา (Y9) 
10. การแนะแนว (Y10) 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตร 

ฐานการศึกษา (Y11) 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

(Y12) 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับโรงเรียนและองค์กรอื่น (Y13) 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (Y14) 

15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดา้น 
วิชาการของโรงเรียน (Y15) 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในโรงเรียน
(Y16) 

17. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Y17) 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 
1.5.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรเป้าหมายในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 5,155 คน  
1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จํานวน 34 โรงเรียน 

ประกอบด้วย 1) โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 2) โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 3) โรงเรียนทวีธาภิเศก 
บางขุนเทียน 4) โรงเรียนวัดรางบัว 5) โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 6) โรงเรียนแจงร้อนวิทยาคม  
7) โรงเรียนวัดบวรมงคล 8) โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 9) โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
10) โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 11) โรงเรียนวัดราชาธิวาส 12) โรงเรียนมัธยมวัด 
มกุฏกษัตริย์ 13) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 14) โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 15) โรงเรียนจันทร์ประดิษ 
ฐาราม 16) โรงเรียนวัดพุทธบูชา 17) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูถัมภ์ฯ  
18) โรงเรียนบางมดวิทยา 19) โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 20) โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 21) โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 22) โรงเรียนปัญญาวรคุณ 23) โรงเรียน
ศึกษานารีวิทยา 24) โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 25) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย  
26) โรงเรียนศึกษานารี 27) โรงเรียนทวีธาภิเศก 28) โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 29) โรงเรียนบางปะกอก 
วิทยาคม 30) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 31) โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 32) โรงเรียน 
วัดราชโอรส 33) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และ 34) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

1.5.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรทํานายแบ่งออกเป็น 8 ด้าน (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา, 2552, หน้า 46-48) ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ีดี  
3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) การสื่อสารและจูงใจ  
7) การพัฒนาศักยภาพบุคคล และ 8) การมีวิสัยทัศน์  

 ตัวแปรเกณฑ์แบ่งออกเป็น 17 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ประกอบด้วย 1) การ 
วางแผนงานด้านวิชาการ 2) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถ่ิน 3) การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 4) การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 5) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศ
การศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การ 
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
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โรงเรียนและองค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วย 
งาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของโรงเรียน 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในโรงเรียน และ 17) การพัฒนา 
และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
1.6.1 ทําให้ทราบถึงสมรรถนะของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 1 
1.6.2 ทําให้ทราบถึงการบริหารวิชาการของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต1 
1.6.3 ทําให้ทราบถึงสมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
1.6.4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร และการบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
สมรรถนะของผู้บริหาร (Competency) หมายถึง ระดับการปฏิบัติตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูที่มีต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลซึ่งแสดงออกด้วยวิธีคิด
และพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว่า
มาตรฐานที่องค์การกําหนด ประกอบด้วย ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนา
ตนเอง 4) การทํางานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) การส่ือสารและจูงใจ 7) การพัฒนา
ศักยภาพบุคคล 8) การมีวิสัยทัศน์ รายละเอียดดังน้ี 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement motivation) หมายถึง ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง โดยการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

การบริการที่ดี (Service mind) หมายถึง ผู้บริหารมีความต้ังใจและเต็มใจในการให้ 
บริการ ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความ 
ต้องการของผู้รับบริการ 
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การพัฒนาตนเอง (Self- Development) หมายถึง ผู้บริหารมีการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ ตลอดจนแลกเปล่ียนองค์ความรู้ที่ได้จากวิธีการต่าง ๆ เช่น การเข้าประชุมทางวิชาการ อบรม
สัมมนา เพ่ือพัฒนางานของตนเองหรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

การทํางานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง ผู้บริหารมีการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
สนับสนุน ตลอดจนมีการเสริมแรงให้กําลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานหรือทีมงาน รวมท้ังมีการปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้อ่ืน โดยแสดงบทบาทผู้นําหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดร่วมกัน  

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analytical and thinking) หมายถึง ผู้บริหารมีความคิด
เชิงระบบในการวางแผนหรือพัฒนางานในความรับผิดชอบ สามารถวิเคราะห์หรือสังเคราะห์องค์กร
หรืองานในภาพรวม เพ่ือดําเนินงานหรือแก้ไขปัญหางานได้อย่างเป็นระบบ 

การสื่อสารและจูงใจ (Communication and Influencing) หมายถึง ผู้บริหารมี
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ทั้งด้านการพูดหรือการเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมท้ังสามารถ
ชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเกิดการยอมรับหรือคล้อยตาม เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร 

การพัฒนาศักยภาพบุคคล (Caring and developing others) หมายถึง ผู้บริหารมี
ความสามารถให้คําปรึกษา แนะนํา เพ่ือนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคคล 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสผู้ร่วมงานได้มีการพัฒนา
งานในรูปแบบต่าง ๆ  

การมีวิสัยทัศน์ (Visioning) หมายถึง ผู้บริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์ให้
เป็นที่ยอมรับ และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ รวมท้ังการยอมรับแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนางาน
ในสถานศึกษา 

การบริหารวิชาการ (Academic Administration) หมายถึง กระบวนการในการ
ดําเนินการบริหารกิจกรรมทุกชนิดภายในสถานศึกษา ให้แก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ 
ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ความสามารถ และให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพ่ือให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) การวางแผนงานด้านวิชาการ 2) การพัฒนาหรือการดําเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 3) การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 4) 
การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและดําเนิน 
การเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 8) การพัฒนาและส่งเสริม 
ให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายใน 
และมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 15) การจัด 
ทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพ่ือใช้ในโรงเรียน 17) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รายละเอียดดังน้ี 



10 
 

การวางแผนงานด้านวิชาการ (Academic planning) หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับ
การรวบรวมและจัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการ การทําแผนงานวิชาการ การวางแผน
งานวิชาการในโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐาน การศึกษาการพัฒนา ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนา และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็มแข็งด้านวิชาการ  

การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
(Development or implementation of commentary on local curriculum development) 
หมายถึง การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากสภาพปัญหา และความต้องการของผู้เรียนหลักสูตร
ท้องถิ่นสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น การเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่มีอยู่
ในท้องถิ่น ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของตนเองผู้เรียนจะเรียนรู้ตามสภาพจริง
ของตนเอง สามารถนําความรู้ไปใช้การพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (Instructional Management in Schools) 
หมายถึง การจัดรูปแบบหรือกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน จัดทําแผน 
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้สื่อการ
เรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ พัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวม 
ถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 

การพัฒนาหลกัสตูรของสถานศึกษา (Development of school curriculum) หมายถึง 
กระบวนการในการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสภาพแวดล้อม จัดทําโครงสร้างหลักสูตร 
และสาระต่าง ๆ การนําหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร ติดตาม ประเมินผล 
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Development of learning process) หมายถึง การ
ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเน้ือหาสาระกิจกรรม 
ความสนใจความถนัดของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือ
เครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Evaluation, evaluation 
and transfer of results) หมายถึง การกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผล และประเมิน 
ผลของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวัดผลประเมินผล ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวัดผล
ประเมินผลแต่ละรายวิชา ดําเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ 
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การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน (Research to improve the 
quality of education in schools) หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ และประสานความร่วมมือในการศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย หรือการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถานศึกษาอ่ืน 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (Development and promotion of 
learning resources) หมายถึง การสํารวจแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกชุมชนเพ่ือทําการพัฒนาให้
เกิดองค์ความรู้ และการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาองค์กร ครอบครัว และบุคคลในชุมชน 
เพ่ือพัฒนา และใช้ร่วมกัน ตลอดทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

การนิเทศการศึกษา (Education supervision) หมายถึง กระบวนการในการให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมให้คําแนะนํา ปรับปรุง พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ในด้าน
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยสร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เก่ียวข้องให้เข้าใจ
กระบวนการนิเทศภายในเพ่ือปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

การแนะแนว (Guidance) หมายถึง การจัดระบบ และการดําเนินการแนะแนวทาง
วิชาการและอาชีพ โดยเช่ือมโยงกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากความร่วมมือของทุกคนที่มี
สวนเก่ียวข้อง และการติดตาม ประเมินผลการแนะแนวกับสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวกับ
สถานศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (Development of 
internal quality assurance and education standards) หมายถึง การกําหนดมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ การจัดระบบบริหาร และสารสนเทศ 
จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน และดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา รวมถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียน และการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี และสรุปรายงานประจําปี 

การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (Promote the community to 
be strengthened academic) หมายถึง กระบวนการสํารวจความต้องการของการสนับสนุนงาน
วิชาการแก่ชุมชน โดยการให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ตลอดจนทักษะทางวิชาการ เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และคุณภาพของชีวิตประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น โดยการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กรอ่ืน (Collaboration 
in academic development with other schools and organizations) หมายถึง การ
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ช่วยเหลือในการพัฒนางานวิชาการระหว่างโรงเรียน และองค์กรอ่ืนตลอดจนระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา รวมท้ังวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถ
เช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนแหล่งข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืน ๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิชาการให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน  

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (Promote and support academic affairs for 
individuals, families, organizations, agencies, establishments and other institutions 
that provide education) หมายถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ในจัดการศึกษา และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้ชุมชนได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม 
และส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน (Preparation 
of regulations and guidelines for the academic work of the school) หมายถึง การ
ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถาน 
ศึกษา ตรวจสอบร่างระเบียบ และแนวปฏิบัติ นําไปสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้
ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 

การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน (Book selection Classes for 
school use) หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ หาหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน การแต่งต้ังคณะกรรมการ
หาหนังสือเรียนและเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรวจพิจารณาคุณภาพของ
หนังสือเรียน 

การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Development and use of technology 
for education) หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์การใช้สื่อ และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษาท่ีทําหน้าที่ใน
การบริหารสถานศึกษา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 

ครูผู้สอน หมายถึง ครูประจําการที่ทําหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561  

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาค้นคว้า เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ใช้ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ จากเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหาร 
 2.1.1 ความหมายของสมรรถนะ 
 2.1.2 ความสําคัญของสมรรถนะ 
 2.1.3 ประเภทของสมรรถนะของผู้บริหาร 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียน 
 2.2.1 ความหมายของการบริหารวิชาการของโรงเรียน 
 2.2.2 ความสําคัญของการบริหารวิชาการของโรงเรียน 
 2.2.3 หลักการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
 2.2.4 ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาของโรงเรียน 
2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
2.4 บริบทของพ้ืนที่ที่ศึกษา 
2.5 สรุป 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหาร 
 
2.1.1 ความหมายของสมรรถนะ 
 คําว่า “สมรรถนะ” มาจากภาษาอังกฤษคําว่า “competency” ซึ่งได้มีนักวิชาการ

หลายท่านได้ให้ความหมายของ สมรรถนะไว้ดังต่อไปนี้ 
 เดล และเฮส (Dale and Hes, 1995, p. 80) กล่าวถึงสมรรถนะว่าเป็นการค้นหาสิ่งที่

ทําให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (excellence) หรือการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า (superior per-
formance) นอกจากน้ียังได้ให้ความหมายของสมรรถนะในด้านอาชีพ (occupation competency)
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หมายถึง ความสามารถ (ability) ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในสายอาชีพเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว้ คําว่ามาตรฐานในที่น้ีหมายถึงองค์ประกอบของความสามารถรวม
กับเกณฑ์การปฏิบัติงานและคําอธิบายขอบเขตงาน 

 คลาก (Clark, 1999) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถซึ่งบุคคลสามารถ
พัฒนาให้มีขึ้นได้ โดยผ่านการศึกษา การฝึกอบรมจากประสบการณ์ หรือความสามารถที่เกิดขึ้นเอง
โดยธรรมชาติ หากพิจารณาจากคําจํากัดความที่มีผู้เสนอไว้เป็นจํานวนมาก จะพบว่า ในทุกความ 
หมายมีองค์ประกอบร่วมอยู่ 2 ประการ คือ 

 1. สมรรถนะต้องเป็นสิ่งที่สังเกตได้ หรือเป็นความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) 
และความสามารถ (ability) ที่วัดได้ 

 2.  ความรู้ ทักษะ และความสามารถท้ังหลายต้องสามารถแยกให้ถึงความแตกต่าง
ระหว่างคนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศออกจากคนอ่ืน ๆ ได้ ดังน้ันขอสรุปว่า สมรรถนะ หมายถึง 
พฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (characteristic) และแสดงพฤติกรรมที่ทาให้บุคคลปฏิบัติงานได้สําเร็จและ
บรรลุผลสัมฤทธ์ิขององค์การ 

 เชอร์มอน (Shermon, 2004) ได้กล่าวถึงความหมายของสมรรถนะ ว่าสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ความหมาย ในความหมายแรก สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะ
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขอบเขตงานที่ตนรับผิดชอบกับความหมายที่สองสมรรถนะ 
หมายถึง คุณสมบัติที่บุคคลจําเป็นต้องมี เพ่ือให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความหมาย
ทั้งสองประการข้างต้น เชอร์มอน ได้ให้นํ้าหนักของสมรรถนะไปท่ีความหมายที่สอง ซึ่งเป็นการทํา 
ให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมอันนํามาสู่ผลงาน และผลสุดท้ายนํามาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจที่องค์กร
ต้องการ 

 อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์ (2552, หน้า 22) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถ
หรือศักยภาพที่แสดงออกของคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจน
คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เช่ือมโยงจากวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

 ดนัย เทียนพุฒ (2550, หน้า 16) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง การบูรณาการความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะส่วนบุคคลจนทําให้ผลงานน้ันมีคุณค่าสูงสุด หรือมีประสิทธิผล ซึ่ง
สมรรถนะ คุณลักษณะของผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน ๆ ที่อยู่ภายใต้ผลการปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จ 
คุณลักษณะเหล่าน้ีได้แก่ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะเฉพาะ มโนทัศน์ในตนเอง และแรงจูงใจในการ
ทํางาน ผสมผสานกันจนทําให้บุคคลน้ัน ๆ สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืน ๆ ที่ส่ง 
ผลให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล 
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 พเยาว์ สุดรัก (2553, หน้า 12) กล่าวว่า สมรรถนะที่จะนํามาใช้ในการบริหารและ
ประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหน่ง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพใน
ระยะยาวของข้าราชการและระบบราชการน้ัน คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทําให้บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติงานได้ผลโดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 ชาตรี ประสมศรี (2555, หน้า 10) ให้ความหมายของสมรรถนะว่า สมรรถนะ คือ 
ความรู้ทักษะ และพฤตินิสัยที่จําเป็นต่อการทํางานของบุคคลให้ประสบผลสําเร็จสูงกว่ามาตรฐาน
ทั่วไปซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังน้ี 

 1. ความรู้ (Knowledge) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้ “รู้” เช่น ความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายปกครอง 

 2. ทักษะ (Skills) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้ “ทํา” เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี 
การบริหารสมัยใหม่ เป็นสิ่งที่ต้องผ่านการเรียนรู้ และฝึกฝนเป็นประจําจนเกิดเป็นความชํานาญใน 
การใช้งาน 

 3. พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา (Attributes) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้ “เป็น” เช่น 
ความใฝ่รู้ความซื่อสัตย์ ความรักในองค์กร และความมุ่งมั่นในความสําเร็จ สิ่งเหล่าน้ีจะอยู่ลึกลงไปใน
จิตใจต้องปลูกฝัง สร้างยากกว่าความรู้และทักษะ แต่ถ้าหากมีอยู่แล้วจะเป็นพลังผลักดันให้คนมี
พฤติกรรมที่องค์กรต้องการ 

 ชัยณรงค์ คําภูมิหา (2556, หน้า 17) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ
เฉพาะที่ซ่อนอยู่ของแต่ละบุคคล อันประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) เจตคติ 
(Attitude) แล้วแสดงคุณลักษณะดังกล่าวออกมาอย่างโดดเด่นกว่าคนอ่ืน ทําให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ เกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 สุภาภรณ์ จันทร์กลม (2556, หน้า 40) ให้ความหมายของสมรรถนะว่าความหมาย
ของสมรรถนะในแต่ละโครงการแม้จะไม่เหมือนกันทีเดียว แต่มีลักษณะร่วมกัน คือ เป็นพฤติกรรม  
ในการทํางานเกี่ยวข้องกับผลสําเร็จของงาน และเกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ/ความสามารถและ
คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ สิ่งที่ควรต้องเน้น คือ สมรรถนะไม่ใช่ความรู้ ทักษะ/ความสามารถและ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล แต่เป็นกลุ่มพฤติกรรมในการทํางาน ซึ่งเกิดมาจากบุคคลมีความรู้ทักษะ/
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับการทํางานให้ประสบความสําเร็จ ดังน้ันใน 
การนําสมรรถนะมาใช้นอกจากจะประเมินเร่ืองความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
แล้ว ยังต้องคํานึงถึงกลุ่มพฤติกรรมในการทํางานเพ่ิมเติมขึ้นอีกด้วย 

 สรุปได้ว่า สมรรถนะของผู้บริหาร หมายถึง คุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้บริหาร เช่น 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ ซึ่งแสดงออกด้วยวิธีคิดและพฤติกรรมของผู้บริหารที่จะสามารถปฏิบัติงาน 
ให้ประสบความสําเร็จตามมาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานที่องค์การกําหนดไว้ 
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2.1.2 ความสําคัญของสมรรถนะ 
 พรพิศ อินทะสุระ (2551, หน้า 16) กล่าวถึง ความสําคัญของสมรรถนะว่า สมรรถนะ

มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานในโลกปัจจุบันน้ีเอง องค์การทุกแห่งจึงต้องมีวิธีวัดหรือประเมิน
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้วย ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการทดสอบความรู้ แต่วิธีน้ีก็ยังไม่สามารถวัด 
ได้อย่างแม่นยํา จึงต้องใช้ร่วมกับวิธีการอื่น ๆ เช่น ให้ทดลองปฏิบัติงานก่อนเพ่ือตรวจสอบทักษะ 
หรือความสามารถในงาน โดยอาจใช้สถานการณ์จําลองหรือให้ฝึกในภาคสนาม กรณีที่ให้ทดลอง
ปฏิบัติงานในระยะเวลาสั้น ๆ อาจจะใช้การเฝ้าติดตามดูหรือสังเกตพฤติกรรมในขณะที่ผู้ปฏิบัติงาน 
อยู่ร่วมกับคนอ่ืน ๆ นอกจากน้ียังสามารถใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์จะต้องมีทักษะหรือมีความ
ชํานาญสูงในงานด้านนั้น ๆ  

 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) ระบุว่า สมรรถนะหรือ Com-
petency มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์การ สมรรถนะมีประโยชน์ต่อตัว
ผู้ปฏิบัติงาน ต่อตัวองค์กรหรือหน่วยงาน และต่อการบริหารงานบุคคลโดยรวมดังน้ี 

 1. ช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรู้ ทักษะและความสามารถ ตลอดจน
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพ่ือปฏิบัติงานให้สําเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง 

 2. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใดและ
จะต้องพัฒนาในเร่ืองใด ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 

 3. ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ฝึกอบรมแก่พนักงานในองค์กร 
 4. ช่วยสนับสนุนให้ตัวช้ีวัดหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้าหมายเพราะ Com-

petency จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดหลักแล้วจะต้องใช้ Com-
petency ตัวไหนบ้าง 

 5. ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของพนักงาน
ชายเพ่ิมสูงกว่าเป้าที่กําหนดทั้ง ๆ ที่พนักงานขายคนน้ันไม่ค่อยต้ังใจทํางานมากนัก แต่เน่ืองจากความ
ต้องการของตลาดสูง จึงทําให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นเองโดยไม่ต้องลงแรงอะไรมาก แต่ถ้ามีการวัดสมรรถนะ
แล้ว จะทําให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนน้ันประสบความสําเร็จเพราโชคช่วยหรือด้วยความ 
สามารถของเขาเอง 

 6. ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่ดีขึ้นเพราะถ้าทุกคนปรับ
สมรรถนะของตัวเองให้เข้ากับผลงานที่องค์กรต้องการอยู่ตลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะส่งผลให้เกิด
เป็นสมรรถนะเฉพาะขององค์กรน้ัน ๆ เช่น เป็นองค์กรแห่งการคิดสร้างสรรค์เพราะทุกคนในองค์กรมี
สมรรถนะในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

 ชาตรี ประสมศรี (2555, หน้า 18) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดี
ของบุคลากรในองค์กร (Excellent performer) กับระดับทักษะ (Skills) ความรู้(Knowledge) และ
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คุณลักษณะ หรือพฤติกรรมที่แสดงออก (Attributes/Behaviors) ได้แสดงแนวคิดของเขาในเรื่องน้ีว่า 
“IQ (ประกอบด้วยความถนัดหรือความเช่ียวชาญทางวิชาการ ความรู้และความมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ) 
ไม่ใช่ตัวช้ีวัดที่ดีของผลงานและความสําเร็จโดยรวม แต่สมรรถนะกลับเป็นสิ่งที่สามารถคาดหมาย
ความสําเร็จในงานได้ดีกว่า” ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า “ผู้ที่ทํางานเก่ง” มิได้หมายถึง “ผู้ที่
เรียนเก่ง” แต่ผู้ที่ประสบผลสําเร็จในการทํางานต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ
หรือวิชาการที่มีอยู่ในตัวเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในงานที่ตนทําจึงจะกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นมี
สมรรถนะ 

 สรุปได้ว่า ความสําคัญของสมรรถนะเป็นสิ่งที่สามารถคาดหมายความสําเร็จในงาน
ได้ ความรู้หรือทักษะพื้นฐานที่บุคคลจําเป็นต้องมีในการทํางานพ้ืนฐาน ไม่ทําให้บุคคลมีผลงานที่
แตกต่างจากผู้อ่ืน แต่บุคคลที่มีผลการทํางานสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป มุ่งเน้นที่การใช้ความรู้ทักษะ และ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ รวมถึง ค่านิยม และทัศนคติหรือ แรงจูงใจ เพ่ือช่วยให้เกิดผลสําเร็จที่ดีเลิศในงาน  

2.1.3 ประเภทของสมรรถนะของผู้บริหาร 
 สมรรถนะมีหลายประเภท ซึ่งนักวิชาการให้แนวคิดประเภทของสมรรถนะไว้ ดังน้ี 
 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553, หน้า 6-29) ระบุว่าสมรรถนะ

หลักในราชการพลเรือน ประกอบด้วย 
 1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement motivation): ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้

ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนราชการกําหนดข้ึน อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวน 
การปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากหรือท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน 

 2. บริการท่ีดี (Service mind): ความต้ังใจและความพยายามของข้าราชการในการ
ให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise): ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองจน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity): การดํารงตนและ
ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ
จรรยาข้าราชการเพ่ือศักด์ิศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 

 5. การทํางานเป็นทีม (Teamwork): ความต้ังใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วน
หน่ึงของทีมหน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จําเป็นต้องมีฐานะหัวหน้า
ทีม รวมท้ังความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
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 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2552, หน้า 46-
48) ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผู้อา
นวยการสถานศึกษาชํานาญการ ผู้อํานวยการสถานศึกษาชํานาญการ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ รองผู้อํานวยการสถานศึกษาเช่ียวชาญ 
ผู้อํานวยการสถานศึกษาเช่ียวชาญ และผู้อํานวยการสถานศึกษาเช่ียวชาญพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน
ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 1. สมรรถนะหลัก (core competency) ได้แก่ 
  1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ คือ การมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูก 

ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
  1.2 การบริการที่ดี คือ ความต้ังใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิผล

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  1.3 การพัฒนาตนเอง คือ การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ และ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
  1.4 การทํางานเป็นทีม คือ การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุน เสริมแรงให้

กําลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืน หรือแสดงบทบาทผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
 2. สมรรถนะประจําสายงาน (function competency) ได้แก่ 
  2.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ คือ ความสามารถในการทาความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ 

แล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่กําหนด สามารถรวบรวมสิ่งต่าง ๆ จัดทํา
อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน รวมท้ังสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและ
ดาเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 2.2 การสื่อสารและการจูงใจ คือ สื่อสารโต้ตอบในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตลอดจนสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตาม เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของการ
สื่อสาร 

 2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ ความสามารถในการให้คําปรึกษาแนะนําและ
ช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ  

 2.4 การมีวิสัยทัศน์ คือ ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง หรือแนวทาง
การพัฒนาองค์กรที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับ และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การยอมรับแนวคิด หรือ
วิธีการใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนางาน 

 สะไกร โสมาศรี (2552, หน้า 33) สมรรถนะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1) สมรรถนะหลักคือสมรรถนะที่องค์การกําหนดขึ้นเพ่ือสนองความต้องการขององค์กรให้องค์กร
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ประสบผลสําเร็จและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งทุกคนในองค์กรต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้และ 2) 
สมรรถนะในงานคือสมรรถนะที่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรแต่ละสายงานต้องปฏิบัติได้ในแต่ละด้านที่
ตนเองรับผิดชอบในงานน้ัน ๆ  

 สงวน ธีระกุล (2553, หน้า 21-22) กําหนดต้นแบบสมรรถนะ (Competency 
Model) สําหรับระบบราชการพลเรือนไทยเพ่ือสร้างแบบสมรรถนะ (Competency) ให้ภาคราชการ
พลเรือนโดยเฉพาะสําหรับใช้ในการบริหารและประเมินผลงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาว
ซึ่งในด้านแบบสมรรถนะประกอบด้วยสมรรถนะ 2 ส่วนคือ 1) สมรรถนะหลักสําหรับตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนทุกกลุ่มงาน และ 2) สมรรถนะประจํากลุ่มงานซึ่งแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มงาน 

 1. สมรรถนะหลัก (Core competency) คือ Competency ที่เป็นแก่นหรือแกน
หลักขององค์กรน้ัน ๆ ซึ่งทุกคนในองค์กรต้องมีคุณสมบัติที่เหมือนกันเพราะความสามารถและ
คุณสมบัติประเภทน้ีเป็นตัวกําหนดหรือผลักดันให้องค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์(Vision) และพันธกิจ 
(Mission) ที่วางไว้ ตลอดจนยังเป็นตัวสะท้อนถึงค่านิยม (Values) ที่คนในองค์กรมีและถือปฏิบัติ
ร่วมกันประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน คือ 

  1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ(Achievement motivation) 
  1.2 การบริการที่ดี(Service mind) 
  1.3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
  1.4 จริยธรรม (Integrity) 
  1.5 ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 
 2. สมรรถนะด้านลักษณะงาน (Functional competency) คือ Competency ที่

กําหนดเฉพาะสําหรับแต่ละกลุ่มงานเพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่
และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะมีขั้นความสามารถแตกต่างกันไปตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือคาดหวัง Competency ประเภทนี้จะสะท้อนถึงความลึกซึ้งของความ 
สามารถที่พนักงานต้องมีก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหน่ึง ๆ  

 อุทัย ภักดีประยูรวงศ์ (2556, หน้า 15) ได้ทําการแบ่งสมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก (Core competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พนักงานทุกคนใน
องค์การจําเป็นต้องมีทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อาทิ ความรอบรู้
เก่ียวกับองค์การความซื่อสัตย์ ความใฝ่รู้และความรับผิดชอบ เป็นต้น อีกประเภทหน่ึง คือ สมรรถนะ
ตามสายงาน(Functional competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พนักงานที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ 
ควรมี เพ่ือให้งานสําเร็จและได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ 

 สรุปได้ว่า สมรรถนะของผู้บริหาร หมายถึง ระดับการปฏิบัติตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูที่มีต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาเขต 1 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลซึ่งแสดงออกด้วยวิธีคิด
และพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว่า
มาตรฐานที่องค์การกําหนด ประกอบด้วย ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนา
ตนเอง 4) การทํางานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) การสื่อสารและจูงใจ 7) การพัฒนา
ศักยภาพบุคคล 8) การมีวิสัยทัศน์ 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียน 
 
2.2.1 ความหมายของการบริหารวิชาการของโรงเรียน 
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานมีความสําคัญสําหรับผู้บริหารโรงเรียน เน่ืองจากการ

บริหารงานวิชาการเก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะความสําเร็จและ
ประสิทธิภาพของงานวิชาการ ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ดังน้ี 

 ฟอเรสท์ และกินเซอร์ (Forest & Kinser, 2002, p. 1) ได้ให้ความหมายของการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน หมายถึง งานท่ีจะต้องรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารและการส่งเสริม 
การจัดทําหลักสูตรการสอนและการจัดการเรียนรู้  

 ฟราย, เคทเทอร์ริดจ์ และมาร์แชล (Fry, Ketteridge and Marshall, 2009, p. 68)  
ให้ความหมายของการบริหารวิชาการของโรงเรียน หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถาน  
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของนักเรียนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ 
มากท่ีสุด ประกอบด้วยงาน เช่น หลักสูตรการจัดแผนการเรียน การจัดครูเข้าสอนการพัฒนาการเรียน
การสอนการพัฒนาครูด้านวิชาการ รวมถึงการนิเทศการสอน 

 ศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์ (2550, หน้า 18) ให้ความหมายว่า การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียน เพ่ือนําผลแห่งการพัฒนามา
เอ้ืออํานวย และปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีมากย่ิงขึ้น 

 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550, หน้า 30) ได้ให้ความหมายของการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนว่า หมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมการดําเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการ
เรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลให้ดีขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2550, หน้า 25) ได้ให้ความหมาย การ
บริหารงานวิชา การของโรงเรียนหมายถึง การดําเนินงานโดยการผสมผสานทรัพยากร การจัดกิจกรรม
และประสบ การณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งการอบรมศีลธรรม จรรยาและความประพฤติของนักเรียน 
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เพ่ือให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ความรู้รอบตัว ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ทักษะการดํารงชีวิต อย่างมีความสุข 

 ธวัชชัย สิงห์จันทร์ (2551, หน้า 11) ให้ความหมายว่า การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหาร
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ งานพัฒนาคุณภาพครู งานด้านการจัดการเรียนการสอน งานด้าน
วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานห้องสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

 บุญเติม เจริญ (2551, หน้า 25) ให้ความหมายว่า การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่าง ตลอดจนปรับปรุง พัฒนาการเรียนการ
สอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

 อัญชลี โพธิ์ทอง (2551, หน้า 52) ให้ความหมายว่า การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน หมายถึง การดําเนินงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดสื่อการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผล รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงานทางด้านวิชาการของสถานศึกษา 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนว่า หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการ 
สอนให้ดีขึ้น ต้ังแต่การกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจน
การประเมินผลการสอน เพ่ือให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตร และจุดหมายของการศึกษา และให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน หากมองการบริหารงานวิชาการในด้านงานของสถานศึกษา งาน
บริหารงานวิชาการ ได้แก่ งานการควบคุมหลักสูตรการสอน อุปกรณ์การสอน การจัดแบบเรียนคู่มือครู 
การจัดช้ันเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอนการฝึกอบรมครู การนิเทศ การศึกษา 
การเผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐาน สถานศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

 สรุปได้ว่า การบริหารวิชาการของโรงเรียน หมายถึง กระบวนการในการดําเนินการ
บริหารกิจกรรมทุกชนิดภายในสถานศึกษา ให้แก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เป็นคน
เก่ง คนดีมีความรู้ ความสามารถ และให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพ่ือให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.2 ความสําคัญของการบริหารวิชาการของโรงเรียน 
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษานั้น สถานศึกษาและสํานัก 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีโอกาสตัดสินใจมากขึ้น ทั้งน้ีเป็นไปตามหลักการกระจายอํานาจทางการ 
ศึกษาที่ให้สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรง 
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ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้ เข้าใจ และมีทักษะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะในเรื่องของ 
การบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการรู้ สถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการบริหาร 
งานวิชาการ ผู้บริหารต้องเป็นผู้นําทางวิชาการทั้งด้านหลักสูตรการสอน ซึ่งหมายความว่าผู้บริหาร
และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายต้องรู้และเข้าใจกรอบแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างดี จนสามารถนําไปดําเนินการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาที่เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น รวมท้ังสามารถนําหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่พอเพียงเหมาะสม เช่น รัฐบาลจัดสรรงบประมาณและ
จัดหาแท็บเล็ต (tablet) สําหรับนักเรียนได้ใช้เป็นสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างกว้างขวาง ก้าวทันความเจริญในยุคโลกาภิวัตน์ อีกทั้งความต่ืนตัวการ
เตรียมความพร้อมทุกด้านโดยเฉพาะ ด้านการศึกษาของประเทศไทยสําหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 (วิภา ทองหงํา, 2554, หน้า 16) 

 งานวิชาการของโรงเรียนเป็นงานที่สําคัญที่สุด เป็นหัวใจสําคัญของการบริหาร
สถานศึกษา เป็นงานหลักที่ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ จัดระบบงานให้รัดกุมและมีการดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีนักการศึกษาได้ให้ความสําคัญของงานวิชาการไว้ ดังน้ี 

 มิลเลอร์ (Miller, 1965, p. 175) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของงานวิชาการของ
โรงเรียนว่า งานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษาและที่สําคัญมากที่สุด ได้แก่การจัดโปรแกรมการ
สอน การปฏิบัติตามโปรแกรมและการวัดผล เพ่ือที่จะได้ติดตามการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดบริการในการสอน 

 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550, หน้า 28) กล่าวว่า งานวิชาการของโรงเรียนเป็นงาน
หลักหรือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้โรงเรียนมากที่สุด ด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้โรงเรียนดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัย 
ที่สําคัญที่ทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ังการวัดปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2550, หน้า 26) ได้กล่าวถึง การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเป็นหัวใจสําคัญของโรงเรียน มีขอบข่ายกว้างขวาง ผู้บริหารโรงเรียนต้องกระจาย
อํานาจในการบริหารงานวิชาการอย่างชัดเจน มีการวางแผนการทํางานที่เป็นระบบ ต้องเป็นผู้นําทาง
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วิชาการสามารถปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด โดย
มุ่งประโยชน์โดยให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสามารถปรับตัวใน
สังคมมีคุณธรรม มีความขยันหมั่นเพียร มีความรู!และทักษะตามศักยภาพ และมีความเป็นพลเมืองดี
ในระบบประชาธิปไตย 

 จันทรานี สงวนนาม (2551, หน้า 143) กล่าวว่า การบริหารวิชาการของโรงเรียน 
เป็นหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ผู้บริหาร
จะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง ส่วนการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ น้ัน แม้จะมีความสําคัญเช่นเดียวกัน
แต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียน
ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร จะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 1) กล่าวว่างานวิชาการของโรงเรียนเป็นงาน
หลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของ
โรงเรียนจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัด
โปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของโรงเรียนซึ่งอาจจะเก่ียวข้องทางตรง
หรือทางอ้อม ก็อยู่ที่ลักษณะของงานน้ัน 

 สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีความสําคัญอย่างยิ่ง และเป็นงาน
หลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งน้ีเพราะการจัดการศึกษาเป็นการวางพ้ืนฐานในการพัฒนาคน
ให้มีความรู้ความสามารถแสวงหาความรู้ ก้าวทันโลก สามารถร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขการที่ 
โรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่กําหนดได้น้ัน โรงเรียนต้องสามารถจัดการ
บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

2.2.3 หลักการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเป็นหัวใจสําคัญของโรงเรียน โรงเรียนต้องมี

หลักการและวิธีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีนักการศึกษาได้ให้หลักการในการบริหารงาน
วิชาการ ดังน้ี 

 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2550, หน้า 26) ได้กล่าวถึง หลักการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนว่าการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต้องอาศัยหลักการและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 1) ยึดหลักให้โรงเรียนจัดทําหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของ
ชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครูและผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 2) มุ่งส่งเสริม
โรงเรียนให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด 3) มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและ
สังคมมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมท้ังสร้างเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ 4) 
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มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาได้ทุกช่วงช้ัน 5) มุ่งส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายและ
ความ ร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551, หน้า 32-33) ได้กล่าวไว้ว่า 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถดําเนินการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้ตามภาระงาน 
ยกเว้นภาระงานดังต่อไปนี้ มิใช่อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ 1) การจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน 2) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 3) การคัด 
เลือกหนังสือและแบบเรียน เพ่ือใช้ในโรงเรียน ส่วนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประเภทที่หน่ึง 
และประเภทท่ีสอง สามารถดําเนินการบริหารงานวิชาการได้ทุกรายการตามภาระงานท่ีกฎกระทรวง
ศึกษาธิการและตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 9) ได้ให้หลักการบริหารไว้ว่า ผู้บริหารควร
คํานึงถึงหลักการบริหาร ดังน้ี 1) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ชัดเจน ผู้บริหารต้อง
เข้าใจถึงเป้าหมายของสถานศึกษาว่าเป็นไปในทิศทางใด จึงจะจัดงาน จัดคน จัดเงิน จัดวัสดุอุปกรณ์
ได้เหมาะสม 2) ต้องมีเทคนิควิธีในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทุกประเภทย่อมต้องมี
เทคนิค วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการที่ทําควรมีระเบียบ มีความรอบคอบ จึงจะทําให้งานดําเนิน
ไปด้วยดี 3) มีการประเมินผลงานทางวิชาการ เมื่อได้ดําเนินการใด ควรจะได้มีการประเมินผล และ
ติดตามผลเพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานได้ดีขึ้น 

 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554, หน้า 32) กล่าวว่า การบริหารจัดการศึกษาเป็นหน้าที่
ในการบริการสถานศึกษาแก่ประชาชน ซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงต้องนําหลักการว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเรียกว่า ธรรมาภิบาล 
มาบูรณการให้เข้ากับการดําเนินงานด้านต่าง ๆ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ก็ต้องมีหลัก 
ธรรมาภิบาล คือ หลักการคุ้มค่าคือ การได้ผลผลิตคุ้มค่าแก่การลงทุน น่ันคือ ผู้เรียนสามารถสําเร็จ
การศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร ไม่ลาออกกลางคัน เรียนเกินเวลา และช้ากว่ากําหนด หลัก 
นิติธรรม หมายถึง ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ทุกคนต้องปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน 

 สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนผู้บริหารจําเป็นจะต้องมีหลักการใน
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคกระบวนการ มีความเข้าใจ รวมถึงการมีเป้าหมายของ 
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

2.2.4 ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
 2.2.4.1 การวางแผนงานด้านวิชาการ  
  การวางแผนงานวิชาการของโรงเรียน เป็นสิ่งจําเป็นที่สถานศึกษาจะต้อง

ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มากที่สุด ซึ่งมีนักการศึกษา
ได้กล่าวถึงไว้ ดังน้ี 
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  นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2551, หน้า 49) ได้ให้ความหมายของการ
วางแผนไว้ 3 ประเด็น คือ1) การวางแผนคือ การตัดสินใจล่วงหน้า จะทําอะไร ทําอย่างไร ทําเมื่อใด 
และใครเป็นคนทําการวางแผนเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างจากปัจจุบันไปสู่อนาคตที่ต้องการ ถึงแม้ว่า
เหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดหมาย แต่ก็ดีกว่าที่จะปล่อยให้เกิดข้ึนตามยถากรรม 2) 
การวางแผนหมายถึง เทคนิคของการมองล่วงหน้าอย่างมีระเบียบ เป็นการพยากรณ์การปฏิบัติงานใน
อนาคตว่าจะต้องทําอะไรบ้าง ทําเมื่อใด ให้ใครทํา ทําที่ใด ทําอย่างไร เพ่ือให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
3) การ วางแผน เป็นการจัดอันดับกระบวนการของงานให้มีระเบียบเพ่ือเป็นกรอบสําคัญในการปฏิบัติ
ต่อไป เช่น เน้นในด้านการกําหนดสิ่งที่จะต้องทําในอนาคตการประเมินผลในสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ
ตลอดจนการกําหนดวิธีที่จะนํามาใช้อย่างชัดเจน 

  สันติ บุญภิรมย์ (2552, หน้า 117) ได้กล่าวถึง การวางแผน (planning) มี
ความหมายต่าง ๆ คือ 1) การวางแผนเป็นหน้าที่ประการแรกของการบริหาร 2) การวางแผนเป็นการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานหรือกิจกรรม 3) การวางแผนเป็นการหาทางเลือกที่ดีที่สุด 4) การวางแผน
เป็นการพยากรณ์อนาคต 5) การวางแผนเป็นการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าในการดําเนินงานหรือกิจกรรม 

  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 95) สรุปว่า การวางแผนเป็นเคร่ือง 
ช้ีแนวทางในการปฏิบัติงาน การวางแผนเป็นกระบวนการท่ีสถานศึกษาได้กําหนดขึ้น เพ่ือการปฏิบัติ 
งานในอนาคต ตามความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติก่อนหลังและได้กล่าวถึง การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชา 
การเป็นการวางแผนเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช้การจัดการล่วงหน้า
เกี่ยวกับการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงาน ดังน้ี 1) แผนปฏิบัติการ ได้แก่ การประชุมเก่ียวกับ
หลักสูตรการจัดปฏิทินการศึกษาความรับผิดชอบงานตามภาระหน้าที่การจัดการข้ันตอนและเวลาใน
การทํางาน 2) โครงการสอนเป็นการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ต้องสอนตามหลักสูตร 3) บันทึก
การสอนเป็นการแสดงรายละเอียดของการกําหนดเน้ือหาที่จะสอนในแต่ละคาบเวลาของแต่ละวันหรือ
สัปดาห์ โดยการวางแผนไว้ล่วงหน้าและยึดโครงการสอนเป็นหลัก 

  สมาน อัศวภูมิ (2553, หน้า 272-273) ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผนงาน
วิชาการ หมายถึง การที่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการ ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ดําเนินการวางแผนในการดําเนินงานตามขอบข่ายงานวิชาการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป และเมื่อพิจารณาในบริบทการบริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติดังกล่าวมาแล้วข้างต้น หน่วยงานทางการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาก็จะวิเคราะห์และวางแผนดําเนินงานวิชาการตามขอบข่ายงานของหน่วยงานในความ
รับผิดชอบของตน ตามกรอบนโยบายและแผนงานของกระทรวง และความต้องการจําเป็นของพ้ืนที่ 
สําหรับงานวิชาการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่ควรวางแผนและดําเนินการดังน้ี 1) งานมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา 2) งานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 3) งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัด 
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การเรียนการสอน 4) งานนิเทศการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 5) งานวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 6) งานวิจัยและพัฒนาการการจัดการศึกษา 7) งานกํากับติดตามและประเมิน 
ผลการจัดการศึกษา  

  สรุปได้ว่า การวางแผนงานด้านวิชาการ หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับ 
การรวบรวมและจัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการ การทําแผนงานวิชาการ การวางแผน 
งานวิชาการในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐาน การศึกษา 
การพัฒนา ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนา และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็มแข็งด้านวิชาการ 

 2.2.4.2 การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถ่ิน  

  การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่นมีความสําคัญต่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาเป็นอย่างย่ิง ดังน้ันจึงมี
นักวิชาการให้ความหมายของการพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่นไว้หลายประการ ดังน้ี 

  อํารุง จันทวานิช (2553, หน้า 20-23) ได้กล่าวว่า โรงเรียนที่สมบูรณ์แบบ
น้ันต้องเป็นโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างในการให้ความช่วยเหลือภายในชุมชนและโรงเรียนอ่ืน 
และปัจจัยหลักแห่งการช่วยเหลือ คือ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและโรงเรียนอ่ืนในการพัฒนาครูและ
บุคลากรร่วมและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมชุมชนส่งเสริมโรงเรียนอ่ืน 

  จินดา ทรัพย์เมฆ (2549, หน้า 29) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนและการศึกษาวิถีของชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ข้อมูลรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาชุมชน 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 38) ได้ให้แนวปฏิบัติในการส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ดังน้ี 

  1. การศึกษาสํารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
  2. จัดให้ความรู้เสริมสร้างความคิดและเทคนิคทักษะทางวิชาการเพ่ือพัฒนา

ทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางวิชาการของสถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
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  4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนและท้องถิ่น 

  สรุปได้ว่า การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากสภาพปัญหา และความต้องการ
ของผู้เรียนหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถ่ิน การเรียนรู้
จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของตนเองผู้เรียนจะ
เรียนรู้ตามสภาพจริงของตนเอง สามารถนําความรู้ไปใช้การพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ 

 2.2.4.3 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  
  การจัดการเรียนการสอนเป็นหัวใจสําคัญของงานวิชาการ และเป็นกระบวน 

การสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร เพราะเป็นข้ันตอนในการนําหลักสูตรไปใช้ ดังน้ันหลักสูตรที่จัดทํา
ขึ้นจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนการสอน (สมาน อัศวภูมิ, 2553, หน้า 
282) ขอบข่ายงานการจัดการเรียนการสอน มีนักการศึกษาได้ให้ความเห็นต่าง ๆ ดังน้ี 

  คเนเซอวิช (Knezevich, 1962, pp. 400-427, อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 
2553, หน้า 282) ได้กล่าวสรุปการจัดการเรียนการสอนไว้ 3 เรื่อง คือ 1) การจัดระบบงานการสอน
ตลอดปี 2) การวัดผล ประเมินผล 3) สื่อการจัดการเรียนการสอน  

  คิมโบร และนันเนอรี (Kimbrough and Nunnery, 1988, pp. 54-58, 
อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2553, หน้า 282) เสนอเก่ียวกับเรื่องการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์และทําความเข้าใจหลักสูตร 2) การแปลงหลักสูตรไปสู่
การสอน 3) การจัดระบบงานการจัดการเรียนการสอน 4) การวัดผลประเมินผล และ 5) การจัดสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 21) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนการ
สอนการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผู้สอนต้องคํานึงถึง
พัฒนา การทางด้านร่างกายและสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนเป็น
ระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน การจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงช้ันควรใช้รูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายเน้น
การ จัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จาก
ธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการ การเรียนรู้คู่คุณธรรม ทั้งน้ีต้องนํากระบวนการจัดการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป
สอดแทรกในการเรียน การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้ือหาและกระบวนการต่าง ๆ ข้ามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม การบูรณาการเป็นการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน 
ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยนํากระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มา
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
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  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 3) ได้กล่าวถึงการดําเนินงาน
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การสอนในสถานศึกษาดําเนินไปด้วยดี และสามารถปฏิบัติได้
ต้องมีการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 1) การจัดตารางสอนเป็นการกําหนดวิชา เวลา ผู้สอน สถานที่ 
ตลอดจน ผู้เรียนในแต่ละรายวิชา 2) การจัดช้ันเรียน เป็นงานที่ฝ่ายวิชาการต้องประสานกับฝ่ายอาคาร
สถานที่ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องเรียน 3) การจัดครูเข้าสอน ต้องพิจารณาถึงความ
พร้อมของสถานศึกษาและความพร้อมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาช่วยสอน 4) 
การจัดแบบเรียนสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะใช้แบบเรียนที่กระทรวงกําหนด หรือครู
อาจใช้หนังสืออ่ืนเป็นหนังสือประกอบหรือจากเอกสารที่ครูเตรียมเอง 5) การปรับปรุงการเรียนการ
สอนเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้ก้าวทันวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการความก้าวหน้าของสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม 6) การฝึกงาน มีจุดมุ่งหมาย
เป็นการให้นักเรียนนักศึกษารู้จักนําเอาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน ทั้งยังมุ่งให้ผู้เรียนได้ 
เห็นปัญหาที่แท้จริงในสาขาวิชาและอาชีพน้ัน เพ่ือให้โอกาสผู้เรียนได้เตรียมตัวที่จะออกไปเผชิญกับ
ชีวิตจริงต่อไป 

  สมาน อัศวภูมิ (2553, หน้า 282) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอน
เป็นหัวใจของงานวิชาการและเป็นกระบวนการสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร เพราะเป็นข้ันตอนใน
การนําหลักสูตรไปใช้ ดังน้ัน หลักสูตรที่จัดทําขึ้นจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการ
จัดการเรียนการสอน สําหรับขอบข่ายงานการเรียนการสอนหรือการบริหารหลักสูตรและการสอน 
นักวิชาการให้ความเห็นต่าง ๆ กันไป จะเห็นว่ามีหลายด้านที่เหมือนกันและบางด้านก็แตกต่างกันและ
การจัดกลุ่มให้หลักแตกต่างกันในงานด้านการจัดการเรียนการสอน ควรจัดไว้เป็น 5 ด้าน คือ 1) การ
ดําเนินงานธุรการ ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) การเตรียมการจัดการเรียนการสอน 3) การจัดหา
สื่อการสอนและเทคโนโลยี 4) การดําเนินการจัดการเรียนการสอน 5) การวัดผลและประเมินผล  
การเรียนการสอน 

  สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หมายถึง การจัดรูปแบบ
หรือกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน จัดทําแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้สื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
การเรียนรู้ พัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 2.2.4.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
  การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดเป็นปัญหาสําคัญ คือ การศึกษาไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของสังคมได้ คุณภาพของการศึกษาควรได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนา
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หลักสูตรของการเรียน เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ของผู้เรียนและสามารถนําความรู้ที่ได้รับน้ันไปทําประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นักการศึกษา
ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรไว้ ดังน้ี 

  โซเวลล์ (Sowell, 1996, p. 11) ได้กล่าวสรุปกระบวนการของหลักสูตร 
(curriculum process) ว่าเก่ียวข้องกับการพัฒนา (development) การนําไปใช้ (curriculum 
classroom use) และการประเมินผล (evaluation) โดยอธิบายเพ่ิมเติมไว้ ดังน้ี การพัฒนาหลักสูตร 
(curriculum process) หมายถึง การสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขว่าจะสอนอะไรให้แก่นักเรียน 
การพัฒนาจะรวมไปถึงการตัดสินในภาพรวมของผลผลิต น่ันคือการออกแบบหลักสูตรน่ันเอง  
การออกแบบหลักสูตรควรเป็นเน้ือหาที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิที่ทําให้จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาประสบความสําเร็จ จุดมุ่งหมายที่สําคัญคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ หรือเป็น
การเตรียมคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามความไม่แน่นอนของโลก เมื่อเป็นเช่นน้ีการพัฒนาหลักสูตร
จึงต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับชุมชน ที่สถานศึกษาต้ังอยู่การนําหลักสูตรไปใช้ 
(classroom use) จะเกี่ยวกับการจัดลําดับและการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมวิชา ซึ่งครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติการท่ีนําเอาทั้งกระบวนการที่เป็น
คุณลักษณะเฉพาะและกระบวนการท่ีไม่เป็นคุณลักษณะมาใช้ บางครั้งหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนามา
แบบคุณลักษณะเฉพาะ จะได้รับการทดสอบเอามาใช้ในห้องเรียนเสียก่อน ก่อนที่จะถูกนําไปใช้ใน
สถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้จะเก่ียวข้องกับการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวกับขอบเขตและความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
การส่ือสารกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด การพัฒนาวิชาชีพและแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ด้วย และการ
ประเมินผลหลักสูตร (curriculum evaluation) จะครอบคลุมไปถึงกระบวนการในการปรับปรุง
โปรแกรมต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์ผลที่ได้รับและการจัดอภิปราย
เพ่ือตัดสินความคุณค่าของหลักสูตร การประเมินผลจะนําไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ค้นหาความ
ต้องการที่สามารถตรวจสอบได้และส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือความเข้าใจในหลักสูตร การประเมินผล
หลักสูตร มีจุดมุ่งหมายในการหาจุดอ่อนและจุดแข็งเป็นเบ้ืองต้น และจะนําไปใช้ ในการอ้างอิงในการ
ประเมินคุณค่าความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบของการประเมินหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายท่ี
สําคัญ 2 ประการ โดยประการแรกเป็นการประเมินว่าหลักสูตรได้ถูกนําไปใช้จริงและประการที่สอง 
เป็นการประเมินถึงความพึงพอใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรที่กําหนดไว้เพียงใด 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 4-5) ได้กําหนดหลักการที่สําคัญหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังน้ี 1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็น
เอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 2) เป็น
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หลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและ มี
คุณภาพ 3) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 4) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น
ทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 5) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
6) เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา 
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับ
ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี 1) มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหาการ
ใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 3) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย  
4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชนJและสร้างสิ่งที่
ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

  เบญจวรรณ ก่ีสุขพันธ์ (2551, หน้า 13) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาหลักสูตร
มีความหมายครอบคลุมไปถึงการประเมินผล ผลการสอนของครู ผลการเรียนการสอนของนักเรียน
เป็นต้น การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ขั้นตอนในการปฏิบัติ จําเป็นต้องอาศัยบุคคลท่ี
เก่ียวข้องที่มีความสามารถและความเช่ียวชาญในการพัฒนาและจะต้องพัฒนาให้เป็นระบบด้วย 

  สมาน อัศวภูมิ (2553, หน้า 275) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรหมาย 
ความรวมถึงการสร้างหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น 

  รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554, หน้า 41) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร
เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนของการตัดสินใจหาทางเลือกทางการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการเรียนการสอนไปในทางที่ดีขึ้น เพ่ือให้เหมาะกับผู้เรียนและสถานศึกษา
โดยผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

  สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน หมายถึง กระบวนการในการ
วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทําหลักสูตรสถาน 
ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสภาพแวดล้อม จัดทําโครงสร้างหลักสูตร และสาระต่าง ๆ  
การนําหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ 
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 2.2.4.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้มีความสําคัญต่อการบริหารการศึกษาใน

โรงเรียนเป็นอย่างย่ิง ดังน้ันจึงมีนักวิชาการให้ความหมายของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไว้หลาย
ประการ ดังน้ี 

  รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550, หน้า 66) ได้กล่าวว่า การพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ หมายถึง การท่ีผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปเป็นอย่างอ่ืน เช่น เปลี่ยนจากการไม่รู้เป็นรู้หรือ
เปลี่ยนจากการไม่ชอบเป็นชอบหรือ ในทางตรงข้ามจากการชอบเป็นไม่ชอบ การเรียนรู้เป็นการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากประสบการณ์ตราบใดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ก็
จะไม่เกิดขึ้น 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 34) ได้กล่าวถึงแนวการปฏิบัติในการ
พัฒนา กระบวนการเรียนรู้ไว้ ดังน้ี 

  1. ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้ตามสาระ หน่วยการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

  2. ส่งเสริมให้ครูได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถาน 
การณ์การประยุกต์ใช้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  3. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  4. การนําภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
  5. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอน 
  6. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู 
  ปรัชญนันท์ นิลสุข (2557, หน้า 13-18) ได้ให้ความหมายว่าการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการของแต่ละบุคคลอันเกิดจากสภาวะแวดล้อม บุคลิกภาพ อารมณ์
และสังคมของแต่ละบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองทั้งใน
ห้องเรียนและในชีวิตประจําวันทําให้เกิดกระบวนการในการเรียนรู้ของตนเอง 

  สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจัดทํา
แผนการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเน้ือหาสาระกิจกรรม ความสนใจความถนัด
ของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือเครือข่ายผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

 2.2.4.6 การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
  การเปิดโอกาสให้ผู้ที่ออกจากการศึกษาในระบบ หรือนอกระบบ รวมท้ังผู้ที่

เรียนรู้ตามอัธยาศัย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้เข้าสู่หลักสูตรการศึกษา ย่อมเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศ มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดังน้ี 



32 
 

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หน้า 1-30) กล่าวว่า การ
เทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนําผลการศึกษาและการเรียนรู้ที่ เป็นความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์จากการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มาประเมินเข้าสู่หลักสูตรระดับ
ใดระดับหน่ึง การเทียบโอนผลการศึกษาประกอบด้วย 1) การเทียบระดับการศึกษา หมายถึงการ
กําหนดความเท่าเทียมกันของมาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตรในแต่ละระดับทั้งการศึกษา ในระบบ
และนอกระบบ หรือการนําเอาผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาตามอัธยาศัยมาประเมินเพ่ือให้ได้หรือ
สําเร็จระดับการศึกษาระดับใดระดับหน่ึง 2) การเทียบโอนประสบการณ์ หมายถึง การนําผลการ
เรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของบุคคลท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบนอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ที่ได้สั่งสมไว้มาประเมินเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา โดย
ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะ
เป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังจากการเรียนรู้ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณJการทํางาน  

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 28) ได้กล่าวถึง การวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ ดังน้ี การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการ
คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ประสบผลสําเร็จน้ัน ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัด เพ่ือให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูล และสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความ 
ก้าวหน้า และความสําเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 
4 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 

  เบญจวรรณ ก่ีสุขพันธ์ (2551, หน้า 317) กล่าวว่า การวัด และ
ประเมินผลเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างหน่ึงสําหรับผู้สอน ด้วยเหตุผลที่ว่าการวัดและการประเมินผลจะ
เป็นวิธีการท่ีประเมินความรู!ความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนใช้เป็นวิธีการในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้สอนได้ว่า ได้ดําเนินการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่กําหนดไว้
หรือไม่ ดังน้ันผู้สอน จึงจําเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดําเนินการวัดและการ
ประเมินผลได้เป็นอย่างดี 

  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 99-100) ได้สรุปไว้ว่า การวัด 
(measurement) เป็นกระบวนการที่กําหนดจํานวนตัวเลขให้กับวัตถุสิ่งของหรือบุคคลตามความมุ่ง
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หมายและเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่จะวัดนั้น การวัดด้านการเรียนรู้  
วัด 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (cognitive domain) ด้านทักษะปฏิบัติ (psychomotor 
domain) ด้านเจตคติ (affective domain) ส่วนการประเมินผล (evaluation) เป็นการพิจารณา
ตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพคุณค่าความดีและการกระทํา บางทีขึ้นอยู่กับการวัดเพียงอย่างเดียวหรือ  
การรวมการวัดหลายทางการประเมินผลแต่ละคร้ังจะประกอบด้วยการวัดที่ได้จากกระบวนการต่าง ๆ 
เกณฑ์การพิจารณาและการตัดสินใจเป็นการช้ีขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบ ผลของการวัดเป็น
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ สถานศึกษามีแนวการปฏิบัติ ดังน้ี 1) กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัด 
ผลและประเมินผลของสถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู! และ
กิจกรรมการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการการปฏิบัติ และผลงาน 4) จัดให้มีการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 5) พัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลให้ได้
มาตรฐาน 

  วิภา ทองหงํา (2554, หน้า 72-73) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ครูใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนา 
การความก้าวหน้าและความสําเร็จทางการเรียนของผู้เรียนโดยการวัดและประเมินผลตามระดับช้ัน
เรียน การวัดประเมินผลเป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการเรียนการสอนมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
1) ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอาจารย์ ทําให้ครูอาจารย์ทราบผลการสอนของตนเป็นอย่างไร
และได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 2) เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียนหรือไม่เพียงใด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงตนเอง 3) เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารงาน 
ในสถานศึกษาทําให้ทราบสถานภาพที่แท้จริงของหลักสูตรโครงการสอน บันทึกการสอนที่นํามาสู่การ
ปฏิบัติว่าประสบปัญหาอย่างไรจะได้แก้ไขปรับปรุง 4) เพ่ือเป็นข้อมูลทางการศึกษาทั่วไป 5) เป็น
หลักฐานด้านการศึกษาของสถานศึกษาในด้านการรับนักเรียนผลการเรียนและการสําเร็จหลักสูตร  
6) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ในด้านผลการเรียนและการสําเร็จการเรียนของนักเรียน 
โดยผู้บริหารหรือผู้บริหารงานวิชาการ ควรมีหน้าที่เก่ียวกับการวัดผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
ที่สําคัญ ได้แก่ 1) กําหนดนโยบายทั่วไปเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลในเรื่องประเภทของข้อสอบ
ที่ใช้วัดผล ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน จํานวนคร้ังที่สอบและการเก็บคะแนนสอบแต่ละครั้งมาตรฐาน
ในการสอบวัดผล การรายงานผลแก่ผู้ปกครอง 2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นใน 
การสอบ และการวัดผลประเมินผล ตลอดจนการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 3) พยายามส่งเสริมครู
อาจารย์ให้มีความรู้ทางการวัดและประเมินผล โดยการจัดการฝึกอบรมการประชุมปฏิบัติการในด้าน
เทคนิคการวัดผลประเมินและการรายงานผล 4) การจัดตารางสอบ ห้องสอบและระเบียบในการสอบ 
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5) ควรมีการประเมินผลการสอน หากมีการบกพร่อง อาจจะได้หาทางแก้ไขต่อไปหรือเสนอแนวทาง
ในการนําไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 

  สรุปได้ว่า การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
หมายถึงการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลของโรงเรียน ส่งเสริมให้ครู
จัดทําแผนการวัดผลประเมินผล ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวัดผลประเมินผลแต่ละรายวิชา ดําเนิน 
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 

 2.2.4.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  
  การวิจัยเป็นกลยุทธ์หรือวิธีการสําคัญหน่ึงที่นิยมใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยน 

แปลงหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นหลักเหตุผลและตรรกวิทยา มีนักการศึกษาได้กล่าวถึง 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ ดังน้ี 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 2) ได้กล่าวถึง การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา 
และพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้กําหนดแนวทาง 
การพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นําทางวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ ใช้วิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แก!ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 24 (5) ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอน
สามารถใช้การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มาตรา 30 ให้สถานศึกษาส่งเสริม ให้ผู้สอนสามารถ
วิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมีครูเป็นผู!ปฏิบัติการที่จะค้นหาคําตอบเพ่ือการแก้ปัญหาต่อไป 

  รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554, หน้า 115-116) ได้กล่าวถึง นโยบายให้
โรงเรียนมีการดําเนินการวิจัยภายในเป็นนโยบายค่อนข้างใหม่ ผู้บริหารและบุคลากรจําเป็นต้องให้
ความสนใจและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการวิจัย เพ่ือ
ทําให้นโยบายประสบความสําเร็จและนํา ไปสู่ภารกิจของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นสถาน 
ศึกษามีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การวิจัยการบริหารการจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) ประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ 
ผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ  

  วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557, หน้า 29-30) ได้กล่าวถึง บทบาทผู้บริหาร
ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา นักบริหารการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักบริหารระดับประเทศ
หรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับสถานศึกษา จะต้องคํานึงอยู่เสมอว่า การบริหาร และการ
ตัดสินใจของตนจําเป็นจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานข้อเท็จจริง ซึ่งการตัดสินใจ บนพ้ืนฐาน
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ดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยสนับสนุนสําหรับการวิจัยน้ัน ให้ดําเนินการใน
เรื่องต่อไปน้ี 1) วิจัยสิ่งที่เป็นปัญหาทางการศึกษาหรือปัญหาขององค์การหรือของสถานศึกษาที่ตน
รับผิดชอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศอันเป็นข้อเท็จจริงมาสนับสนุน การบริหารและการตัดสินใจ 
2) วิจัยเก่ียวกับชุมชนท่ีเก่ียวข้องหรือผลกระทบต่อการบริหารของตน การจัดการศึกษาจะต้อง
คํานึงถึงความต้องการ ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ผู้บริหารจะต้องนําการศึกษาวิจัยมาช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชนและท้องถิ่นตลอดเวลา 3) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนโยบายการศึกษาและ
นโยบายด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือกระทบต่อการจัดและบริหารการศึกษาในองค์กรการศึกษาที่ตน
รับผิดชอบ ทั้งน้ีเพ่ือให้ทราบถึงทิศทางการบริหารการศึกษา และทราบถึงกิจกรรมที่องค์กรของตน
จะต้องจัดและดําเนินการเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว 

  สรุปได้ว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน หมายถึง การ 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และประสานความร่วมมือในการศึกษา ตลอดจน 
การเผยแพร่ผลงานการวิจัย หรือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับโรงเรียน 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และโรงเรียนอ่ืน 

 2.2.4.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
  สมกิต บุญยะโพธิ์ (2547, หน้า 36-38) ได้กล่าวถึง โรงเรียนควรให้การ

สนับสนุน และส่งเสริมการดําเนินงานของแหล่งเรียนรู้ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ี 1) กําหนดกระบวนการบริหารคือ ระบุเรื่องการจัดการให้ชัดเจน โดยมีผู้จัดทําหน้าที่เชิงบริหาร
จัดการ ซึ่งอาจจะเป็นปราชญ์ ผู้รู้ หรือเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ได้ โดยทําหน้าที่ประสานงานร่วมกันจัดทํา
เน้ือหาสาระรูปแบบ กระบวนการท่ีจะถ่ายทอดความรู้ 2) สร้างระบบเครือข่าย แหล่งเรียนรู้ทํางาน 
คนเดียวกันไม่ได้ต้องมีเพ่ือนร่วมงาน เช่น พิพิธภัณฑ์ อาจจะมีเพ่ือนร่วมงานหลายประเภท ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์ด้วยกันเอง สถาบันการศึกษา กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรวัฒนธรรม เช่น หอสมุด โบราณสถาน 
ชมรมกีฬา องค์การทางศิลปะ และหน่วยงานวัฒนธรรมต่าง ๆ และเครือข่ายอ่ืน ๆ เป็นการขยายพ้ืนที่
การบริการ แก่กลุ่มบุคคล เช่น โรงพยาบาล และสํานักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนในทัณฑสถาน 
เป็นต้น การใช้แหล่งเรียนรู้สร้างระบบเครือข่ายก็เพ่ือประโยชนJของการให้ความรู!ที่หลากหลาย 
กว้างขวางและการได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน 3) การจัดทํากรอบแนวคิดความรู้ตามความ
ต้องการได้อย่างเป็นระบบ 4) มีการเช่ือมโยงการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 5) ส่งเสริมให้เป็นแหล่งรายได้ เศรษฐกิจชุมชน โดยมีการจัดการอบรม สาธิตวิธี
ผลิตภัณฑ์นานาชนิด และ 6) มีการประชาสัมพันธ์ผลงานให้แพร่หลาย 

  รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554, หน้า 132-135) ได้กล่าวถึงแหล่งเรียนรู้  
ตามมาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
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2) พุทธศักราช2545 ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
เป็นต้น โดยบทบาทของแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาแก่ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย มี
ดังน้ี 1) แหล่งเรียนรู้ต้องสามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ (process of learning) 
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (learning by doing) ทั้งการเรียนรู!ของคนในชุมชนที่มี แหล่งเรียนรู้
ของตนเองอยู่แล้วและการเรียนรู้ของคนอ่ืน ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 2) เป็นแหล่ง
ทํา กิจกรรม แหล่งทัศนศึกษา แหล่งฝึกงานและแหล่งประกอบอาชีพของผู้เรียน 3) เป็นแหล่งสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนโดยตนเอง 4) เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย
และฝึกอบรม 5) เป็นองค์กรเปิด ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง 6) เผยแพร่
ข้อมูลแก่ผู้เรียนในเชิงรุกเข้าสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ประหยัดและสะดวก 7) มีการเช่ือมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 8) มีสื่อประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาอาชีพ โดยควรมียุทธศาสตร์ 
การทํางานเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ของภาครัฐ เอกชน และชุมชน ได้แก่ 1) กําหนดภารกิจสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวก รวมท้ังให้คําปรึกษาทางวิชาการ ประสานการจัดกระบวนการกลุ่ม การสร้างผู้นํา
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดแหล่งเรียนรู้และการจัดการที่ย่ังยืน 2) มีการจัดการร่วมกัน โดยภาครัฐสนับสนุน
และอํานวยความสะดวก รวมทั้งให้คําปรึกษาทางวิชาการ ประสานการจัดการกระบวนการกลุ่มการ 
สร้างผู้นําเพ่ือกระตุ้นให้เกิดแหล่งเรียนรู้และการจัดการที่ย่ังยืน ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณ การ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่เก่ียวข้องกับแหล่งเรียนรู้ ภาคชุมชนหรือประชาชนในท้องถ่ินและผู้รับผิด 
ชอบกิจกรรมทั้งหมดของแหล่งเรียนรู้ 3) กําหนดรูปแบบและมาตรฐานการบริการข้ันพ้ืนฐานของ
แหล่งเรียนรู้และสามารถดําเนินการร่วมกันได้ 4) ใช้ทรัพยากรท้องถ่ินร่วมกัน 5) ดําเนินการใน 
เชิงรุกโดยการปรับรูปแบบขององค์กรและบุคลากร 6) จัดต้ังกองทุนสนับสนุนและจัดหาอาสาสมัคร
มาช่วยในการดําเนินงาน 7) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลระหว่าง แหล่งเรียนรู้ และควรมีแนว 
นโยบายในการดําเนินการ ดังน้ี 1) ให้แหล่งเรียนรู้เป็นองค์กรเปิดที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทาง 
การศึกษาได้อย่างแท้จริง 2) จัดกระบวนการเช่ือมโยงระหว่างแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษาและชุมชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 3) นําเทคโนโลยีมาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ก้าวหน้าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 4) กระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีอํานาจจัดการแหล่งเรียนรู้ และได้รับการสนับสนุนในเร่ืองข้อมูล
รวมทั้งงบประมาณจากภาครัฐ สถานศึกษา นักวิชาการและเอกชน 5) ให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือ
ดําเนินงานในแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ 6) ให้มีการจัดการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยง
การบริหารจัดการทรัพยากร การกําหนดกลไก การประสานประโยชน์ กําหนดยุทธศาสตร์ในการ
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ทํางานร่วมกันให้ประสบความสําเร็จ ซึ่งรูปแบบของเครือข่ายนั้นมีหลากหลาย 7) ส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการแลกเปลี่ยนงานด้านแหล่งเรียนรู้กับต่างประเทศ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นไปที่การจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนน้ัน โรงเรียนจึงต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความ
พร้อมสําหรับจัดการเรียนรู!พร!อมทั้งประสานจัดการเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนด้วย 
โรงเรียนมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 1) สํารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน
สถานศึกษาชุมชน ท้องถ่ิน ในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 2) จัดทํา
เอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 3) จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมท้ังพัฒนาให้เกิด
องค์ความรู้และประสานความร่วมมือสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษาในการจัดต้ัง ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  สรุปได้ว่า การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การสํารวจ
แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกชุมชนเพ่ือทําการพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และการประสานความร่วมมือ
กับสถานศึกษาองค์กร ครอบครัว และบุคคลในชุมชน เพ่ือพัฒนา และใช้ร่วมกัน ตลอดทั้งการจัด 
การเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 2.2.4.9 การนิเทศการศึกษา  
  มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการนิเทศไว้ ดังน้ี 
  โกลด์แฮมเมอร์ และคณะ (Goldhammer and others, 1980, p. 13, 

อ้างถึงใน วิภา ทองหงํา, 2554, หน้า 75) ได้สรุปจากคําจํากัดความการนิเทศไว้ว่า เป็นลักษณะงานที่
มอบหมายให้ครูหรือผู้นิเทศที่จะกระตุ้นให้ครูหรือครูแนะแนวในสถานศึกษาได้มีการพัฒนาในการที่จะ
นําวิธีการสอนสื่อการเรียนการสอนมาใช้โดยเน้นถึงทักษะในการติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันการนิเทศ
การศึกษาเป็นความพยายาม ที่จะช่วยเหลือครูแก้ปัญหา ช่วยเหลือครูในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและการสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างครูและนักเรียน 

  กรองทอง จิรเดชากุล (2550, หน้า 4) กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียน
เป็นกิจกรรมที่สําคัญอย่างหน่ึงในการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้ดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพของการศึกษาจะประสบความสําเร็จตามเป้าประสงค์มากหรือน้อย ส่วนหน่ึง
ขึ้นอยู่กับการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งความจําเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียน คือ 1) เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน 2) ปริมาณศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา 3) บุคลากรภายในสถานศึกษา มีความรู!ความสามารถมีความคุ้นเคย
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และใกล้ชิดปัญหามากที่สุด 4) บรรยากาศในการนิเทศมีความเป็นกันเองและสามารถปฏิบัติงานนิเทศ
ได้อย่างต่อเน่ือง 

  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 236) ได้กล่าวถึง การนิเทศภายใน
โรงเรียนเป็นงานที่ช่วยพัฒนาครูอาจารย์ในด้านวิชาการ ในด้านการเรียนการสอน เพ่ือให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา ความจําเป็นที่ต้องมีการนิเทศภายในก็เน่ืองจากศึกษานิเทศก์มีจํานวนจํากัด 
เพ่ือจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรบุคลากรภายในโรงเรียน และโรงเรียนเองเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหา
การเรียนการสอนได้ดี รวมท้ังการสร้างความร่วมมือและแก้ไขปัญหาการทํางานร่วมกัน บุคลากรภายใน
โรงเรียนที่สามารถนิเทศได้นอกจากผู้บริหารแล้ว ครูอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญ ก็
สามารถทําหน้าที่นิเทศได้ รวมทั้งการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาร่วมโครงการเทคนิค
วิธีการนิเทศน้ันสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย จํานวนผู้รับการนิเทศเวลาและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในการจัดทําโครงการนิเทศน้ัน ควรจะได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
ในการนิเทศ จัดทําแผนการนิเทศ แล้วจึงนําแผนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ควรมี
การประเมินผลโครงการนิเทศ เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

  สมาน อัศวภูมิ (2553, หน้า 300) ได้กล่าวถึง การนิเทศในฐานะองค์ 
ประกอบหนึ่งของการบริหารวิชาการ หมายถึง การนิเทศภายในระบบการศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียน) หรือการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นหลัก โดยผู้นิเทศ ซึ่งอาจจะรวมถึงผู้บริหารด้วยจะใช้
รูปแบบและวิธีการนิเทศการศึกษา โดยเฉพาะการนิเทศการสอนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นหลัก 

  สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุนส่งเสริมให้คําแนะนํา ปรับปรุง พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ในด้านกระบวนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยสร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เก่ียวข้องให้เข้าใจกระบวนการ
นิเทศภายในเพ่ือปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

 2.2.4.10 การแนะแนว  
  นักการศึกษาได้ให้ความหมายของ การแนะแนวไว้ ดังน้ี 
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (2551, หน้า 16) ได้อธิบายไว้

ว่า การแนะแนว หมายถึง กระบวนการที่จัดข้ึนเพ่ือพัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีบทบาทเต็มที่ใน
การเรียนรู้เพ่ือที่จะพัฒนาศักยภาพและสามารถจัดการกับชีวิตตนอย่างชาญฉลาด และมีคุณลักษณะ 
ตามมาตรฐานการแนะแนว ซึ่งประกอบ ด้วย 5 บริการ ได้แก่ บริการศึกษารวบรวมข้อมูลรายบุคคล
บริการสนเทศบริการให้คําปรึกษาบริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามและประเมินผล 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 20) กําหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ มี
เป้าหมายวางแผนในการดําเนินชีวิต ในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการปรับตัวได้อย่าง
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เหมาะสมช่วยให้ครูรู้จัก เข้าใจนักเรียนเพ่ือช่วยเหลือในการจัดบริการและให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

  รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554, หน้า 151) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การแนะ
แนวเป็นกิจกรรม กระบวนการท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือให้บริการแก่ผู้เรียนทั้งภายในและนอก
ห้องเรียน โดยการช้ีแนะช่วยเหลือให้สามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมสังคม ได้อย่างมีความสุข 

  สรุปได้ว่า การแนะแนว หมายถึง การจัดระบบ และการดําเนินการแนะ
แนวทางวิชาการและอาชีพ โดยเช่ือมโยงกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากความร่วมมือของทุก
คนที่มีสวนเก่ียวข้อง และการติดตาม ประเมินผลการแนะแนวกับสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะ
แนวกับสถานศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2.2.4.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีความ 

สําคัญต่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนเป็นอย่างย่ิง ดังน้ันจึงมีนักวิชาการให้ความหมายของการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ไว้หลายประการ ดังน้ี 

  พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และสุชาติ กิจพิทักษ์ (2548, หน้า 6-8) กล่าว
ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริการจัดการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของโรงเรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริการการศึกษา ทั้งยัง
เป็นการป้องกัน การจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกท่ีมีพลังใน 
การพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงย่ิงข้ึน 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, หน้า 1-2) ได้ให้
ความหมายว่า ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
การศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้โรงเรียนยึดหลักการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยการส่งเสริมสนับสนุนและกํากับดูแลของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

  สุภาวดี ตรีรัตน์ (2557, หน้า 4) ได้กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและทางการบริหารการจัดการที่มีการวางแผน
ล่วงหน้าและมีการประสานสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะสร้างความมั่นใจท่ีสมเหตุสมผลว่าผู้เรียน
จะมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กําหนดไว้ 

  สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
หมายถึง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ การ
จัดระบบบริหาร และสารสนเทศ จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน และดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา รวมถึง
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี และ
สรุปรายงานประจําปี 

 2.2.4.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
  การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นสิ่งที่โรงเรียนควรที่จะ

ประสานให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เน่ืองจากการเรียนรู้ไม่มีที่สินสุด การเรียนรู้ไม่ได้อยู่เพียงใน
ห้องเรียน และไม่จํากัดเพศ และวัย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการให้ความรู้แก่คนในชุมชนอันเป็น
แนวทางที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชน ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการดังน้ี 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, หน้า 29) กล่าว
ว่า การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

  1. การศึกษา สํารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
  2. จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพ่ือ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
  3. การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางวิชาการ 
  4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคลครอบครัว 

ชุมชนและท้องถิ่น 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 61) ได้กล่าวถึงการส่งเสริมให้ชุมชนมี

ความเข้มแข็งทางวิชาการ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
  1. ให้สถานศึกษาร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา และสนับสนุน

งานด้านวิชาการแก่ชุมชน 
  2. บริการให้ความรู้ต่าง ๆ ในด้านวิชาการแก่ชุมชน โดยคณะครู วิทยากร

ของชุมชนและนักวิชาการต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน 
  3. วางแผน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาการดําเนินการด้านวิชาการแก่

ชุมชน ท้องถิ่นให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  สรุปได้ว่า การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึง 

กระบวนการสํารวจความต้องการของการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน โดยการให้ความรู้ เสริม 
สร้างความคิด และเทคนิค ตลอดจนทักษะทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และคุณภาพ
ของชีวิตประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน และท้องถ่ินอย่าง
จริงจังและต่อเน่ือง 
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 2.2.4.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กรอ่ืน  
  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กรอ่ืน 

ทําให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้ที่กว้างขวางเพราะการร่วมมือทางวิชาการเป็น 
การแบ่งปันสื่อและองค์ความรู้ต่าง ๆ  

  กฤษณา ขันตา (2558, หน้า 49) กล่าวว่า การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน หมายถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ
กับโรงเรียนอ่ืน โดยมีการจัดระบบในโรงเรียนให้มีความเหมาะสมโดยให้มีผู้รับผิดชอบในการประสาน
ความร่วมมือ พร้อมทั้งมีการประเมินผลในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียน
อ่ืนอย่างต่อเน่ืองการประสาน ความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนของรัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 38) ได้ให้แนวปฏิบัติในการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอ่ืน ดังน้ี 

  1. ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนของ
รัฐ เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณ
ใกล้เคียงภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภายใน ต่างประเทศ 

  กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน ดังน้ี 
  1. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและใช้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

  2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนประสานงาน 
กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหลง่วิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น 

  3. ให้บริการด้านวิชาการท่ีเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับ
แหล่งวิชาการในที่อ่ืน ๆ  

  4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับศิษย์เก่า 

  สรุปได้ว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและ
องค์กรอ่ืน หมายถึง การช่วยเหลือในการพัฒนางานวิชาการระหว่างโรงเรียน และองค์กรอ่ืนตลอดจน
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ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้บริการด้าน
วิชาการที่สามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนแหล่งข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในท่ีอ่ืน ๆ ตลอดจน
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิชาการให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนการสอน 

 2.2.4.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  

  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา มีความสําคัญต่อการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นอย่างย่ิง 

  กฤษณา ขันตา (2558, หน้า 50) กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
หมายถึงการกําหนดแนวปฏิบัติ โดยผ่านการสํารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ืองทั้ง
ในและนอกเขตพื้นที่ มีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารวมทั้งมีการ 
ปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริม สนับสนุน งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน 
อ่ืนที่จัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการ
จัดการศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 38) ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติใน
การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ดังน้ี 

  1. สํารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมท้ังความต้องการในการที่
ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

  2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

  3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถานบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

  บทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน ดังน้ี 
  1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนในเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษา 
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  2. จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่ร่วมจัดการศึกษา 

  3. ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนร่วมกัน
จัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

  4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาน 
ศึกษากับบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนได้รับ
ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจาเป็น 

  6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านคุณภาพและด้านปริมาณ เพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

  สรุปได้ว่า การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา หมายถึง การสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในจัดการศึกษา และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูง 
สุดแก่ผู้เรียน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้ชุมชนได้รับความช่วย 
เหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม และส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

 2.2.4.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
  การจัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน

เพ่ือกําหนดข้อปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกันอย่างชัดเจน และให้เป็นไปในทางเดียวกันใน
การปฏิบัติงานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่ได้ร่วมกันวางไว้ 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 158-159) ได้กล่าวถึงการจัดทํา 
ระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้วนวิชาการของสถานศึกษา ไว้ดังน้ี 

  1. ด้านหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช้ ผู้บริหาร และครูควรมีการ
แนะนําให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร และการใช้หลักสูตร ควรมีการจัดเตรียมและ
จัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร เช่น วิสัยทัศน์ ปรัชญา คติพจน์ จุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียนหลักสูตร
แกนกลางไว้เพียงพอต่อความต้องการของครูผู้สอน เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนในโรงเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ควรมีการกําหนดนโยบายและแผนงานวิชาการของ
โรงเรียนไว้ตลอดปีการศึกษา 
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  2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ครูฝ่ายวิชาการควรมีการจัด
ครูเข้าสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ และความถนัดของครูเป็น
สําคัญ ควรมีการจัดให้มีการปรึกษาหารือ และประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
และควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

  3. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรเชิญวิทยากรมาอบรมให้
ความรู้เรื่องการวิจัยในชันเรียนแก่ครูผู้สอน ควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนทําวิจัยในชันเรียน เพ่ือประโยชน์
ในการเรียนการสอน และควรสนับสนุนให้ครูนําผลการวิจัยในชันเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอน 

  4. ด้านการพัฒนาสื่อ และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ควรให้ครูผู้สอน และ
นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาในการเรียนการสอน ควรให้โรงเรียนวางแผนจัดหา/
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ครูผู้สอน ในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับความต้อง 
การ และควรจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้จูงใจนักเรียนเข้าใช้บริการ 

  5. ด้านวัดผล และประเมินผล ผู้บริหาร และครูผู้สอนควรจัดให้มีเครื่อง 
มือใช้ในการวัดผล และประเมินผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกชัน ควรจัดให้มีการอบรมหรือประชุม
ปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผล ควรมีการจัดทําคลังข้อสอบ และควร
ให้มีการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริง 

  6. ด้านการนิเทศการศึกษา ผู้บริหารควรกําหนดบทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศไว้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ควรจัดให้มีการสร้างเครื่องมือการ
นิเทศสําหรับใช้ในการนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างต่อ 
เน่ืองและควรให้มีการกําหนดเป้าหมาย และแผนการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน และถูกต้อง 

  7. ด้านส่งเสริมงานวิชาการแก่ครูผู้สอน และชุมชน ผู้บริหารควรจัดการ
เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยการเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทาง
วิชาการควรจัดงบประมาณสนับสนุนแก่บุคลากรที่เข้ารับการอบรมทางวิชาการอย่างเพียงพอ และ
ควรจัดให้มีการประชุมอบรมทางวิชาการอยู่เสมอ 

  8. ผู้บริหารควรมีการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในทุกด้าน 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551, หน้า 31) กล่าวไว้ว่า 
การจัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. ศึกษา และวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

  2. จัดทําร่างระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน
เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
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  3. ตรวจสอบร่างระเบียบ และแนวปฏิบัติ เก่ียวกับงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนและแก้ไขปรับปรุง 

  4. นําระเบียบ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียนไปสู่
การปฏิบัติ 

  5. ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านวิชาการของโรงเรียน และนําไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 

  สรุปได้ว่า การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
โรงเรียน หมายถึง การส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน
ด้านวิชาการของโรงเรียน ตรวจสอบร่างระเบียบ และแนวปฏิบัติ นําไปสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 

 2.2.4.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน  
  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในโรงเรียนมีความสําคัญเป็นอย่าง

ย่ิงในการจัดการเรียนรู้ เน่ืองจากหนังสือ แบบเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนควรดําเนินการตามขันตอน และจัดซื้อหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึงการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในโรงเรียน ดังน้ี 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, หน้า 32) กล่าวไว้
ว่า วิธีการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในโรงเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และคัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน 

  2. จัดทําหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ
แบบฝึกหัดใบความรู้ ใบงาน เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 

  3. ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือ
อ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 1-3) กล่าวว่า การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ในโรงเรียน เป็นการศึกษาวิเคราะห์ จัดหาหนังสือเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน การแต่งต้ัง
คณะกรรมการหาหนังสือเรียนและเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรวจพิจารณา
คุณภาพของหนังสือเรียน 

  สรุปได้ว่า การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในโรงเรียน หมายถึง 
การศึกษาวิเคราะห์ หาหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
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ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน การแต่งต้ังคณะกรรมการหาหนังสือเรียนและ
เอกสารอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรวจพิจารณาคุณภาพของหนังสือเรียน 

 2.2.4.17 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  มีนักการศึกษา นักวิชาการได้กล่าวถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาไว้ ดังน้ี 
  กิดานันท์ มลิทอง (2548, หน้า 1) ได้กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร เพ่ือการศึกษาเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ร่วมกัน
และการใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
บทบาทและรูปแบบการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอน และการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์โรงเรียน 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในวิชาต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 

  วสันต์ นาวเหนียว (2550, หน้า 96) ได้กล่าวถึง พระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติพุทธศักราช 2542 กําหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับ และในการปฏิรูป
การศึกษาให้สําเร็จได้นั้น ผู้บริหารจําเป็นต้องนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในการ
บริหารจัดการทั่วไปและการปฏิรูปการเรียนการสอน ผู้บริหารจึงต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและยอมรับ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือเป็นผู้นําในการจัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารงานในโรงเรียนในทุกด้าน และส่งเสริมสนับสนุนให้ครู อาจารย์ และนักเรียนได้มีความสนใจและ
สามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชนJสูงสุด ซึ่งการที่ผู้บริหาร
โรงเรียนให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการทํางาน เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน
โรงเรียนน้ัน ย่อมมีการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

  รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2554, หน้า 127) ได้กล่าวถึง ความก้าวหน้าใน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เป็นการนําวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ 
และการสื่อสารโทรคมนาคมท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งในภาค 
รัฐและเอกชนในการลงทุนทางธุรกิจและการพัฒนาสังคมรวมท้ังการพัฒนาการศึกษาความเจริญ  
ก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากวิวัฒนาการและคุณสมบัติของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้เกิดการแพร่กระจาย
ของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมากมาย รวมทั้งความนิยมในด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(internet) มีการกระจายอย่างรวดเร็ว ทําให้การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทําให้สะดวก 
และกว้างขวางรวมถึงการสื่อสารด้วยระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail: E-Mail) ซึ่งเปิด
กว้างให้บุคคลเข้าถึงข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เปรียบเสมือนห้องสมุดโลก ซึ่งจะทําให้
บทบาทของครูและกระบวนการจัดการเรียนการสอนปรับเปลี่ยนไป การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันมี
ความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องให้ความสําคัญต่อการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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เพ่ือให้การพัฒนาประเทศมีความเท่าเทียมกันกับโลกยุคปัจจุบัน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือ
การศึกษา ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาด้านการศึกษาได้หลายประการ ได้แก่ 1) ลดความเหลื่อมล้ําของ
โอกาสทางการศึกษาเป็นเง่ือนไขที่สําคัญในการตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาเป็นการศึกษาเพ่ือ
ประชาชนทุกคน (education for all) 2) ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากสิ่งที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจใน
การเรียนรู้ ทําให้การเรียนรู้ มีการพัฒนา รวดเร็วและเข้าใจได้ง่ายขึ้น 3) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 

  สรุปได้ว่า การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถึง การศึกษา 
วิเคราะห์การใช้สื่อ และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 
2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
 บรรลุ ชินน้ําพอง และ วัลลภา อารีรัตน์ (2556) ได้ทําการศึกษาเร่ือง สมรรถนะ

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
พบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีสมรรถนะ
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรกเรียงตามลําดับ 
คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และด้านการมีวิสัยทัศน์ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นมีประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ีย
มากที่สุด 3 อันดับแรกเรียงตามลําดับ คือ ด้านความพึงพอใจในงานของครู ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน และด้านความสามารถในการผลิตส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ได้แก่ ด้านความ 
สามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
4) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นตัวทํานายประสิทธิผลของโรงเรียน มี 3 ด้านคือ ด้านการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร (X8) ด้านการมีวิสัยทัศน์ (X2) และด้านการบริการที่ดี (X6) โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.801 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่เป็นบวกทุกค่า มีค่าอํานาจ
การพยากรณ์ร้อยละ 64.10 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 นุชนรา รัตนศิระประภา (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัย
พบว่า สมรรถนะโดยรวม สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน สี่สมรรถนะย่อยในสมรรถนะหลัก 
และห้าสมรรถนะย่อยในสมรรถนะประจําสายงาน ของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 
คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะโดยรวม สมรรถนะประจําสายงานการทํางานเป็นทีม การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาศักยภาพบุคคลการมีวิสัยทัศน์ การพัฒนาตนเอง การบริการที่ดี 
การสื่อสารและการจูงใจ และ การวิเคราะห์และสังเคราะห์  

 นริศ แก้วสีนวล และคนอ่ืน (2557) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารวิชาการใน
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นําทางวิชาการ 2) การ 
มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ 3) การพัฒนาทีมงานวิชาการ 4) กระบวนการบริหารงานวิชาการตาม
แนวคิดดุลยภาพ และ 5) ภารกิจและขอบข่ายการบริหารวิชาการ 

 สมพงษ์ พรงาม (2558) ได้ทําการศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม การส่ือสารและการจูงใจ การมี
วิสัยทัศน์ การคิดวิเคราะห์ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามลําดับ 

 ปัญญา หาแก้ว และคนอ่ืน (2558) ได้ทําการศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้อํานวยการ
โรงเรียนที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนประถมศึกษาของไทย ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้อํานวยการ
โรงเรียนทั้ง 3ประเภทมีสมรรถนะความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ความรับผิดชอบในวิชาชีพอยู่ในระดับ
ดีมาก การมีวินัย การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การดํารงชีวิตที่เหมาะสม การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย การส่ือสาร
และการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพของบุคคล การบริหารองค์กรการมีวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับดี 2) 
สมรรถนะที่จําแนกผู้อํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 ประเภทได้คือ ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย โดยผู้อํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินและได้รับรางวัลพระราชทานและจัดว่าเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศมีสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน
สูงสุดและสูงกว่าผู้อํานวยการโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)และผู้อํานวยการโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ผู้อํานวยการโรงเรียนทั้งสองประเภทหลังมีสมรรถนะทั้ง 3 ด้านไม่แตกต่างกัน โดยสรุปสมรรถนะ
ของผู้อํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 ด้านดังกล่าวส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียน 
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 ศรุต บุญโนนแต้ และคนอ่ืน (2558) ได้ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 4
แนวทางหลัก และ 10 แนวทางย่อย แนวทางหลัก ได้แก่ 1) แนวทางหลักด้านปัจจัยนําเข้ามีองค์ 
ประกอบย่อย คือ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 2) แนวทางหลักด้านกระบวนการ มีแนวทางย่อย ได้แก่ การ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอน การวัดผลการประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การนิเทศการศึกษา และ
การประกันคุณภาพการศึกษา 3) แนวทางหลักด้านผลผลิต มีองค์ประกอบย่อย คือ ประสิทธิผลของ
แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4) แนวทางหลักด้าน
ข้อมูล มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ การรายงานผลและข้อเสนอแนะต่อผู้เก่ียวข้อง นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยในแต่ละองค์ประกอบมีแนวดําเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
วางแผน 2) การจัดองค์กร 3) การนํา และ 4) การควบคุม 

 ลือชัย ชูนาคา และวิทยา จันทร์ศิลา (2558) ได้ทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถาน 
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการและวัตถุ 
ประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะ 2) สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา มี 6 ด้าน 
ได้แก่ 2.1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2.2) ด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ 2.3) ด้านการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2.4) ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ 2.5) ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2.6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 3) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารวิชาการ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 3.1) วิเคราะห์
ความต้องการจําเป็นและดําเนินการประเมินก่อนการพัฒนา 3.2) การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ 
3.3) การดําเนินการพัฒนาสมรรถนะ 3.4) การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะ 3.5) การประเมินผล 
ลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อสถานศึกษา 4) วิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารวิชาการ มี 5 วิธี ได้แก่ 4.1) การ
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.2) การให้ฝึกปฏิบัติจริง 4.3) การศึกษาดูงาน 4.4) การสอนงาน/พ่ีเลี้ยง 
4.5) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 สายใจ สีแจ้ และคนอื่น (2559) ได้ทําการศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาท่ีมีต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพ 
รวมอยู่ในระดับมาก (2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และ (3) ตัวแปรสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
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วิชาการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ (X8) และการสื่อสารและการจูงใจ 
(X6) ซึ่งสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการได้ร้อยละ 
63.20 โดยมีสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคุณ ซึ่งเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังน้ี  
Z = .226(X8) + .215(X6) 

2.3.2 งานวิจัยในต่างประเทศ  
 มาม่อน (Marmon, 2002) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดสมรรถนะหลักของผู้บริหาร

และบุคคลที่เก่ียวข้องการให้บริการจัดการศึกษาภายใต้ข้อกําหนดส่วนกลาง เครื่องมือถูกพัฒนาขึ้น
โดยการแก้ไขตามคําแนะนําจากการประชุมร่วมกัน ของบุคคลผู้เช่ียวชาญระดับชาติ และนําไปทดลอง
ใช้อีกคร้ัง เพ่ือขอคําแนะนําในการจัดลําดับในการสํารวจระดับชาติ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลัก
สําหรับผู้บริหารและบุคคลทีเกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดการศึกษาตามที่กําหนด จํานวน 18 
สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถด้านการบริหาร การรับบุคลากร แนะนําหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรพิเศษ การ
หาเงินมาช่วยเหลือการติดตามและประเมินผล การจัดทําของบประมาณสารสนเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การจูงใจ การวางแผนการพัฒนาวิชาชีพ ความสัมพันธ์กับชุมชน การสรรหา 
การสอนและเทคโนโลยี 

 ไอช์ (Eith, 2002) ได้ศึกษาบทบาท วิสัยทัศน์และสมรรถนะของหัวหน้าภาควิชาใน
ศตวรรษที่ 21 ในวิทยาลัยชุมชน ในมลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา จํานวน 25 คน โดยการศึกษาเชิง
คุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าภาควิชามีวิสัยทัศน์ 3 ประการ คือ (1) การสร้างโอกาสการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (2) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและ (3) การปรับปรุงการสนับสนุนองค์การ ในด้าน
บริบทพบว่ามี 3 บทบาท คือ (1) การแสดงบทบาทการเป็นทีม (2) การให้บริการ (3) การเป็นผู้นําหรือ
ผู้จัดการ ส่วนในด้านสมรรถนะของหัวหน้าภาควิชาในศรวรรษที่ 21 ในวิทยาลัยชุมชน ในมลรัฐโอไฮโอ
สหรัฐอเมริกา พบว่าหัวหน้าภาควิชาในอนาคตต้องมีสมรรถนะ 4 ด้าน ดังน้ี (1) การสร้างสัมพันธภาพ 
(2) การสร้างนวัตกรรม (3) การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนในการทํางาน (4) การนําและการจัดการ 

 ออซลิค และ เฟอร์แมน (Ozcelik and Ferman, 2006) ศึกษาเกี่ยวกับ สมรรถนะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ผลลัพธ์และความสําคัญในการทํางานในประเทศ
ตุรกี บทความนี้เป็นการตรวจสอบจุดหมายของสมรรถนะที่มีส่วนในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management--HRM) ในองค์การ รวมท้ังการทบทวนเอกสารแนวคิด ทฤษฎีที่
เก่ียวข้องตามมุมมองต่าง ๆ ในเรื่องของสมรรถนะจากการสร้างทฤษฎีก่อนหน้าน้ีและหลักฐานที่สังเกต
ได้บางอย่าง กรอบของสมรรถนะใหม่ได้มีการพัฒนาดีขึ้น จุดมุ่งหมายที่สําคัญของการวิจัยเน้นการ
ยืนยันการนําสมรรถนะได้ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทักษะ และอุปนิสัยในองค์การต่าง ๆ สิ่งที่
ค้นพบในการศึกษาคร้ังน้ี มีสิ่งที่ท้าทายเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะที่แตกต่างของบุคคลและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมการทํางานของแต่ละท้องถ่ินและประเทศอย่างไรก็ตามหากมีการจัดการที่
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เหมาะสม สมรรถนะก็สามารถสร้างเสริมงานและมีการพัฒนาจนสามารถบรรลุได้ทั้งความต้องการ
ขององค์การและบุคคล 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อการบริหารวิชาการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 น้ันมีหลายองค์ประกอบ
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการมีวิสัยทัศน์ ล้วนเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการทั้งสิ้น เพราะสมรรถนะของผู้บริหารเป็นสิ่งที่สามารถคาดหมาย
ความสําเร็จในงานได้ ความรู้หรือทักษะพื้นฐานที่บุคคลจําเป็นต้องมีในการทํางานพ้ืนฐาน ไม่ทําให้
บุคคลมีผลงานที่แตกต่างจากผู้อ่ืน ส่วนการบริหารวิชาการน้ันเป็นการกิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียน 
เพ่ือนําผลแห่งการพัฒนามาเอ้ืออํานวย และปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งการบริหารงานวิชาการน้ันผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายต้องรู้และเข้าใจกรอบแนวคิดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างดี จนสามารถ
นําไปดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และตอบสนองความต้องการ ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้ง
สามารถนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 

 

2.4 บริบทของพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 
ประวัติความเป็นมา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ 
ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2553 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ได้
กาหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ต้ังของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือ
บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งอํานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ออกเป็น 2 เขต โดยสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งทาหน้าที่กากับดูแลโรงเรียน
มัธยมในท้องที่ 23 เขตการปกครอง มีโรงเรียนมัธยมในสังกัดจํานวน 67 โรง ที่ต้ังอาคารหอประชุม
พญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

เขตปกครอง 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีการกํากับดูแลโรงเรียนมัธยมในเขต

ปกครอง จํานวน 23 เขต ได้แก่ พญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบ
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ศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ  
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และหนองแขม 

อํานาจหน้าท่ี 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงาน เขตพ้ืนที่การ 

ศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2553 ข้อ 3 ให้สํานักงานเขตมีอํานาจหน้าที่
ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังกํากับ
ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ

หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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2.5 สรุป 
 
จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะของ

ผู้บริหารเป็นสิ่งที่สามารถคาดหมายความสําเร็จในงานได้ ความรู้หรือทักษะพ้ืนฐานที่บุคคลจําเป็นต้อง
มีในการทํางานพ้ืนฐาน ไม่ทําให้บุคคลมีผลงานที่แตกต่างจากผู้อ่ืน แต่บุคคลที่มีผลการทํางานสูงกว่า
มาตรฐานทั่วไป มุ่งเน้นที่การใช้ความรู้ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ รวมถึง ค่านิยม และทัศนคติหรือ 
แรงจูงใจ เพ่ือช่วยให้เกิดผลสําเร็จที่ดีเลิศในงาน ซึ่งสมรรถนะของผู้บริหาร ประกอบด้วยสมรรถนะ
หลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง และการทํางานเป็นทีม และสมรรถนะ
ประจําสายงาน ได้แก่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
และ การมีวิสัยทัศน์ และการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนน้ันผู้บริหารต้องเป็นผู้นําทางวิชาการทั้ง
ด้านหลักสูตรการสอน ซึ่งผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายต้องรู้และเข้าใจกรอบแนวคิดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างดี จน
สามารถนําไปดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและตอบสนองความต้องการ ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น รวมท้ังสามารถนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย การวางแผนงานด้าน
วิชาการ การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การส่งเสริม 
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา และการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะ

ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 โดยได้ดําเนินการตามหัวข้อขั้นตอน ดังน้ี 

3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 
3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 3.2.1 การออกแบบการวิจัย 
 3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
3.7 สรุป 
 

3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 
  
เพ่ือให้การวิจัยดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและระเบียบ ผู้วิจัยจึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินการ
วิจัยไว้ 3 ขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย เป็นการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ข้อมูล สถิติ 
วิทยานิพนธ์ วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดทําโครงร่างวิจัยและดําเนินการจัดสรรเคร่ืองมือแล้วเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อภาควิชา เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานวิจัย เป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือและนําเคร่ืองมือที่สร้าง
ขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity) และนําไปทดลองกับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (try out) จํานวน 1 โรงเรียน 30 คน เพ่ือ
หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเคร่ืองมือแล้วนําเคร่ืองมือที่สร้างข้ึนไป
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เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องทําการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดทําร่างผลการวิจัย เพ่ือนํา 
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่
คณะกรรมการผู้ควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะศึกษาศาสตร์
เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 

 

3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กําหนดระเบียบวิธี

วิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบวิธีวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่
ศึกษา เครื่องมือและการสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิจัยซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.2.1 การออกแบบการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานการวิจัย

ที่เกี่ยวข้องแล้วนําความรู้และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นเคร่ืองมือภายใต้คําแนะนํา
ของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 ขั้นตอนที่ 2 นําผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว มาสร้างแบบสอบถามสมรรถนะหลัก
ของผู้บริหาร ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2552, 
หน้า 46-48) และการบริหารวิชาการตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2551) และนําไปปรึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง และนําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 
3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และการใช้ถ้อยคํา (Wording) 
ของข้อคําถามแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ (ดูรายนามผู้เช่ียวชาญในภาคผนวก 
ก) จากนั้นนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ด้วยการหาค่า IOC 
(Index of Consistency : IOC) คัดเลือกเฉพาะข้อคําถามที่มีค่า IOC ดัชนีความสอดคล้องได้ต้ังแต่ 
0.66 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554, หน้า 68) ปรับแก้ภาษาและข้อความตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอ 
แนะ ให้มีความชัดเจนในการสื่อความหมายมากย่ิงขึ้น โดยด้านสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน มีค่า 
IOC เท่ากับ 1.00 และด้านการบริหารวิชาการ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00  

 ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างกับผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 2 คน และครูผู้สอนจํานวน 28 คน จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบางขุนเทียน รวมเป็นจํานวน 30 คน 
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 ขั้นตอนที่ 4 นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มาวิเคราะห์
หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยภาพรวม และรายด้าน ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, หน้า 
419) โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่มีค่ามากกว่า 0.70 ได้ค่าความเช่ือมั่นสมรรถนะของผู้บริหารสังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เท่ากับ 0.98 และการหาค่าความเช่ือมั่นการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เท่ากับ 0.99 

 ขั้นตอนที่ 5 นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์แล้วนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3.2.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรทํานาย และ

ตัวแปรเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
ตําแหน่ง 

 2. ตัวแปรทํานาย (Predictor Variables) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
ผู้บริหารโรงเรียน ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(2552, หน้า 46-48) (Xtot) ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (x1) การบริการที่ดี (x2) การพัฒนาตนเอง 
(x3) การทํางานเป็นทีม (x4) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (x5) การสื่อสารและจูงใจ (x6) การพัฒนา
ศักยภาพบุคคล (x7) การมีวิสัยทัศน์ (x8)  

 3) ตัวแปรเกณฑ์ (Criteria Variables) เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับการบริหารวิชาการตาม
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2551) (Ytot) ประกอบด้วย การวางแผนงานด้านวิชาการ (y1) การ
พัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน (y2) การจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน (y3) การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน (y4) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (y5) 
การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (y6) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียน (y7) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (y8) การนิเทศการศึกษา (y9) การแนะแนว 
(y10) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (y11) การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ (y12) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กร
อ่ืน (y13) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบ 
การและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (y14) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของ
โรงเรียน (y15) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในโรงเรียน (y16) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา (y17)  
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3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  
3.3.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 5,155 คน จํานวน 67 โรงเรียน (สํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1, 2561) 

3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้
วิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Hair et al. (2012) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 250 คน แล้วทําการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยมีรายละเอียดในการสุ่มดังน้ี 

 3.3.2.1 สุ่มโรงเรียนแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified random Sampling) โดยสุ่มจาก
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จํานวนร้อยละ 50 ของจํานวนโรงเรียน
ทั้งหมด 67 โรงเรียนได้เป็นกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน จํานวน 34 โรงเรียน และใช้วิธีการสุ่มโรงเรียนแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) 

 3.3.2.2 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามผู้บริหารโรงเรียน และ ครูผู้สอนเมื่อ
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทําการสุ่มตัวอย่างง่าย (Sample Random sampling)  

 3.3.2.3 ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ 6-8 คน ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน จํานวน 1 และครูผู้สอน จํานวน 5-7 คน รวมผู้ให้ข้อมูลจํานวนทั้งสิ้น 250 คน ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยจําแนกผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นผู้บริหารโรงเรียน 
และ ครูผู้สอน 

 

โรงเรียน 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร คร ู รวม ผู้บริหาร คร ู รวม 
ขนาดเล็ก       
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1 5 6 1 5 6 
ขนาดกลาง       
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 
โรงเรียนวัดรางบัว 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
โรงเรียนแจงร้อนวิทยาคม 
โรงเรียนวัดบวรมงคล 
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 

4 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
3 

41 
53 
40 
49 
28 
29 
44 
60 
60 

45 
56 
41 
52 
30 
31 
47 
63 
63 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 
6 
5 
6 
5 
5 
6 
6 
6 

7 
7 
6 
7 
6 
6 
7 
7 
7 

ขนาดใหญ่       
โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม 
โรงเรียนวัดพุทธบูชา 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระ
ราชูถัมภ์ฯ 
โรงเรียนบางมดวิทยา 
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 
โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
โรงเรียนปัญญาวรคุณ 
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 

4 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
 
3 
3 
4 
4 
4 
5 

75 
89 
94 
80 
84 
70 
56 
 

67 
65 
88 
109 
60 
140 

79 
94 
99 
84 
88 
74 
60 
 

70 
68 
82 
113 
64 
145 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
 
6 
6 
6 
6 
6 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
 

โรงเรียน 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร คร ู รวม ผู้บริหาร คร ู รวม 
โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 

4 
3 

79 
58 

83 
61 

1 
1 

7 
7 

7 
7 

ขนาดใหญ่พิเศษ       
โรงเรียนศึกษานาร ี
โรงเรียนทวีธาภิเศก 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล 
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
โรงเรียนวัดราชโอรส 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

5 
3 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
5 

156 
101 
106 
179 
121 
180 
81 
121 
128 

161 
104 
110 
184 
126 
185 
85 
125 
133 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

รวม 34 216 250 รวม 34 216 
 

3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อคําถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 
โดยสร้างข้อคําถามภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และครอบคลุมวัตถุประสง์การวิจัย โดยแบ่งข้อคําถาม
ออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจ
รายการ (Check list) จํานวน 4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

ตอนท่ี 2 สมรรถนะของผู้บริหาร ตามแนวคิดสมรรถนะของผู้บริหาร ของสํานักงานคณะ 
กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอยู่ 8 ด้าน จํานวนข้อคําถาม 42 ข้อ  

ตอนที่ 3 การบริหารวิชาการของโรงเรียน ตามแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอยู่ 17 ด้าน จํานวนข้อคําถาม 68 ข้อ 
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แบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เป็นเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งมีความหมายดังน้ี 

5 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมให้เห็น มากที่สุด 
4 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมให้เห็น มาก 
3 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมให้เห็น ปานกลาง 
2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมให้เห็น น้อย 
1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมให้เห็น น้อยที่สุด 

  

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  
เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และได้ข้อมูลตามความจริง ผู้วิจัยได้

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน ดังน้ี 
3.5.1 ผู้วิจัยทําหนังสือถึงคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผ่านประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือทําหนังสือขอความร่วมมือจากผู้อํานวยการโรงเรียงใน
สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการแจก
แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง  

3.5.2 ผู้วิจัยดําเนินการจัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลดังน้ี 

 1. นําหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัยถึงผู้อํานวยการโรงเรียงในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการทําวิจัย 

 2. ผู้้วิจัยนําหนังสือพร้อมทั้งแบบสอบถามส่งถึงผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองกับผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 1 โดยตรง โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 250 ฉบับ  

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
  
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 250 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 แล้วนํามาลงรหัส 

คํานวณหาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และนําเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบคํา
บรรยาย ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อคําถามในการวิจัย มีสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 



61 
 

3.6.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบสํารวจรายการ (Check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentages) เพ่ือดูการกระจายของตัวแปรและนําเสนอข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง 

3.6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหาร ลักษณะแบบสอบถามส่วนนี้เป็นแบบสอบถาม
ตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.6.3 ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารวิชาการของผู้บริหาร ลักษณะแบบสอบถามส่วนน้ีเป็น
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลผล  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 121) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับ  น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับ  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับ  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับ  มาก 
ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับ  มากที่สุด  

3.6.4 การวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ก่อนการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผู้วิจัย 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
(เฉลิมศรี อรรจนกุล, 2558, หน้า 206) โดยนําค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ แปลความหมายได้ดังน้ี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  0.81 ขึ้นไป หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูงหรือสูงมาก 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  0.60-0.80  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  0.40-0.60  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันตํ่าปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  0.20-0.40  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างตํ่า 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  ตํ่ากว่า 0.20 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันตํ่า 

 สําหรับทิศทางความสัมพันธ์พิจารณา ดังน้ี ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็น
บวกแสดงว่าสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารวิชาการของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
คล้อยตามกัน ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นลบ สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหาร
วิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกันหรือผกผันกัน 
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 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเป็นแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) โดยผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ตามข้อตกลงเบ้ืองต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ขั้นตอน เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรทํานาย (Predicted Variables) ทุกตัว จะไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง 
เพ่ือป้องกันปัญหาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรพยากรณ์ (Multicollinearity) โดยพิจารณาจากค่า
ความคงทนการยอมรับ (Tolerance) เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องมากกว่า 0.19 ค่าปัจจัยการขยายตัวของความ
แปรปรวน Variance inflation factor (VIF) เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องไม่เกิน 5.3 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548, 
อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ, 2555, หน้า 227-228) 

 

3.7 สรุป 
  
สรุปการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1,  
2) เพ่ือศึกษาการบริหารวิชาการของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และ 
3) เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่บุคลากรทางการ 
ศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จํานวน 5,155 คน จํานวน 67 
โรงเรียน การวิจัยในครั้งน้ีกําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified style random 
sampling) โดยใช้วิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Hair et al. (2012) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 250 คน 
จําแนกผู้ให้ข้อมูลเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 34 คน และครูผู้สอนจํานวน 216 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น จํานวน 250 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) วิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป  
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษา “สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1” โดยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จํานวน 34 โรงเรียนรวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจํานวน 
250 คน ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 
250 ฉบับ จากทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งนํามาวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 1 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต1 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
Xtot แทน สมรรถนะของผู้บริหาร 
X1 แทน การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
X2 แทน การบริการที่ดี 
X3 แทน การพัฒนาตนเอง 
X4 แทน การทํางานเป็นทีม 
X5 แทน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
X6 แทน การสื่อสารและจูงใจ 
X7 แทน การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
X8 แทน การมีวิสัยทัศน์ 
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Ytot แทน การบริหารวิชาการ 
Y1 แทน การวางแผนงานด้านวิชาการ 
Y2  แทน การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ 
  หลักสูตรท้องถิ่น 
Y3 แทน การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
Y4 แทน การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
Y5 แทน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
Y6 แทน การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
Y7 แทน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
Y8 แทน การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
Y9 แทน การนิเทศการศึกษา 
Y10 แทน การแนะแนว 
Y11 แทน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
Y12 แทน การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
Y13 แทน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ 
  องค์กรอ่ืน 
Y14 แทน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
  หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
Y15 แทน การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ 
  สถานศึกษา 
Y16 แทน การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
Y17 แทน การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  แทน ค่าเฉลี่ย  
S.D. แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
df แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
R Square  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการทํานาย (Coefficient of Determination) 
R2 แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ที่เปลี่ยนจากเดิมเมื่อเพ่ิมตัวแปร 
  อิสระทีละตัว 
S.E.est แทน ค่าความคลาดเคล่ือนตามมาตรฐานของการพยากรณ์ 
B แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรต้นในรูปคะแนนดิบ 

 แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรต้นในรูปคะแนนมาตรฐาน 



65 

S.E.B แทน ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสทิธ์ิตัวพยากรณ์ 
n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
r แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
p แทน ความน่าจะเป็น 
* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง

หน้าที่ในปัจจุบันและระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ซึ่งปรากฏดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อมูลทั่วไป ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 91 36.40 
หญิง 159 63.60 

รวม 250 100 
อายุ   
ตํ่ากว่า 30 ปี 96 38.40 
ระหว่าง 30 - 40 ปี 81 32.40 
41 - 50 ปี 35 14.00 
51 ปีขึ้นไป 38 15.20 

รวม 250 100 
ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรี 166 66.40 
ปริญญาโท 80 32.00 
ปริญญาเอก 4 1.60 

รวม 250 100 
ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน   
ผู้บริหารโรงเรียน 34 13.60 
คร ู 216 86.40 

รวม 250 100 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง   
น้อยกว่า 5 ปี 116 46.40 
ระหว่าง 5 - 10 ปี 64 25.60 
11 - 15 ปี 9 3.60 
16 ปีขึ้นไป 61 24.40 

รวม 250 100 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.60 และเป็นเพศชาย จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40 มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี มากที่สุด 
จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 38.40 รองลงมาคืออายุระหว่าง 30-40 ปี จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.40 และน้อยที่สุด อายุ 41-50 ปี จํานวน 35 คน เป็นร้อยละ 14.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
มากท่ีสุด จํานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 66.40 รองลงมาคือระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 80 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และน้อยที่สุดระดับการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.60 ตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันเป็นครูมากที่สุด จํานวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 86.40 และเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหน่งน้อย
กว่า 5 ปี มากที่สุด จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 46.40 รองลงมาคือ ระหว่าง 5-10 ปี จํานวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 และน้อยที่สุดคือ 11-15 ปี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 โดยหาค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ซึ่งปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4.2-4.10 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับสมรรถนะของผู้บริหาร 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
 

สมรรถนะของผู้บริหาร (Xtot) 
ระดับสมรรถนะ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (X1) 4.51 0.54 มากที่สุด 1 
2. การบริการที่ดี (X2) 4.27 0.65 มาก 8 
3. การพัฒนาตนเอง (X3) 4.36 0.58 มาก 5 
4. การทํางานเป็นทีม (X4) 4.40 0.69 มาก 3 
5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X5) 4.31 0.73 มาก 7 
6. การสื่อสารและจูงใจ (X6) 4.35 0.66 มาก 6 
7. การพัฒนาศักยภาพบุคคล (X7) 4.45 0.64 มาก 2 
8. การมีวิสัยทัศน์ (X8) 4.39 0.72 มาก 4 

รวม 4.38 0.56 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยรวมทุกด้าน พบว่า ระดับสมรรถนะ
ของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  
(  = 4.38, S.D. = 0.56) และรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับ โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.51, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ การพัฒนา
ศักยภาพบุคคล มีค่าเฉลี่ย (  = 4.45, S.D. = 0.64) การทํางานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ย (  = 4.40, S.D. = 
0.69) การมีวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ย (  = 4.39, S.D. = 0.72) การพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ย (  = 4.36, 
S.D. = 0.58) การสื่อสารและจูงใจ มีค่าเฉลี่ย (  = 4.35, S.D. = 0.66) การวิเคราะห์และสังเคราะห์  
มีค่าเฉลี่ย (  = 4.31, S.D. = 0.76) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ การบริการที่ดี มีค่าเฉลี่ย (  = 
4.27, S.D. = 0.65) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับสมรรถนะของผู้บริหาร 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ ์
ระดับสมรรถนะ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. ผู้บริหารรู้และเข้าใจการวางแผนการปฏิบัติงานของสถาน 
ศึกษา 4.58 0.54 มากที่สุด 2 

2. ผู้บริหารมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ 4.59 0.60 มากที่สุด 1 
3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.34 0.76 มาก 5 
4. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาสถาน 

ศึกษาให้ก้าวหน้า 4.54 0.66 มากที่สุด 3 
5. ผู้บริหารพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพได้อย่างต่อเน่ือง 4.48 0.67 มาก 4 

รวม 4.51 0.54 มากที่สุด - 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ พบว่า สมรรถนะ
ของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (= 4.51, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก คือข้อที่ 2 ผู้บริหารมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.59, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ ข้อที่ 1 ผู้บริหารรู้และเข้าใจการวางแผน 
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.58, S.D. = 0.60) และ ข้อที่ 4 ผู้บริหาร 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย  
(= 4.54, S.D. = 0.66) ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือข้อที่ 3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.34, S.D. = 0.74) 
ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับสมรรถนะของผู้บริหาร 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการบริการที่ดี 

 

ด้านการบริการท่ีดี 
ระดับสมรรถนะ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. ผู้บริหารศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 4.22 0.75 มาก 3 
2. ผู้บริหารจัดระบบการให้บริการบนพ้ืนฐานของความต้อง 

การของผู้รับบริการ 4.26 0.76 มาก 
 
2 

3. ผู้บริหารให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจ และเต็มใจ 4.48 0.68 มาก 1 
4. ผู้บริหารประเมินผลการให้บริการ 4.20 0.80 มาก 5 
5. ผู้บริหารนําผลการประเมินการให้บริการมาปรับปรุงพัฒนา 4.20 0.79 มาก 4 

รวม 4.27 0.65 มาก - 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการบริการที่ดี พบว่า สมรรถนะ
ของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการบริการท่ีดี โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.27, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก คือข้อที่ 3 ผู้บริหารให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจ และเต็มใจ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงที่สุด (= 4.48, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 ผู้บริหารจัดระบบการให้บริการบน
พ้ืนฐานของความต้องการของผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.26, S.D. = 0.76) และ
ข้อที่ 1 ผู้บริหารศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.22, S.D. = 0.75) 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 4 ผู้บริหารประเมินผลการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย (= 4.20,  
S.D. = 0.80) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับสมรรถนะของผู้บริหาร 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาตนเอง 

 

ด้านการพัฒนาตนเอง 
ระดับสมรรถนะ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. ผู้บริหารศึกษาค้นคว้า หาความรู้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและต่อเน่ือง 4.31 0.72 มาก 

 
3 

2. ผู้บริหารให้การนิเทศ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แก่
ครูเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4.30 0.68 มาก 

 
4 

3. ผู้บริหารนําองค์ความรู้ที่ได้จากวิธีการต่าง ๆ มาใช้พัฒนา
งานหรือสถานศึกษาของตน 4.44 0.63 มาก 

 
1 

4. ผู้บริหารวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือนําไปใช้พัฒนา 
งานของสถานศึกษา 4.37 0.70 มาก 

 
2 

รวม 4.36 0.58 มาก - 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า ระดับ
สมรรถนะของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาตนเอง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.36, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 3 ผู้บริหารนําองค์ความรู้ที่ได้จากวิธีการต่าง ๆ มาใช้พัฒนางานหรือ
สถานศึกษาของตน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด (= 4.44, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ข้อ
ที่ 4 ผู้บริหารวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือนําไปใช้พัฒนางานของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย (= 4.37, S.D. = 0.70) และข้อที่ 1 ผู้บริหารศึกษาค้นคว้า หาความรู้พัฒนาตนเองด้วยวิธี 
การที่หลากหลายและต่อเน่ือง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.31, S.D. = 0.72) ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่า
ที่สุดคือ ข้อที่ 2 ผู้บริหารให้การนิเทศ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แก่ครูเพ่ือพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.30, S.D. = 0.68) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับสมรรถนะของผู้บริหาร 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการทํางานเป็นทีม 

 

ด้านการทํางานเป็นทีม 
ระดับสมรรถนะ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. ผู้บริหารให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนร่วม 
งานเพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมาย 4.51 0.71 มากที่สุด 

 
1 

2. ผู้บริหารให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้กําลังใจแก่เพ่ือน
ร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม 4.48 0.79 มาก 

 
2 

3. ผู้บริหารสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่
หลากหลายได้เป็นอย่างดี 4.35 0.82 มาก 

 
4 

4. ผู้บริหารแสดงบทบาทผู้นําหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์ 4.36 0.87 มาก 

 
3 

5. ผู้บริหารสร้างวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีมให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา 4.28 0.86 มาก 

 
5 

รวม 4.40 0.69 มาก - 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการทํางานเป็นทีม พบว่า ระดับ
สมรรถนะของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการทํางานเป็นทีม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.40, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 1 ผู้บริหารให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนร่วมงานเพื่อให้งาน
บรรลุตามเป้าหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.51, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ 
ข้อที่ 2 ผู้บริหารให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้กําลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.48, S.D. = 0.79) และข้อที่ 4 ผู้บริหารแสดงบทบาทผู้นําหรือผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.36, S.D. = 0.87) ข้อที่มีค่า 
เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 5 ผู้บริหารสร้างวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.28, S.D. = 0.86) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับสมรรถนะของผู้บริหาร 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

 

ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ระดับสมรรถนะ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. ผู้บริหารวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ
เพ่ือจัดทํานโยบายและวางแผนการบริหารสถานศึกษา 4.24 0.90 มาก 

 
5 

2. ผู้บริหารจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในงาน
บริหารด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและ
ด้านบริหารงานทั่วไป 4.26 0.84 มาก 

 
 
4 

3. ผู้บริหารจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีตามแนวทางที่ได้
วิเคราะห์ 4.35 0.82 มาก 

 
2 

4. ผู้บริหารจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของ
สถานศึกษาแก่ต้นสังกัด 4.39 0.76 มาก 

 
1 

5. ผู้บริหารมีการวิเคราะห์วิจัยเพ่ือพัฒนางานในสถานศึกษา 4.29 0.84 มาก 3 
รวม 4.31 0.73 มาก - 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ พบว่า 
ระดับสมรรถนะของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.31, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียง
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 4 ผู้บริหารจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของ
สถานศึกษาแก่ต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.39, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ 
ข้อที่ 3 ผู้บริหารจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีตามแนวทางที่ได้วิเคราะห์ มีค่าเฉล่ีย (= 4.35, S.D. = 0.82) 
และข้อที่ 5 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์วิจัยเพ่ือพัฒนางานในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.29, 
S.D. = 0.84) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 1 ผู้บริหารวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ
เพ่ือจัดทํานโยบายและวางแผนการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.24, S.D. = 0.90) 
ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับสมรรถนะของผู้บริหาร 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการสื่อสารและ
จูงใจ 

 

ด้านการสื่อสารและจูงใจ 
ระดับสมรรถนะ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. ผู้บริหารสามารถส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่าง
บุคคลที่เก่ียวข้องได้ 4.26 0.91 มาก 

 
4 

2. ผู้บริหารให้การนิเทศงานอย่างต่อเน่ือง 4.16 0.79 มาก 5 
3. ผู้บริหารมีความสามารถด้านการพูด เขียน ในสถานการณ์

ต่าง ๆ ให้บุคลากรเข้าใจได้อย่างชัดเจน 4.49 0.69 มาก 
 
1 

4. ผู้บริหารเป็นผู้นําในการอภิปรายและสรุปประเด็นในการ
ประชุมนําเสนอความคิดในที่ประชุมในโอกาสต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 4.39 0.78 มาก 

 
 
3 

5. ผู้บริหารสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนยอมรับคล้อยตาม
เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสารได้ 4.44 0.80 มาก 

 
2 

รวม 4.35 0.66 มาก - 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการสื่อสารและจูงใจ พบว่า ระดับ
สมรรถนะของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการสื่อสารและจูงใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.35, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 3 ผู้บริหารมีความสามารถด้านการพูด เขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
บุคลากรเข้าใจได้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.49, S.D. = 0.69) รองลงมา
คือ ข้อที่ 5 ผู้บริหารสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนยอมรับคล้อยตามเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของการส่ือสาร
ได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.44, S.D. = 0.80) และข้อที่ 4 ผู้บริหารเป็นผู้นําในการอภิปราย
และสรุปประเด็นในการประชุม นําเสนอความคิดในท่ีประชุมในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.39, S.D. = 0.78) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 2 ผู้บริหารให้การนิเทศ
งานอย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.16, S.D. = 0.79) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับสมรรถนะของผู้บริหาร 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาศักย 
ภาพบุคคล 

 

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล 
ระดับสมรรถนะ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. ผู้บริหารให้คําปรึกษา แนะนําแก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 4.38 0.85 มาก 5 
2. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเน่ือง 4.49 0.66 มาก 
 
2 

3. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร 4.50 0.72 มาก 1 
4. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสเพ่ือนร่วมงานได้

พัฒนางานในรูปแบบต่าง ๆ  4.48 0.68 มาก 
 
3 

5. ผู้บริหารดําเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และปรับ 
ปรุงการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 4.38 0.79 มาก 

 
4 

รวม 4.45 0.64 มาก - 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ค่าเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล พบว่า 
ระดับสมรรถนะของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.45, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียง
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 3 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.50, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 ผู้บริหารส่งเสริม 
สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.49,  
S.D. = 0.66) และข้อที่ 4 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสเพ่ือนร่วมงานได้พัฒนางานในรูป 
แบบต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.48, S.D. = 0.68) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 1 
ผู้บริหารให้คําปรึกษา แนะนําแก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉล่ีย (= 4.38, S.D. = 0.85) 
ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับสมรรถนะของผู้บริหาร 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการมีวิสัยทัศน์ 

 

ด้านการมีวิสัยทัศน ์
ระดับสมรรถนะ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. ผู้บริหารใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์
หรือทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 4.37 0.83 มาก 

 
4 

2. ผู้บริหารกําหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับนโยบาย
ของต้นสังกัด 4.43 0.80 มาก 

 
 
1 

3. ผู้บริหารกําหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการปฏิบัติงานมีความ 
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 4.37 0.76 มาก 

 
2 

4. ผู้บริหารยอมรับการเปลี่ยนแปลง ด้านแนวคิด หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไปเพ่ือพัฒนา 
งานของสถานศึกษา 4.37 0.77 มาก 

 
 
3 

รวม 4.39 0.72 มาก - 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า ระดับ
สมรรถนะของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการมีวิสัยทัศน์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.39, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไป 
หาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 2 ผู้บริหารกําหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ได้อย่างสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด  
(= 4.43, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ ข้อที่ 3 ผู้บริหารกําหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการปฏิบัติงาน มี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.37, S.D. = 0.76) และข้อที่ 4 ผู้บริหาร
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ด้านแนวคิด หรือเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไปเพ่ือ
พัฒนางานของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.37, S.D. = 0.77) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
คือ ข้อที่ 1 ผู้บริหารใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนาสถาน 
ศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.37, S.D. = 0.83) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

ผลการวิเคราะห์การบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 โดยหาค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ซึ่งปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4.11-4.28 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
 

การบริหารวิชาการ 
ระดับการบริหารวิชาการ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. การวางแผนงานด้านวิชาการ 4.33 0.58 มาก 1 
2. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น

การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 3.86 0.80 มาก 17 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4.26 0.67 มาก 3 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4.18 0.73 มาก 6 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3.96 0.75 มาก 16 
6. การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4.14 0.73 มาก 7 
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4.18 0.69 มาก 5 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 3.99 0.80 มาก 15 
9. การนิเทศการศึกษา 4.18 0.66 มาก 4 
10. การแนะแนว 4.13 0.73 มาก 8 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐาน

การศึกษา 4.30 0.69 มาก 2 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 4.11 0.66 มาก 10 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาน 

ศึกษาและองค์กรอ่ืน 4.07 0.71 มาก 13 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ สถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา 4.02 0.73 มาก 14 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ) 
 

การบริหารวิชาการ 
ระดับการบริหารวิชาการ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชา 
การของสถานศึกษา 4.10 0.73 มาก 11 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 4.13 0.76 มาก 9 
17. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 4.09 0.81 มาก 12 

รวม 4.12 0.62 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยรวมทุกด้าน พบว่า ระดับการบริหาร
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(= 4.12, S.D. = 0.62) และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก คือ ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 4.33, S.D. = 0.58) รองลงมา
คือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน การศึกษามีค่าเฉลี่ย (= 4.30, S.D. = 
0.69) และด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย (= 4.26, S.D. = 0.67) และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ด้านการพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลัก 
สูตรท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย (= 3.86, S.D. = 0.80) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวางแผน
งานด้านวิชาการ 

 

ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 
ระดับการบริหารวิชาการ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. การกําหนดโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 4.40 0.67 มาก 3 
2. การประชุมช้ีแจงเก่ียวกับแผนงานหรือโครงการดําเนินงาน

ด้านวิชาการของโรงเรียน 4.40 0.60 มาก 2 
3. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 4.41 0.67 มาก 1 
4. การจัดทําแผนวิชาการอย่างเป็นระบบภายในสถานศึกษา 4.16 0.73 มาก 5 
5. การประเมินสรุปแผนงานหรือโครงการดําเนินงานด้านวิชา 

การของโรงเรียน เป็นระบบอย่างต่อเน่ือง 4.26 0.75 มาก 4 
รวม 4.33 0.58 มาก - 

 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ พบว่า 
ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการ
วางแผนงานด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.33, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 3 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.38, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 การ
ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการดําเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก (= 4.40, 
S.D. = 0.60) และข้อที่ 1 การกําหนดโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
(= 4.40, S.D. = 0.67) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 4 การจัดทําแผนวิชาการอย่างเป็นระบบ
ภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.16, S.D. = 0.73) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนา
หรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

 

ด้านการพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

ระดับการบริหารวิชาการ 
อันดับ 

  S.D. แปลผล 
1. การจัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 3.76 0.86 มาก 5 
2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือทราบจุดเน้น และแนว 

ทางการจัดทําหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 3.88 0.84 มาก 3 
3. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

และชุมชนเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลจุดทําสาระการเรียนรู้หลัก 
สูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา 3.91 0.87 มาก 1 

4. การวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดไว้ 3.90 0.89 มาก 2 

5. การร่วมมือกับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ในการสร้างและพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 3.88 0.88 มาก 4 

รวม 3.86 0.80 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียว 
กับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความ 
เห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.86, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 3 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลจุดทําสาระการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 3.91, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ ข้อที่ 4 การ
วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดไว้อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย (= 3.90, S.D. = 0.89) และข้อที่ 2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือทราบจุดเน้น และ
แนวทางการจัดทําหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (= 3.88, S.D. = 0.84) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ
ข้อที่ 1 การจัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 3.76, S.D. = 0.86) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 

 

ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ระดับการบริหารวิชาการ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. การสนับสนุน พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการสอน 4.42 0.69 มาก 1 
2. การจัดสรรงบประมาณ จัดทําสื่อการสอนหรือสื่อประกอบ 

การสอนอย่างเพียงพอและทั่วถึง 4.21 0.82 มาก 3 
3. การส่งเสริมการการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 4.31 0.76 มาก 2 
4. การจัดหา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ คู่มือการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู้ 4.17 0.76 มาก 5 
5. การให้คําปรึกษาหารือและช่วยเหลือในการแก้ปัญหา

เกี่ยวกับการสอนของคณะครู 4.20 0.79 มาก 4 
รวม 4.26 0.67 มาก - 

 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.26, S.D. = 0.67) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 1 การสนับสนุน พัฒนา
ครูให้มีความรู้ด้านการสอนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.42, S.D. = 0.69) รองลงมา
คือ ข้อที่ 3 การส่งเสริมการการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (= 4.31, S.D. = 0.76) และข้อที่ 2 การจัดสรรงบประมาณ จัดทําสื่อการสอน หรือสื่อ
ประกอบการสอนอย่างเพียงพอและทั่วถึง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.21, S.D. = 0.82) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 4 การจัดหา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ คู่มือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.17, S.D. = 0.76) ตามลําดับ  
 
  



82 

ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา 

 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
ระดับการบริหารวิชาการ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. การศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง และสภาพปัญหา
ความต้องการของชุมชน 4.05 0.88 มาก 5 

2. จัดทําโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มสาระต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ 4.18 0.82 มาก 3 

3. นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 4.29 0.76 มาก 1 

4. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 4.23 0.76 มาก 2 
5. การประเมินการใช้หลักสูตรและนําผลการประเมินมาพัฒนา 

หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 4.14 0.82 มาก 4 
รวม 4.18 0.73 มาก - 

 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.18, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 3 นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.29, S.D. = 0.76) 
รองลงมาคือ ข้อที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
(= 4.23, S.D. = 0.76) และข้อที่ 2 จัดทําโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มสาระต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.18, S.D. = 0.82) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 1 การ 
ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง และสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่า 
เฉลี่ย (= 4.05, S.D. = 0.88) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 

 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
ระดับการบริหารวิชาการ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน 3.78 0.89 มาก 4 

2. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.98 0.88 มาก 3 
3. การควบคุม กํากับให้ครูมีการจัดเตรียม การสอนและ

บันทึกการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 4.14 0.83 มาก 1 
4. การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 3.78 0.89 มาก 4 
5. การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย

รูปแบบ 4.12 0.85 มาก 2 
รวม 3.96 0.75 มาก - 

 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.96, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 3 การควบคุม กํากับให้ครูมีการจัดเตรียม 
การสอนและบันทึกการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.14, 
S.D. = 0.83) รองลงมาคือข้อที่ 5 การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.12, S.D. = 0.85) และข้อที่ 2 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (= 3.98, S.D. = 0.88) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 1 การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 3.71, S.D. = 0.89) และข้อที่ 4 
การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 3.71,  
S.D. = 0.89) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวัดผล
ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

 

ด้านการวัดผลประเมินผลและดําเนินการ 
เทียบโอนผลการเรียน 

ระดับการบริหารวิชาการ 
อันดับ 

  S.D. แปลผล 
1. การดําเนินการวางแผนและกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ

วัดผล ประเมินผลร่วมกับครูและฝ่ายวิชาการ 4.06 0.80 มาก 5 
2. การให้คําปรึกษาแนะนําแก่ครูเกี่ยวกับการวัดผลและ

ประเมินผลให้เป็นไปตามแนวทางของหลักสูตร 4.16 0.81 มาก 2 
3. การส่งเสริมให้ครูวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริง 4.14 0.88 มาก 4 
4. การจัดประชุม อบรม เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความสามารถ

ในการสร้างเครื่องมือวัดผล และประเมินผล 4.20 0.86 มาก 1 
5. การควบคุม ติดตาม การประเมินผลและนํา ผลการประเมิน 

มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 4.16 0.82 มาก 3 
รวม 4.14 0.73 มาก - 

 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวัดผลประเมินผลและ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (= 4.14, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก คือข้อที่ 4 การจัดประชุม อบรม เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการสร้างเคร่ืองมือ
วัดผล และประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.20, S.D. = 0.86) รองลงมาคือ 
ข้อที่ 2 การให้คําปรึกษาแนะนําแก่ครูเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามแนวทางของ
หลักสูตร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.16, S.D. = 0.81) และข้อที่ 5 การควบคุม ติดตาม การ
ประเมินผลและนํา ผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.16, 
S.D. = 0.82) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 1 การดําเนินการวางแผนและกําหนดนโยบายเก่ียวกับการ
วัดผล ประเมินผลร่วมกับครูและฝ่ายวิชาการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.06, S.D. = 0.80) 
ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวิจัยเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ระดับการบริหารวิชาการ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเก่ียวกับ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.25 0.76 มาก 1 

2. การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการวิจัย 4.07 0.81 มาก 5 
3. การส่งเสริมให้ครูทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา 4.24 0.74 มาก 2 
4. การจัดให้มีคู่มือ เอกสาร เพ่ือประกอบ การจัดทําวิจัยให้ 

แก่บุคลากรในโรงเรียน 4.14 0.83 มาก 4 
5. การสนับสนุนให้ครูนําเสนอผลงานการวิจัยต่อผู้มีส่วน

เก่ียวข้อง 4.18 0.76 มาก 3 
รวม 4.18 0.69 มาก - 

 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาในสถานศึกษาพบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(= 4.18, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ
ข้อที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.25, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้ครู
ทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.24, S.D. = 0.74) และข้อที่ 5 
การสนับสนุนให้ครูนําเสนอผลงานการวิจัยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.18, 
S.D. = 0.76) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 2 การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการวิจัย อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.07, S.D. = 0.81) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

 

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ระดับการบริหารวิชาการ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. การจัดหาหนังสือให้มีในห้องสมุดตามความต้องการของ
ครูและนักเรียน 3.94 0.93 มาก 4 

2. การส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภาย 
นอกโรงเรียน 4.03 0.97 มาก 2 

3. การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3.88 0.90 มาก 5 

4. การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกโรงเรียน 4.11 0.88 มาก 1 

5. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 4.00 0.88 มาก 3 

รวม 3.99 0.80 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.99, S.D. = 0.80) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 4 การส่งเสริมให้ครู
และนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
(= 4.11, S.D. = 0.88) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 การส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภาย 
นอกโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.03, S.D. = 0.97) และข้อที่ 5 การส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.00, 
S.D. = 0.88) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 3 การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 3.88, S.D. = 0.90) 
ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการนิเทศ
การศึกษา 

 

ด้านการนิเทศการศึกษา 
ระดับการบริหารวิชาการ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. การส่งเสริมการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 4.23 0.89 มาก 2 
2. การให้การนิเทศภายในเพ่ือช่วยเหลือครูเก่ียวกับการจัด 

การเรียนการสอน 4.24 0.85 มาก 1 
3. การเสนอวิธีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการนิเทศ

ภายในโรงเรียน 4.14 0.78 มาก 5 
4. การจัดให้มีการนิเทศโดยการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง 4.15 0.74 มาก 3 
5. การส่งเสริมให้ครูนําผลงานจากการนิเทศภายในมาปรับ 

ปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 4.15 0.75 มาก 4 
รวม 4.18 0.66 มาก - 

 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า ระดับการ 
บริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการนิเทศการ 
ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.18, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 2 การให้การนิเทศภายในเพ่ือช่วยเหลือครูเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.24, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ ข้อที่ 1 
การส่งเสริมการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.23, S.D. = 0.89) และ 
ข้อที่ 4 การจัดให้มีการนิเทศโดยการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.15, 
S.D. = 0.74) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 3 การเสนอวิธีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.14, S.D. = 0.78) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการแนะ
แนว 

 

ด้านการแนะแนว 
ระดับการบริหารวิชาการ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. การจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวให้กับครู
ในโรงเรียน 4.04 0.92 มาก 5 

2. การส่งเสริมให้บุคลากรจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 4.22 0.78 มาก 1 
3. การจัดหางบประมาณสนับสนุนงานแนะแนวในโรงเรียน 4.09 0.84 มาก 4 
4. การประสานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือแนะแนวให้แก่ผู้เรียน 4.18 0.81 มาก 2 
5. การประเมินผลกระบวนการแนะแนวการศึกษา 4.11 0.80 มาก 3 

รวม 4.13 0.73 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการแนะแนว พบว่า ระดับการ
บริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการแนะแนว 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.13, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 2 การส่งเสริมให้บุคลากรจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคล อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.22, S.D. = 0.8 รองลงมาคือ ข้อที่ 4 การประสานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ
แนะแนวให้แก่ผู้เรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.18, S.D. = 0.81) และข้อที่ 5 การประเมินผล
กระบวนการแนะแนวการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.11, S.D. = 0.80) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
ตํ่าที่สุดคือข้อที่ 1 การจัดการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการแนะแนวให้กับครูในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย (= 4.04, S.D. = 0.92) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

 

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

ระดับการบริหารวิชาการ 
อันดับ 

  S.D. แปลผล 
1. ดําเนินการตามแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพอย่างต่อเน่ือง 4.27 0.75 มาก 4 
2. การจัดระบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 4.25 0.78 มาก 5 
3. การวางแผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4.34 0.72 มาก 2 
4. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 4.28 0.76 มาก 3 
5. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดทํา

รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี และสรุปรายงาน
ประจําปี 4.36 0.75 มาก 1 

รวม 4.30 0.69 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดย 
รวมอยู่ในระดับมาก (= 4.30, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 5 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปี และสรุปรายงานประจําปี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.36, 
S.D. = 0.75) รองลงมาคือ ข้อที่ 3 การวางแผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.34, S.D. = 0.72) และข้อที่ 4 การกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.28, 
S.D. = 0.76) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 2 การจัดระบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.25, S.D. = 0.78) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 

ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ระดับการบริหารวิชาการ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. การศึกษาและสํารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการ 4.21 0.70 มาก 2 
2. การวางแผนในการสนับสนุนงานวิชาการ 4.25 0.68 มาก 1 
3. การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชา 

การของโรงเรียน 4.14 0.80 มาก 3 
4. การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ระหว่าง โรงเรียนบุคคล ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 4.03 0.84 มาก 4 
5. การดําเนินการจัดให้ความรู้เพ่ือเสริมสร้างความคิดและ

เทคนิคทางวิชาชีพแก่ชุมชน 3.92 0.84 มาก 5 
รวม 4.11 0.66 มาก - 

 

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 1 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.11, 
S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 2 การ
วางแผนในการสนับสนุนงานวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.25, S.D. = 0.68) 
รองลงมาคือ ข้อที่ 1 การศึกษาและสํารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก มีค่า 
เฉลี่ย (= 4.21, S.D. = 0.70) และข้อที่ 3 การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชา 
การของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.14, S.D. = 0.80) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 5 
การดําเนินการจัดให้ความรู้เพ่ือเสริมสร้างความคิดและเทคนิคทางวิชาชีพแก่ชุมชน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (= 3.92, S.D. = 0.84) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการประสาน 
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

 

ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 
กับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

ระดับการบริหารวิชาการ 
อันดับ 

  S.D. แปลผล 
1. การวางแผนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประสานความร่วม 

มือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอ่ืน 4.06 0.78 มาก 3 
2. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

องค์กรต่าง ๆ  4.11 0.77 มาก 1 
3. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังวิทยากรภาย 

นอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.05 0.85 มาก 4 
4. การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอ่ืน 4.09 0.82 มาก 2 
5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในหน่วย 

งานอ่ืน ๆ  4.04 0.81 มาก 5 
รวม 4.07 0.71 มาก - 

 

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาน 
ศึกษาและองค์กรอ่ืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.07, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 2 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับองค์กรต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.11, S.D. = 0.77) รองลงมาคือ ข้อที่ 4 
การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
โรงเรียนอ่ืน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.09, S.D. = 0.82) และข้อที่ 1 การวางแผนร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอ่ืน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
(= 4.06, S.D. = 0.78) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชา 
การในหน่วยงานอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.04, S.D. = 0.81) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบ 
การและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

 

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

ระดับการบริหารวิชาการ 
อันดับ 

  S.D. แปลผล 

1. การสํารวจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งความต้องการในการ
สนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วย 
งาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 3.94 0.83 มาก 5 

2. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในการได้รับการศึกษาแก่บุคคล  
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 4.07 0.79 มาก 2 

3. การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 3.99 0.79 มาก 3 

4. การจัดระบบภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมในการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 3.98 0.82 มาก 4 

5. การแต่งต้ังบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถให้มีหน้าที่
ประสานให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การจัดการศึกษาแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 4.09 0.78 มาก 1 

รวม 4.02 0.73 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชา 
การแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา พบว่า 
ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
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สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.02, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 5 การแต่งต้ังบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ให้มีหน้าที่ประสานให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาแก่ บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.09, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการได้รับการศึกษาแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (=  4.07, S.D. = 0.79) 
และข้อที่ 3 การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 3.99, 
S.D. = 0.79) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 1 การสํารวจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งความต้องการในการ
สนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 3.94, S.D. = 0.83) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการจัดทํา
ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

 

ด้านการจัดทําระเบยีบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
งานด้านวิชาการของสถานศกึษา 

ระดับการบริหารวิชาการ 
อันดับ 

  S.D. แปลผล 
1. การศึกษา วิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน

ด้านวิชาการของโรงเรียนเพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับรู้ 4.11 0.78 มาก 3 
2. การจัดทําคู่มือการพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงพัฒนา

สื่อการเรียนรู้ 4.14 0.78 มาก 1 
3. การตรวจสอบระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของโรงเรียนและแก้ไขปรับปรุง 4.06 0.81 มาก 5 
4. การนําระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของ

โรงเรียน ไปสู่การปฏิบัติ 4.12 0.84 มาก 2 
5. การประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้าน

วิชาการของโรงเรียน 4.10 0.84 มาก 4 
รวม 4.10 0.73 มาก - 

 

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.10, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียง
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 2 การจัดทําคู่มือการพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึง
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.14, S.D. = 0.78) รองลงมาคือข้อที่ 
4 การนําระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียน ไปสู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่า 
เฉลี่ย (= 4.12, S.D. = 0.84) และข้อที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน
ด้านวิชาการของโรงเรียนเพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.11, S.D. = 
0.78) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 3 การตรวจสอบระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนและแก้ไขปรับปรุง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.06, S.D. = 0.81) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

 

ด้านการคัดเลอืกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา 
ระดับการบริหารวิชาการ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. การประชุมทุกฝ่ายเพื่อตัดสินใจร่วมกันคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพ่ือใช้ในโรงเรียน 4.16 0.84 มาก 3 

2. การจัดทําหนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ 
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียน 
การสอน 4.11 0.85 มาก 4 

3. การพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบ-
การณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 4.18 0.86 มาก 2 

4. การคัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 4.20 0.83 มาก 1 

5. การประเมินการใช้หนังสือเรียน แบบเรียนที่ใช้ในโรงเรียน 4.02 0.89 มาก 5 
รวม 4.13 0.76 มาก - 

 

จากตารางที่ 4.27 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อ
ใช้ในสถานศึกษาพบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 1 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.13, 
S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 4 การ
คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.20, S.D. = 0.83) รองลงมาคือ ข้อที่ 3 การพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน 
หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.18, S.D. = 0.86) และข้อที่ 1 การประชุมทุกฝ่ายเพ่ือ
ตัดสินใจร่วมกันคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.16, 
S.D. = 0.84) ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือข้อที่ 5 การประเมินการใช้หนังสือเรียน แบบเรียนที่ใช้ใน
โรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.02, S.D. = 0.89) ตามลําดับ  



96 

ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ระดับการบริหารวิชาการ 

อันดับ 
  S.D. แปลผล 

1. การสํารวจความต้องการของครูในการใช้วัสดุประกอบหลัก 
สูตรและสื่อการเรียนการสอน 4.02 0.94 มาก 4 

2. การจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการ
สอนมาบริการอํานวยความสะดวกแก่ครู 4.00 0.99 มาก 5 

3. การส่งเสริมให้ครูได้มีการคิดค้นและผลิตสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทาง การศึกษา 4.14 0.87 มาก 2 

4. การนิเทศเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูเกี่ยวกับการใช้
สื่อการเรียนการสอน 4.19 0.87 มาก 1 

5. การควบคุม กํากับ ให้ครูได้ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 4.10 0.89 มาก 3 

รวม 4.09 0.81 มาก - 
 

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.09, S.D. = 0.81) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 4 การนิเทศเพ่ือ ให้
ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.19, 
S.D. = 0.87) รองลงมาคือ ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้ครูได้มีการคิดค้นและผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทาง การศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.14, S.D. = 0.87) และข้อที่ 5 การควบคุม 
กํากับ ให้ครูได้ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.10, S.D. 
= 0.89) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 2 การจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนมา
บริการอํานวยความสะดวกแก่ครู อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.00, S.D. = 0.99) ตามลําดับ  
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

การวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise multiple regression analysis) โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหาร
รายด้านและโดยภาพรวมกับการบริหารวิชาการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
ดังตารางที่ 4.29 
 
ตารางที่ 4.29 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารรายด้านและโดย

ภาพรวมและการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 

 

n = 250 
ตัวแปร Y VIF tolerance 

X1 .465** 2.065 0.484 
X2 .671** 3.705 0.270 
X3 .642** 3.013 0.332 
X4 .572** 3.385 0.295 
X5 .647** 4.619 0.216 
X6 .643** 4.841 0.207 
X7 .684** 5.250 0.190 
X8 .671** 5.146 0.168 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 4.29 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหาร (Xtot) กับการบริหาร

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (Ytot) กับ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(X1), การบริการที่ดี (X2), การพัฒนาตนเอง (X3), การทํางานเป็นทีม (X4), การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
(X5), การสื่อสารและจูงใจ (X6), การพัฒนาศักยภาพบุคคล (X7) และ การมีวิสัยทัศน์ (X8) มีค่าระหว่าง
0.465-0.684 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (X1), การบริการท่ีดี (X2), การพัฒนาตนเอง 
(X3), การทํางานเป็นทีม (X4), การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X5), การสื่อสารและจูงใจ (X6), การพัฒนา
ศักยภาพบุคคล (X7) และ การมีวิสัยทัศน์ (X8) มีค่าระหว่าง 0.438-0.853 ซึ่งมีค่าเกิน 0.8 อยู่ 5 คู่ แสดง 
ถึงการมีความสัมพันธ์กันของระหว่างตัวแปรต้นค่อนข้างสูง แต่ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 
ซึ่งมีค่าระหว่าง 2.010-5.134 ซึ่งตํ่ากว่า 5.3 แสดงว่ายังไม่เกิดภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (multicollinearity) 
สามารถดําเนินการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ ผลการวิเคราะห์การถดถอยปรากฏในตารางที่ 4.30  
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ตารางที่ 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวม 

 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Square df Mean Square F Sig. 
Regression 53.446 4 13.361 76.690 .000** 
Residual 42.685 246 .174   

Total 96.131 249    
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) 0.746 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) 0.556 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) 0.549 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 0.417 

 
ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

ß Std. Error Beta 
ค่าคงที ่(Constant) .631 .210  2.998 .003** 
การพัฒนาศักยภาพบุคคล (X7) .219 .084 .229 2.606 .010* 
การบริการที่ดี (X2) .218 .069 .230 3.163 .002** 
การพัฒนาตนเอง (X3) .208 .072 .195 2.901 .004** 
การมีวิสัยทัศน์ (X8) .154 .073 .179 2.100 .037* 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.30 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการคือ การพัฒนาศักยภาพ
บุคคล (X7) การบริการที่ดี (X2) การพัฒนาตนเอง (X3) และ การมีวิสัยทัศน์ (X8) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) ในการทํานายการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (Ytot) เท่ากับ 0.746 ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) 
เท่ากับ 0.556 หมายถึง การพัฒนาศักยภาพบุคคล (X7) การบริการที่ดี (X2) การพัฒนาตนเอง (X3) และ 
การมีวิสัยทัศน์ (X8) สามารถทํานายการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (Ytot) ได้ร้อยละ 55.6 ค่าประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R 



99 

Square) เท่ากับ 0.549 และมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เท่ากับ 
0.417 
 ในลักษณะน้ีแสดงว่า การบริการท่ีดี (X2) และ การพัฒนาตนเอง (X3) ส่งผลต่อการบริหาร
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (Ytot) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 การพัฒนาศักยภาพบุคคล (X7) และ การมีวิสัยทัศน์ (X8) ส่งผลต่อการบริหารวิชา 
การของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (Ytot) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดังน้ี 

 (Ŷtot) =.631** + .219*(X7) + .218**(X2) + .208**(X3) + .154*(X8)  
และสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังน้ี 
Z = .229*(X7) + .230**(X2) + .195**(X3) + .179*(X8)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร 
ศึกษาการบริหารวิชาการของโรงเรียน และศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 
2560 จํานวน 5,155 คน จํานวน 67 โรงเรียน ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
โดยใช้วิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Hair et al. (2012) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 250 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจ 
สอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสมรรถนะของผู้บริหาร ตามแนวคิดสมรรถนะ
ของผู้บริหาร ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการบริหาร
วิชาการของโรงเรียน ตามแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2551) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และนําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจ 
สอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จากน้ันนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ด้วยการหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) คัดเลือกเฉพาะข้อคําถามที่มีค่า IOC ดัชนีความสอดคล้องได้ต้ังแต่ 0.66 ขึ้นไป จากน้ันนําข้อมูล
ที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยภาพรวม และรายด้าน ได้ค่าความเช่ือมั่นสมรรถนะของผู้บริหารสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เท่ากับ 0.98 และการหาค่าความเช่ือมั่นการบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เท่ากับ 0.99 สรุปได้ว่า แบบสอบถาม
มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) และค่าร้อยละ (Percentages) สมรรถนะของผู้บริหาร
และการบริหารวิชาการ ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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(Standard Deviation) สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ สามารถสรุปผลได้ ดังน้ี 
5.1.1 ผลการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 
 ระดับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.38, S.D. = 0.56) และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 4.51, S.D. = 0.54) 
รองลงมาคือ การพัฒนาศักยภาพบุคคล มีค่าเฉลี่ย (= 4.45, S.D. = 0.64) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือ การบริการที่ดี มีค่าเฉลี่ย (= 4.27, S.D. = 0.65) ตามลําดับ  

 1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.51, 
S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 2 
ผู้บริหารมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าทีใ่ห้มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.59, 
S.D. = 0.60) รองลงมาคือ ข้อที่ 1 ผู้บริหารรู้และเข้าใจการวางแผนการปฏิบัติงานของสถาน ศึกษา อยู่
ในระดับมากที่สุด (= 4.58, S.D. = 0.60) และ ข้อที่ 4 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
พัฒนา สถานศึกษาให้ก้าวหน้า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (= 4.54, S.D. = 0.66) ข้อที่มี
ค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือข้อที่ 3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.34, S.D. = 0.74) ตามลําดับ  

 2. ด้านการบริการที่ดี พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการบริการที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.27, S.D. = 0.65) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 3 ผู้บริหารให้ บริการ
ด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจ และเต็มใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด (= 4.48, S.D. = 0.68) 
รองลงมาคือ ข้อที่ 2 ผู้บริหารจัดระบบการให้บริการบนพ้ืนฐานของความต้องการของผู้รับบริการ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.26, S.D. = 0.76) และข้อที่ 1 ผู้บริหารศึกษาความต้องการของผู้รับ 
บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.22, S.D. = 0.75) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 4 ผู้บริหาร
ประเมินผลการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย (= 4.20, S.D. = 0.80) ตามลําดับ  
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 3. ด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า ระดับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.36, 
S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 3 
ผู้บริหารนําองค์ความรู้ที่ได้จากวิธีการต่าง ๆ มาใช้พัฒนางานหรือสถานศึกษาของตน อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.44, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ข้อที่ 4 ผู้บริหารวิเคราะห์สังเคราะห์องค์
ความรู้เพ่ือนําไปใช้พัฒนางานของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.37, S.D. = 0.70) 
และข้อที่ 1 ผู้บริหารศึกษาค้นคว้า หาความรู้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.31, S.D. = 0.72) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ข้อที่ 2 ผู้บริหารให้การ
นิเทศ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แก่ครูเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.30, S.D. = 0.68) ตามลําดับ  

 4. ด้านการทํางานเป็นทีม พบว่า ระดับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการทํางานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.40, 
S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 1 
ผู้บริหารให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมาย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด (= 4.51, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 ผู้บริหารให้
เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้กําลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
(= 4.48, S.D. = 0.79) และข้อที่ 4 ผู้บริหารแสดงบทบาทผู้นําหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.36, S.D. = 0.87) ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด
คือข้อที่ 5 ผู้บริหารสร้างวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีมให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (= 4.28, S.D. = 0.86) ตามลําดับ  

 5. ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ พบว่า ระดับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.31, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 
อันดับแรก คือข้อที่ 4 ผู้บริหารจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษาแก่ต้นสังกัด 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.39, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ ข้อที่ 3 ผู้บริหารจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีตามแนวทางที่ได้วิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย (= 4.35, S.D. = 0.82) และข้อที่  
5 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์วิจัยเพ่ือพัฒนางานในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.29, 
S.D. = 0.84) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 1 ผู้บริหารวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ
เพ่ือจัดทํานโยบายและวางแผนการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.24, S.D. = 0.90) 
ตามลําดับ  

 6. ด้านการสื่อสารและจูงใจ พบว่า ระดับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการสื่อสารและจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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(= 4.35, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อ
ที่ 3 ผู้บริหารมีความสามารถด้านการพูด เขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้บุคลากรเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.49, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ ข้อที่ 5 ผู้บริหารสามารถ
ชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนยอมรับคล้อยตามเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสารได้ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (= 4.44, S.D. = 0.80) และข้อที่ 4 ผู้บริหารเป็นผู้นําในการอภิปรายและสรุปประเด็นใน
การประชุม นําเสนอความคิดในที่ประชุมในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
(= 4.39, S.D. = 0.78) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 2 ผู้บริหารให้การนิเทศงานอย่างต่อเน่ือง อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.16, S.D. = 0.79) ตามลําดับ 

 7. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล พบว่า ระดับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก (= 4.45, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
คือข้อที่ 3 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด (= 4.50, 
S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.49, S.D. = 0.66) และข้อที่ 4 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน 
และให้โอกาสเพ่ือนร่วมงานได้พัฒนางานในรูปแบบต่าง ๆ  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.48, S.D. = 0.68) 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 1 ผู้บริหารให้คําปรึกษา แนะนําแก่บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง มีค่าเฉลี่ย  
(= 4.38, S.D. = 0.85) ตามลําดับ  

 8. ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า ระดับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการมีวิสัยทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.39, S.D. = 0.72) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 2 ผู้บริหารกําหนด
วิสัยทัศน์หรือทิศทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับนโยบายของ
ต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.43, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ ข้อที่ 3 
ผู้บริหารกําหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการปฏิบัติงาน มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย (= 4.37, S.D. = 0.76) และข้อที่ 4 ผู้บริหารยอมรับการเปลี่ยนแปลง ด้านแนวคิด หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไปเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.37, S.D. = 0.77) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ข้อที่ 1 ผู้บริหารใช้กระบวน การมี
ส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
(= 4.37, S.D. = 0.83) ตามลําดับ 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

 ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 โดยรวมทุกด้าน พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 
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ศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.12, S.D. = 0.62) และรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
(= 4.33, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 
การศึกษามีค่าเฉลี่ย (= 4.30, S.D. = 0.69) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ด้านการพัฒนาหรือการ
ดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลกัสตูรทอ้งถิ่น มีค่าเฉล่ีย (= 3.86, S.D. = 0.80) 
ตามลําดับ 

 1. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.33, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก คือข้อที่ 3 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่า 
เฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.38, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 การประชุมช้ีแจงเก่ียวกับแผนงานหรือ
โครงการดําเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก (= 4.40, S.D. = 0.60) และข้อที่ 1 
การกําหนดโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.40, S.D. = 0.67) 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 4 การจัดทําแผนวิชาการอย่างเป็นระบบภายในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.16, S.D. = 0.73) ตามลําดับ  

 2. ด้านการพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.86, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 3 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และ
ชุมชนเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลจุดทําสาระการเรียนรู้หลักสูตรท้องถ่ินของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 3.91, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ ข้อที่ 4 การวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถ่ินที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดไว้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (= 3.90, S.D. = 0.89) 
และข้อที่ 2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือทราบจุดเน้น และแนวทางการจัดทําหลักสูตรสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น (= 3.88, S.D. = 0.84) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 1 การจัดทําสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 3.76, S.D. = 0.86) ตามลําดับ  

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถาน 
ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.26, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 1 การสนับสนุน พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการสอนอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด (= 4.42, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ ข้อที่ 3 การส่งเสริมการการวิจัย 
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และพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.31, S.D. = 0.76) และ 
ข้อที่ 2 การจัดสรรงบประมาณ จัดทําสื่อการสอน หรือสื่อประกอบการสอนอย่างเพียงพอและทั่วถึงอยู่ 
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.21, S.D. = 0.82) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 4 การจัดหา สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ คู่มือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.17, S.D. = 0.76) 
ตามลําดับ  

 4. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.18, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 3 นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาน 
ศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.29, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ ข้อที่ 4 การปรับปรุง 
และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.23, S.D. = 0.76) และข้อ
ที่ 2 จัดทําโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มสาระต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
(= 4.18, S.D. = 0.82) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางและ 
สภาพปัญหาความต้องการของชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.05, S.D. = 0.88) ตามลําดับ  

 5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 3.96, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก คือข้อที่ 3 การควบคุม กํากับให้ครูมีการจัดเตรียม การสอนและบันทึกการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
สําคัญ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.14, S.D. = 0.83) รองลงมาคือข้อที่ 5 การ
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบอยู่ในระดับมาก (= 4.12, S.D. = 0.85) และ
ข้อที่ 2 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 3.98, S.D. = 0.88) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 1 การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 3.71, S.D. = 0.89) และข้อที่ 4 การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 3.71, S.D. = 0.89) ตามลําดับ  

 6. ด้านการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบว่า ระดับการ
บริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวัดผล
ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.14, S.D. = 0.73) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 4 การจัดประชุม อบรม 
เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการสร้างเครื่องมือวัดผล และประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.20, S.D. = 0.86) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 การให้คําปรึกษาแนะนําแก่ครูเก่ียวกับ
การวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามแนวทางของหลักสูตร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.16, 
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S.D. = 0.81) และข้อที่ 5 การควบคุม ติดตาม การประเมินผลและนํา ผลการประเมินมาพัฒนากระบวน 
การเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.16, S.D. = 0.82) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อ 
ที่ 1 การดําเนินการวางแผนและกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลร่วมกับครูและฝ่าย
วิชาการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.06, S.D. = 0.80) ตามลําดับ  

 7. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาพบว่า ระดับการบริหาร
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.18, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้า
รับการอบรมเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
(= 4.25, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้ครูทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.24, S.D. = 0.74) และข้อที่ 5 การสนับสนุนให้ครูนําเสนอผลงาน
การวิจัยต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.18, S.D. = 0.76) ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่า
ที่สุดคือข้อที่ 2 การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการวิจัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.07, 
S.D. = 0.81) ตามลําดับ  

 8. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.99, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 4 การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด (= 4.11, S.D. = 0.88) รองลงมาคือ 
ข้อที่ 2 การส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 
(= 4.03, S.D. = 0.97) และข้อที่ 5 การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.00, S.D. = 0.88) ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ
ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 3.88, S.D. = 0.90) ตามลําดับ  

 9. ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(= 4.18, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 
ข้อที่ 2 การให้การนิเทศภายในเพ่ือช่วยเหลือครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.24, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ ข้อที่ 1 การส่งเสริมการนิเทศภายในแบบ
กัลยาณมิตร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.23, S.D. = 0.89) และข้อที่ 4 การจัดให้มีการนิเทศโดย
การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.15, S.D. = 0.74) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า
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ที่สุดคือข้อที่ 3 การเสนอวิธีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการนิเทศภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย (= 4.14, S.D. = 0.78) ตามลําดับ  

 10. ด้านการแนะแนว พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการแนะแนว โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.13, S.D. = 0.73) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 2 การส่งเสริมให้
บุคลากรจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคล อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.22, S.D. = 0.8) 
รองลงมาคือ ข้อที่ 4 การประสานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือแนะแนวให้แก่ผู้เรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
(= 4.18, S.D. = 0.81) และข้อที่ 5 การประเมินผลกระบวนการแนะแนวการศึกษา อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ีย (= 4.11, S.D. = 0.80) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 1 การจัดการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
การแนะแนวให้กับครูในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.04, S.D. = 0.92) ตามลําดับ  

 11. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา พบว่า 
ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.30,  
S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 5 มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี และสรุป
รายงานประจําปี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด (= 4.36, S.D. = 0.75) รองลงมาคือ ข้อที่ 
3 การวางแผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (= 4.34, S.D. = 0.72) และข้อที่ 4 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.28, S.D. = 0.76) ข้อที่มีค่า 
เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 2 การจัดระบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.25, S.D. = 0.78) ตามลําดับ  

 12. ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ พบว่า ระดับการบริหาร
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้ 
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.11, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 2 การวางแผนในการสนับสนุนงานวิชาการ
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด (= 4.25, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ ข้อที่ 1 การศึกษาและ
สํารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.21, S.D. = 0.70) และ
ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย (= 4.14, S.D. = 0.80) ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือข้อที่ 5 การดําเนินการจัดให้ความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความคิดและเทคนิคทางวิชาชีพแก่ชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 3.92, S.D. = 0.84) 
ตามลําดับ  
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 13. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อ่ืน พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (= 4.07, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
คือข้อที่ 2 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.11, S.D. = 0.77) รองลงมาคือ ข้อที่ 4 การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความ 
สามารถในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอ่ืน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย  
(= 4.09, S.D. = 0.82) และข้อที่ 1 การวางแผนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอ่ืน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.06, S.D. = 0.78) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือข้อที่ 5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในหน่วยงานอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (= 4.04, S.D. = 0.81) ตามลําดับ  

 14. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(= 4.02, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 
5 การแต่งต้ังบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถให้มีหน้าที่ประสานให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการศึกษาแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.09, S.D. = 0.78) รองลง มาคือ ข้อที่ 2 
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการได้รับการศึกษาแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่า 
เฉลี่ย (= 4.07, S.D. = 0.79) และข้อที่ 3 การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ีย (= 3.99, S.D. = 0.79) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือข้อที่ 1 การสํารวจและศึกษาข้อมูลรวมทั้ง
ความต้องการในการสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 3.94, S.D. = 0.83) ตามลําดับ  

 15. ด้านการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
พบว่า ระดับการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
ด้านการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (= 4.10, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
คือข้อที่ 2 การจัดทําคู่มือการพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงพัฒนาสื่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด (= 4.14, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ ข้อที่ 4 การนําระเบียบและแนวปฏิบัติ 
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งานด้านวิชาการของโรงเรียน ไปสู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (= 4.12, S.D. = 0.84) 
และข้อที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียนเพ่ือให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.11, S.D. = 0.78) ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ
ข้อที่ 3 การตรวจสอบระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียนและแก้ไขปรับปรุง 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.06, S.D. = 0.81) ตามลําดับ  

 16. ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษาพบว่า ระดับการบริหาร
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.13, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 4 การคัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.20,  
S.D. = 0.83) รองลงมาคือ ข้อที่ 3 การพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริม ประสบการณ์ 
หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (= 4.18, S.D. = 0.86) และข้อที่ 1 การประชุมทุกฝ่ายเพ่ือตัดสินใจร่วมกันคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพ่ือใช้ในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.16, S.D. = 0.84) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
คือข้อที่ 5 การประเมินการใช้หนังสือเรียน แบบเรียนที่ใช้ในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.02, 
S.D. = 0.89) ตามลําดับ  

 17. ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พบว่า ระดับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.09, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียง
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อที่ 4 การนิเทศเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูเก่ียวกับการ
ใช้สื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (= 4.19, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ 
ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้ครูได้มีการคิดค้นและผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง การศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.14, S.D. = 0.87) และข้อที่ 5 การควบคุม กํากับ ให้ครูได้ใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.10, S.D. = 0.89) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือข้อที่ 2 การจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนมาบริการอํานวยความสะดวก
แก่ครู อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (= 4.00, S.D. = 0.99) ตามลําดับ  

5.1.3 ผลการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

 สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (Ytot) ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคคล (X7) การบริการท่ีดี (X2) 
การพัฒนาตนเอง (X3) และ การมีวิสัยทัศน์ (X8) สามารถทํานายการบริหารวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (Ytot) ได้ร้อยละ 55.6 
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5.2 อภิปรายผล 
 
จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีประเด็นอภิปรายผล ดังน้ี 
5.2.1 สมรรถนะของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ทั้ง 8 

ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารในปัจจุบัน เป็นผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาและผ่าน
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษา
กําหนดมาแล้ว จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและสมรรถนะที่เหมาะสมในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สายใจ สีแจ้ และคนอ่ืน ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี พบว่า 
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะด้านการทํางานเป็นทีม ด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ด้านการพัฒนาตนเอง และ ด้านการบริการท่ีดี ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้าน
การส่ือสารและการจูงใจ ด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ อยู่ในระดับมาก  
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกต ขาวสะอาด ได้ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย อันดับแรก คือ การพัฒนาตนเอง รองลงมา 
คือ การทํางานเป็นทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และการวิเคราะห์สังเคราะห์ ตาม 
ลําดับ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธ์ธิรา มงคล ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะการบริหารโรงเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
ศรีราชา 1สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลําดับแรก 
ปรากฏว่าด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในลําดับแรก รองลงมาคือ ด้านการทํางานเป็นทีมและด้านการ
บริการที่ดีตามลําดับ 

 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีแนวทางการบริหารงานโดยจัดให้มี
การวางแผนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบแบบแผน และมีการจัดให้มีการวางแผน วาง



111 
 

นโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนภายในโรงเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา 
ได้รับการเปิดโอกาสจากผู้บริหารให้ครูผู้สอนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะข้อคิดเห็น ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาตนเอง และนําปัญหาข้อเสนอแนะมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวอาจส่งผลให้ สมรรถนะของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิพัฒน์พันธ์ จันทร์มณี ได้ทําการศึกษาเร่ือง สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
พบว่า สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธ์ธิรา มงคล ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะการบริหารโรงเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
ศรีราชา 1สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิอยู่ใน
ระดับมาก 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านการบริการที่ดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารยังไม่ให้
ความสําคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญหนุน 
ซาเสน ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะหลักครูของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาสมรรถนะหลักครูของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการบริการที่ดี โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  

5.2.2 การบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ทั้ง 17 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะงานวิชาการเป็นงานที่มีความสําคัญย่ิง เพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารวิชาการอยู่ที่การสร้าง
นักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ งานวิชาการเป็นตัวบ่งช้ี
คุณภาพ และความสําเร็จของโรงเรียน ความสําเร็จของโรงเรียนมักจะพิจารณาจากคุณภาพของผลผลิต 
คือ ตัวนักเรียน ดังน้ัน คุณภาพของผลผลิตจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านวิชาการของ
โรงเรียน การบริหารด้านวิชาการจึงเป็นงานที่สําคัญของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องรับผิดชอบในการใช้
หลักการในการบริหารงานด้านน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2553 ว่าด้วยการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโดย 
เฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพในการเรียนผู้บริหาร 
สถานศึกษาต้องเป็นผู้นําทางการศึกษาการบริหารงานวิชาการจะประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
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ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตนมีความเช่ียวชาญในการบริหารสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิพัฒน์พันธ์ จันทร์มณี ได้ทําการศึกษาเร่ือง สมรรถนะหลักของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการแนะ
แนวการศึกษาด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษา
อ่ืน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษาและด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนัส 
ด้วงเอก และคนอ่ืน ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาสังกัดสํา นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผนงานด้านวิชาการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารมีการดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและดําเนินการวางแผนในการดําเนินงานตามขอบข่าย
งานวิชาการและมีการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างเน่ือง ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เพ็ญศิริ บุญแสน ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า การวางแผนงาน
ด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารยังขาดทักษะการวิเคราะห์กรอบสาระ
การเรียนรู้ท้องถ่ินที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําขึ้นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาและชุมชน จัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา นราพงษ์ 
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 พบว่า การ
บริหารวิชาการของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการพัฒนาหรือ
การดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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5.2.3 สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.01 โดยสมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (Ytot) ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคคล (X7) การ
บริการที่ดี (X2) การพัฒนาตนเอง (X3) และ การมีวิสัยทัศน์ (X8) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิพัฒน์พันธ์ จันทร์มณี ศึกษาเรื่อง สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า 
สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 
1ได้แก่ สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง และสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สายใจ สีแจ้ และคนอ่ืน ศึกษาเร่ืองสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารด้านวิสัยทัศน์ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา ต้ังศิริชัยพงษ์ ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของสมรรถนะผู้บริหาร
โรงเ รียนที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหารด้านการบริการที่ดีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ตุ๊กตา โสภณธรรมคุณ ศึกษาเรื่องสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษา การ
พัฒนาตนเองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถาน ศึกษา โดยสามารถร่วมกันทํานาย
ได้ร้อยละ 68.80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศิริ บุญ
แสน ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะการบริหาร งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลส่งผลต่อ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบนโยบายใน
การพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ เทคนิคกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ทําการวิจัยในช้ันเรียนส่งผลให้การ
พัฒนาศักยภาพบุคคลส่งผลต่อการบริหารวิชาการ  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการวิจัยดังกล่าวมีข้อเสนอแนะหลัก 2 ประการ คือ 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

และ 2) ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. สมรรถนะของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดย 

รวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการบริการที่ดี ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษา
ควรให้ความสําคัญกับสมรรถนะด้านการบริการท่ีดี ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการศึกษาความต้องการด้านการให้บริการของนักเรียน 
ครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดระบบข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการและ
การสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น นักเรียน ครูผู้ปกครองและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือนํา
ข้อเสนอมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ แก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้เหมาะสม 
มากย่ิงขึ้น โดยพิจารณาถึงความพึงพอใจและประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้รับบริการและส่วนรวมเป็นสําคัญ 

 2. การบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการพัฒนาหรือการดําเนินการ
เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ดังน้ันผู้บริหารควรส่งเสริมให้สถานศึกษา
นําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาไปจัดทํารายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม มีการจัดทํา
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําไว้
และนําข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนมาเป็นข้อมูลจัดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียน

ในสังกัดอ่ืน ๆ  
 2. ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหาร

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกใน
การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่วิจัย อันจะทําให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงลึกและเกิดประโยชน์อย่าง
ย่ิงต่อการวิจัยและสะท้อนสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

สมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการสงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 

* * * * * * * * * * * * * * *  
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1.1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
 1.2 เพ่ือศึกษาการบริหารวิชาการของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต1 
 1.3 เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
2. แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 1 
 ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับ การบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 1 
3. ข้อมูลที่ได้รับจะนําไปเพ่ือการศึกษาเท่าน้ัน ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใน

หน้าที่และสถานภาพทางราชการของท่านแต่อย่างใด และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี ในการตอบแบบสอบถามและโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบท้ัง 3 ตอน กรุณาอย่าเว้น
ข้อใดข้อหน่ึง เพราะคําตอบที่ได้จะไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง จึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  
 

นายสุระศักด์ิ พอกสูงเนิน 
นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ลําดับที่ของแบบสอบถาม 

 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ใน (     ) หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 
 
1. เพศ 
 (     ) ชาย (     ) หญิง 
 
2. อายุ 
 (     ) ตํ่ากว่า 30 ปี  (     ) ระหว่าง 30-40 ปี 
  (     ) 41-50 ปี  (     ) 51 ปีขึน้ไป 
 
3. ระดับการศกึษา 
 (     ) ปริญญาตรี  (     ) ปรญิญาโท 
  (     ) ปริญญาเอก 
 
4. ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบนั 
 (     ) ผู้บริหารสถานศึกษา (     ) ครูผู้สอน 
 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 (     ) น้อยกว่า 5 ปี  (     ) 5-10 ปี 
  (     ) 11-15 ปี  (     ) 16 ปีขึน้ไป 
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ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 

ระดับ 5 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

สมรรถนะของผู้บริหาร 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์      
1. ผู้บริหารรู้และเข้าใจการวางแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา      
2. ผู้บริหารมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ      
3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

4. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้
ก้าวหน้า 

     

5. ผู้บริหารพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพได้อย่างต่อเน่ือง      
การบริการที่ดี      
6. ผู้บริหารศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ      
7. ผู้บริหารจัดระบบการให้บริการบนพ้ืนฐานของความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

     

8. ผู้บริหารให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจ และเต็มใจ      
9. ผู้บริหารประเมินผลการให้บริการ      
10. ผู้บริหารนําผลการประเมินการให้บริการมาปรับปรุงพัฒนา      
การพัฒนาตนเอง      
11. ผู้บริหารศึกษาค้นคว้า หาความรู้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลาก 
หลายและต่อเน่ือง 
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สมรรถนะของผู้บริหาร 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
12. ผู้บริหารให้การนิเทศ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แก่ครูเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     

13. ผู้บริหารนําองค์ความรู้ที่ได้จากวิธีการต่าง ๆ มาใช้พัฒนางานหรือ 
สถานศึกษาของตน 

     

14. ผู้บริหารวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือนําไปใช้พัฒนางาน
ของสถานศึกษา 

     

การทํางานเป็นทีม      
15. ผู้บริหารให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนร่วมงานเพ่ือ 
ให้งานบรรลุตามเป้าหมาย 

     

16. ผู้บริหารให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้กําลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานใน
โอกาสท่ีเหมาะสม 

     

17. ผู้บริหารสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลาก 
หลายได้เป็นอย่างดี 

     

18. ผู้บริหารแสดงบทบาทผู้นําหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท 
และสถานการณ์ 

     

19. ผู้บริหารสร้างวัฒนธรรมการทางานเป็นทีมให้เกิดข้ึนในสถาน 
ศึกษา 

     

การวิเคราะห์และสังเคราะห ์      
20. ผู้บริหารวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการเพ่ือจัด 
ทํานโยบายและวางแผนการบริหารสถานศึกษา 

     

21. ผู้บริหารจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในงานบริหารด้าน
วิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและด้านบริหารงานท่ัวไป 

     

22. ผู้บริหารจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีตามแนวทางที่ได้วิเคราะห ์      
23. ผู้บริหารจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษา
แก่ต้นสังกัด 

     

24. ผู้บริหารมีการวิเคราะห์วิจัยเพ่ือพัฒนางานในสถานศึกษา      
การสื่อสารและจูงใจ      
25. ผู้บริหารสามารถสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลที่เกี่ยว 
ข้องได้ 
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สมรรถนะของผู้บริหาร 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
26. ผู้บริหารให้การนิเทศงานอย่างต่อเน่ือง      
27. ผู้บริหารมีความสามารถด้านการพูด เขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้บุคลากรเข้าใจได้อย่างชัดเจน 

     

28. ผู้บริหารเป็นผู้นําในการอภิปรายและสรุปประเด็นในการประชุม
นําเสนอความคิดในที่ประชุมในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

     

29. ผู้บริหารสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนยอมรับคล้อยตามเพ่ือ
บรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสารได้ 

     

การพัฒนาศักยภาพบุคคล      
30. ผู้บริหารให้คําปรึกษา แนะนําแก่บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง      
31. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง 

     

32. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร      
33. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสเพ่ือนร่วมงานได้พัฒนา
งานในรูปแบบต่าง ๆ 

     

34. ผู้บริหารดําเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

     

การมีวิสัยทัศน์      
35. ผู้บริหารใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์หรือ
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 

     

36. ผู้บริหารกําหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการปฏิบัติงานของสถาน 
ศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด 

     

37. ผู้บริหารกําหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการปฏิบัติงาน มีความเป็น 
ไปได้ในทางปฏิบัติ 

     

38. ผู้บริหารยอมรับการเปลี่ยนแปลง ด้านแนวคิด หรือเทคนิควิธีการ 
ใหม่ ๆ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไปเพ่ือพัฒนางานของสถาน 
ศึกษา 
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ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับ การบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 1 
 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง การบริหารวิชาการ อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารวิชาการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

การบริหารวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
การวางแผนงานด้านวิชาการ      
1. การกําหนดโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา      
2. การประชุมช้ีแจงเก่ียวกับแผนงานหรือโครงการดําเนินงานด้านวิชาการ 
ของโรงเรียน 

     

3. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา      
4. การจัดทําแผนวิชาการอย่างเป็นระบบภายในสถานศึกษา      
5. การประเมินสรุปแผนงานหรือโครงการดําเนินงานด้านวิชาการของ

โรงเรียน เป็นระบบอย่างต่อเน่ือง 
     

การพัฒนาหรอืการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทอ้งถ่ิน  
6. การจัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น      
7. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือทราบจุดเน้น และแนวทางการจัด 

ทําหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
     

8. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพ่ือ 
นํามาเป็นข้อมูลจุดทําสาระการเรียนรู้หลักสูตรท้องถ่ินของ
สถานศึกษา 

     

9. การวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษากําหนดไว้ 

     

10. การร่วมมือกับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ในการสร้างและพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
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การบริหารวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา      
11. การสนับสนุน พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการสอน      
12. การจัดสรรงบประมาณ จัดทําสื่อการสอน หรือสื่อประกอบการสอน 

อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
     

13. การส่งเสริมการการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา      
14. การจัดหา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ คู่มือการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู้ 
     

15. การให้คําปรึกษาหารือและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเก่ียวกับการ
สอนของคณะครู 

     

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา      
16. การศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง และสภาพปัญหาความ

ต้อง การของชุมชน 
17. จัดทําโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มสาระต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ 
18. นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาน 

ศึกษา 
19. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
20. การประเมินการใช้หลักสูตรและนําผลการประเมินมาพัฒนาหลัก 

สูตรอย่างต่อเน่ือง 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้      
21. การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ

สอน 
     

22. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้      
23. การควบคุม กํากับให้ครูมีการจัดเตรียม การสอนและบันทึกการ

สอน ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 
     

24. การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
25. การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ      
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การบริหารวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน      
26. การดําเนินการวางแผนและกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวัดผล 

ประเมินผลร่วมกับครูและฝ่ายวิชาการ 
27. การให้คําปรึกษาแนะนําแก่ครูเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลให้

เป็นไปตามแนวทางของหลักสูตร 
28. การส่งเสริมให้ครูวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริง 
29. การจัดประชุม อบรม เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการสร้าง

เคร่ืองมือวัดผล และประเมินผล 
30. การควบคุม ติดตาม การประเมินผลและนํา ผลการประเมินมาพัฒนา 

กระบวนการเรียนการสอน 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา      
31. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     

32. การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการวิจัย      
33. การส่งเสริมให้ครูทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา      
34. การจัดให้มีคู่มือ เอกสาร เพ่ือประกอบ การจัดทําวิจัยให้แก่บุคลากร 

ในโรงเรียน 
     

35. การสนับสนุนให้ครูนําเสนอผลงานการวิจัยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง      
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้      
36. การจัดหาหนังสือให้มีในห้องสมุดตามความต้องการของครูและ

นักเรียน 
     

37. การส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน      
38. การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     

39. การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภาย 
นอกโรงเรียน 

     

40. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
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การบริหารวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
การนิเทศการศึกษา      
41. การส่งเสริมการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร      
42. การให้การนิเทศภายในเพื่อช่วยเหลือครูเก่ียวกับการจัดการเรียน

การสอน 
     

43. การเสนอวิธีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการนิเทศภายในโรงเรียน      
44. การจัดให้มีการนิเทศโดยการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง      
45. การส่งเสริมให้ครูนําผลงานจากการนิเทศภายในมาปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอน 
     

การแนะแนว      
46. การจัดการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการแนะแนวให้กับครูในโรงเรียน      
47. การส่งเสริมให้บุคลากรจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคล      
48. การจัดหางบประมาณสนับสนุนงานแนะแนวในโรงเรียน      
49. การประสานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือแนะแนวให้แก่ผู้เรียน      
50. การประเมินผลกระบวนการแนะแนวการศึกษา      
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา      
51. ดําเนินการตามแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ือง 
     

52. การจัดระบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน      
53. การวางแผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในร่วมกับผู้มี

ส่วนเก่ียวข้อง 
     

54. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตร ฐานการศึกษาชาติ 

     

55. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปี และสรุปรายงานประจําปี 

     

การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ      
56. การศึกษาและสํารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการ      
57. การวางแผนในการสนับสนุนงานวิชาการ      
58. การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ

โรงเรียน 
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การบริหารวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
59. การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง โรงเรียน

บุคคล ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
     

60. การดําเนินการจัดให้ความรู้เพ่ือเสริมสร้างความคิดและเทคนิคทาง
วิชาชีพแก่ชุมชน 

     

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน    
61. การวางแผนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอ่ืน 
     

62. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ      
63. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งวิทยากรภายนอกและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     

64. การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอ่ืน 

     

65. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในหน่วยงานอ่ืน ๆ      
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบ 
การและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
66. การสํารวจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งความต้องการในการสนับสนุน

งานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

     

67. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ในการได้รับการศึกษาแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

     

68. การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา 

     

69. การจัดระบบภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการศึกษาแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร และสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา 
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การบริหารวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
70. การแต่งต้ังบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถให้มีหน้าที่ประสานให้

เกิดความร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาแก่ 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

     

การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา    
71. การศึกษา วิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการ 

ของโรงเรียนเพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับรู้ 
     

72. การจัดทําคู่มือการพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ 

     

73. การตรวจสอบระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนและแก้ไขปรับปรุง 

     

74. การนําระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียน ไปสู่การ 
ปฏิบัติ 

     

75. การประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของ
โรงเรียน 

     

การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา      
76. การประชุมทุกฝ่ายเพื่อตัดสินใจร่วมกันคัดเลือกหนังสือแบบเรียน

เพ่ือใช้ในโรงเรียน 
     

77. การจัดทําหนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบ 
ฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 

     

78. การพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือ 
อ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียน
การสอน 

     

79. การคัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

     

80. การประเมินการใช้หนังสือเรียน แบบเรียนที่ใช้ในโรงเรียน      
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การบริหารวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      
81. การสํารวจความต้องการของครูในการใช้วัสดุประกอบหลักสูตรและ 

สื่อการเรียนการสอน 
     

82. การจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนมาบริการ 
อํานวยความสะดวกแก่ครู 

     

83. การส่งเสริมให้ครูได้มีการคิดค้นและผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

     

84. การนิเทศเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียน 
การสอน 

     

85. การควบคุม กํากับ ให้ครูได้ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

     

 
 ขอขอบคณุทกุท่านที่กรณุาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง  

สมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการสงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 
…………………… 

 

1. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
 

ข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) IOC=
N

R  หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์      
ข้อที ่1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การบริการที่ดี      
ข้อที ่6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่7 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่8 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่9 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่10 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การพัฒนาตนเอง         
ข้อที ่11 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่12 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่13 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่14 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การทํางานเป็นทีม      
ข้อที ่15 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่16 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
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ข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

( ) IOC=  หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ข้อที ่17 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่18 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่19 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์     
ข้อที ่20 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่21 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่22 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่23 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่24 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การสื่อสารและจูงใจ      
ข้อที ่25 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่26 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่27 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่28 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่29 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การพัฒนาศักยภาพบุคคล     
ข้อที ่30 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่31 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่32 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่33 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่34 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การมีวิสัยทัศน์      
ข้อที ่35 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่36 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่37 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่38 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

 
 

R N

R
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2. การบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
 

    ข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) IOC=
N

R  หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

การวางแผนงานด้านวิชาการ     
ข้อที ่1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
ข้อที ่6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่7 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่8 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่9 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่10 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา    
ข้อที ่11 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่12 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่13 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่14 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่15 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา    
ข้อที ่16 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่17 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่18 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่19 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่20 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้     
ข้อที ่21 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
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    ข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

( ) IOC=  หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ข้อที ่22 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่23 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่24 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่25 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน   
ข้อที ่26 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่27 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่28 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่29 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่30 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   
ข้อที ่31 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่32 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่33 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่34 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่35 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้    
ข้อที ่36 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่37 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่38 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่39 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่40 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การนิเทศการศึกษา      
ข้อที ่41 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่42 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่43 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่44 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่45 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

R N
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    ข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

( ) IOC=  หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

การแนะแนว      
ข้อที ่46 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่47 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่48 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่49 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่50 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา   
ข้อที ่51 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่52 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่53 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่54 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่55 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ   
ข้อที ่56 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่57 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่58 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่59 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่60 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
ข้อที ่61 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่62 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่63 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่64 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่65 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบ 
การและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
ข้อที ่66 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่67 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

R N
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    ข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

( ) IOC=  หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ข้อที ่68 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่69 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่70 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
ข้อที ่71 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่72 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่73 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่74 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่75 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา   
ข้อที ่76 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่77 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่78 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่79 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่80 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   
ข้อที ่81 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่82 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่83 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่84 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่85 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
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ภาคผนวก ฉ 

ตารางความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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การหาค่าความเชื่อม่ันสมรรถนะของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 

 

No Scale  
Mean if Item 

Deleted 

Scale  
Variance if Item 

Deleted 

Corrected  
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x1 149.87 874.40 .30 .98 
x2 149.87 873.64 .29 .98 
x3 150.03 872.24 .27 .98 
x4 150.00 866.34 .42 .98 
x5 150.00 861.93 .52 .98 
x6 150.57 841.43 .73 .98 
x7 150.50 845.36 .76 .98 
x8 150.27 843.03 .82 .98 
x9 150.40 843.49 .74 .98 
x10 150.43 852.12 .65 .98 
x11 150.23 844.60 .81 .98 
x12 150.20 860.65 .53 .98 
x13 150.10 856.92 .62 .98 
x14 150.10 851.47 .70 .98 
x15 150.03 851.55 .68 .98 
x16 150.30 832.63 .71 .98 
x17 150.37 835.27 .77 .98 
x18 150.47 826.95 .79 .98 
x19 150.50 818.95 .87 .98 
x20 150.50 820.53 .89 .98 
x21 150.33 827.06 .84 .98 
x22 150.47 827.57 .88 .98 
x23 150.30 842.29 .72 .98 
x24 150.33 834.92 .81 .98 
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No Scale  
Mean if Item 

Deleted 

Scale  
Variance if Item 

Deleted 

Corrected  
Item-Total 
orrelation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x25 150.70 816.56 .86 .98 
x26 150.50 843.91 .73 .98 
x27 150.23 840.39 .74 .98 
x28 150.33 838.71 .75 .98 
x29 150.37 826.03 .84 .98 
x30 150.43 821.08 .86 .98 
x31 150.17 844.28 .79 .98 
x32 150.20 836.99 .78 .98 
x33 150.20 839.41 .83 .98 
x34 150.50 823.98 .90 .98 
x35 150.47 814.53 .89 .98 
x36 150.40 824.39 .84 .98 
x37 150.40 828.80 .81 .98 
x38 150.50 829.29 .82 .98 

 

N of Case   =  30  N of Items  =  38  Alpha =  .98 
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การหาค่าความเชื่อม่ันการบริหารวิชาการ สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 

 

No Scale  
Mean if Item 

Deleted 

Scale  
Variance if Item 

Deleted 

Corrected  
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
y1 324.47 3711.50 .60 .99 
y2 324.60 3725.77 .54 .99 
y3 324.60 3710.80 .60 .99 
y4 324.77 3704.81 .69 .99 
y5 324.70 3699.25 .70 .99 
y6 325.23 3685.77 .74 .99 
y7 325.00 3699.10 .68 .99 
y8 325.00 3682.14 .72 .99 
y9 325.07 3689.37 .68 .99 
y10 325.10 3680.30 .73 .99 
y11 324.47 3684.74 .76 .99 
y12 324.70 3680.15 .75 .99 
y13 324.53 3670.12 .85 .99 
y14 324.70 3671.94 .85 .99 
y15 324.57 3665.56 .84 .99 
y16 324.87 3650.74 .91 .99 
y17 324.77 3662.25 .91 .99 
y18 324.57 3675.70 .85 .99 
y19 324.67 3677.20 .90 .99 
y20 324.77 3680.25 .82 .99 
y21 325.10 3675.40 .72 .99 
y22 324.83 3690.76 .77 .99 
y23 324.63 3681.41 .77 .99 
y24 325.13 3666.19 .79 .99 
y25 324.70 3693.25 .66 .99 
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No Scale  
Mean if Item 

Deleted 

Scale  
Variance if Item 

Deleted 

Corrected  
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
y26 324.87 3690.19 .70 .99 
y27 324.63 3675.07 .82 .99 
y28 324.80 3671.48 .82 .99 
y29 324.60 3670.25 .85 .99 
y30 324.60 3668.73 .86 .99 
y31 324.57 3690.25 .75 .99 
y32 324.77 3666.05 .91 .99 
y33 324.63 3685.90 .76 .99 
y34 324.73 3680.62 .76 .99 
y35 324.77 3673.84 .81 .99 
y36 324.83 3682.97 .63 .99 
y37 324.67 3678.92 .70 .99 
y38 324.93 3669.86 .75 .99 
y39 324.70 3675.80 .71 .99 
y40 324.83 3692.07 .62 .99 
y41 324.70 3673.94 .71 .99 
y42 324.60 3685.08 .75 .99 
y43 324.57 3695.63 .78 .99 
y44 324.57 3693.08 .85 .99 
y45 324.63 3688.38 .81 .99 
y46 324.70 3684.56 .71 .99 
y47 324.50 3691.16 .75 .99 
y48 324.83 3683.80 .76 .99 
y49 324.57 3683.01 .79 .99 
y50 324.73 3671.44 .84 .99 
y51 324.63 3688.93 .80 .99 
y52 324.60 3680.46 .79 .99 
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No Scale  
Mean if Item 

Deleted 

Scale  
Variance if Item 

Deleted 

Corrected  
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
y53 324.53 3681.98 .82 .99 
y54 324.57 3693.50 .76 .99 
y55 324.53 3682.05 .78 .99 
y56 324.60 3708.52 .75 .99 
y57 324.63 3699.55 .78 .99 
y58 324.63 3700.17 .77 .99 
y59 324.90 3688.64 .77 .99 
y60 324.90 3673.40 .71 .99 
y61 324.90 3669.68 .81 .99 
y62 324.80 3672.86 .87 .99 
y63 324.93 3670.41 .86 .99 
y64 324.87 3668.67 .86 .99 
y65 324.83 3680.28 .83 .99 
y66 324.93 3672.20 .84 .99 
y67 324.80 3684.37 .84 .99 
y68 324.90 3684.58 .81 .99 
y69 324.87 3681.84 .80 .99 
y70 324.87 3687.43 .79 .99 
y71 324.80 3677.89 .83 .99 
y72 324.73 3688.48 .83 .99 
y73 324.83 3687.66 .80 .99 
y74 324.93 3672.34 .78 .99 
y75 324.97 3671.07 .82 .99 
y76 324.83 3671.94 .78 .99 
y77 324.93 3700.34 .68 .99 
y78 324.83 3680.97 .79 .99 
y79 324.70 3693.80 .69 .99 
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No Scale  
Mean if Item 

Deleted 

Scale  
Variance if Item 

Deleted 

Corrected  
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
y80 325.03 3664.52 .89 .99 
y81 324.97 3681.83 .78 .99 
y82 325.03 3687.55 .67 .99 
y83 324.90 3664.37 .83 .99 
y84 324.73 3682.96 .67 .99 
y85 324.87 3677.84 .75 .99 

  

N of Case   =  30  N of Items  =  85  Alpha =  .99 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ - สกุล  : นายสุระศักด์ิ พอกสูงเนิน 
วัน เดือน ปีเกิด  : 8 สิงหาคม 2529 
ชาติภูมิ   : จังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : 58 หมู่ที่ 6 ตําบลแพง อําเภอเกษตรวิสัย 
   จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 
 
การศึกษา   
  : ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
  : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
หน้าท่ีการงานปัจจุบัน  
  : ครู คศ.1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
    กรุงเทพมหานคร 
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