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บทคัดย่อ

 การบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารงานสำาคัญในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้

เกิดประสิทธิภาพและสะท้อนถึงความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบระดับความเห็นของครูเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 1 กลุม่ตวัอย่างครจูำานวน 

282 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามตัวแปรต้น เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระกัน 

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย 

ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจำาเป็นต้องให้ความสนใจการบริหารงานวิชาการเป็นอันดับแรกในการ 

เตรยีมการบคุลากรให้มคีวามพร้อมต่อการบรหิารงานวชิาการให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึ

จำาเป็นต้องมสีมรรถนะและขดีความสามารถในการทำางานรอบด้านทัง้สมรรถนะหลกั สมรรถนะทางการบรหิาร 

และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานการบริหารงานวิชาการ เข้าใจในจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน มีการทำางาน

บทความวิจัย



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ให้คำาแนะนำาและประสานงานให้ทุกคนทำางานร่วมกันในการบริหารงานวิชาการ ทั้งด้าน 

การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ค�าส�าคัญ: สมรรถนะ การบริหารงานวิชาการ  ผู้บริหารสถานศึกษา

ABSTRACT

 The academic administration is a school’s important mission in order to effectively 

develop learning activities and reflect the capability of a school administrator. The purposes 

of this research were: 1) to examine the academic administration competency of school  

administrators under of Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 1, and 2) to  

compare the teachers’ opinions on academic administration competency of school  

administrators of Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 1. The sample  

consisted of 282 teachers in Kanchanaburi province that were selected from stratified random 

sampling. Five-scale rating questionnaire was used for data collection. The statistics used for 

data analysis were the frequencies, percentage, mean, standard deviation, T-test and One Way 

ANOVA. Overall, according to research result, academic administration competency of school 

administrators under  Kanchanaburi Primary Educational Service Area office 1, was at a high 

level. The administrators of primary schools should focus on academic administration as their 

top priority. Personnel preparation were needed to fulfill the objectives. Besides, the school 

administrators were to have capacity as well as key competencies such as core competency, 

management competency and job competency in the area of academic administration. They 

also need to understand the purposes of organization, cooperate with other people, give  

advices, and encourage the staff to collaborate on efficient academic administration and  

instruction.

KEYWORDS: Competency, Academic Administration, School Administrators



ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 51

บทน�า

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 

39 กำาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดกระจายอำานาจ

การบริหารและการจัดการศึกษาด ้านวิชาการ  

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร

ทั่วไปไปยังสถานศึกษา โรงเรียนจึงมีหน้าที่ในการ

บรหิารจดัการงานเหล่านีใ้ห้มปีระสทิธภิาพโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านการบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลัก

สำาคญัของโรงเรยีนมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ

ของวชิาชพีรวมทัง้การพฒันาวชิาชพีมาตรฐานวชิาชพี

ทางการศึกษาได้กำาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารศึกษาต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ดังนั้น การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ

เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา

ต้องคำานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร  

ผู้เรียนและชุมชนมุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถ

ปฏิบัติได้เกิดผลจริงพัฒนาแผนงานขององค์การให้

สามารถปฏิบัติได้และใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิด

ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น เป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับ 

สมรรถนะ หรือขีดความสามารถในการทำางาน 

(Competency) เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลเป็นตัว

กำาหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ ในการบรรลุความ

ต้องการของงานเชื่อมโยงกับประสิทธิผลหรือผลการ

ปฏิบัติงานในการทำางาน (Mitrani, Dalziel, & Fitt, 

1992) สอดคล้องกบัการให้ความหมายของ Spencer 

and Spencer (1993) เป็นคุณลักษณะที่สำาคัญของ

แต่ละบุคคลในการปฏิบัติงานที่ได้ผลการทำางานที่ดี

ขึ้นกว่าเดิมได้ผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานซึ่ง

ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องมีคุณสมบัตินี้ ดังนั้น 

สมรรถนะการบรหิารด้านวชิาการ จงึเป็นคณุลกัษณะ

ทีส่ำาคญัของการเป็นผูบ้รหิารการศกึษาโดยสำานกังาน

เลขาธิการคุรุสภา (2549) ได้กำาหนดสมรรถนะการ

บริหารด้านวิชาการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ

การเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน 

นิเทศการจัดการเรียนรู ้ในสถานศึกษา และด้าน 

ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู ้ สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 

(2545) การบริหารสถานศึกษางานหลักสำาคัญที่ 

ผู้บริหารต้องให้ความสำาคัญ คือ งานวิชาการ โดย 

1) ด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารวิชาการควรเป็น

ผู้รู้ รู้และเข้าใจหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รู้และเข้าใจการจัดชั้นเรียน 

การจดัครเูข้าสอนและการประเมนิคณุภาพการศกึษา  

2) ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารควร 

เข ้าใจเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตรและต้องมี 

องค์ความรูส้ำาคญัทีเ่กีย่วข้อง ตวัชีว้ดัต่างๆ รวมถงึกจิกรรม

เสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

ในสถานศึกษาควรสร้างระบบคุณภาพในการดำาเนิน

การให้มีประสิทธิภาพ และ 4) ด้านส่งเสริมให้มีการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้การวิจัย

ประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นความ 

มุง่มัน่ของผูบ้รหิารเพือ่ต้องการข้อมลูทีม่คีวามเชือ่มัน่

ในการส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ  

 การมีสมรรถนะ หรือขีดความสามารถใน

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารจึงมีความสำาคัญ

มากขึน้ในการบรหิารสถานศกึษาให้ได้ตามมาตรฐาน

หรอืได้ผลการปฏบิตังิานเกนิมาตรฐาน เนือ่งจากงาน

วชิาการเป็นหวัใจสำาคญัของโรงเรยีนในการขบัเคลือ่น

การทำางานและประสทิธภิาพการทำางานด้านอืน่ๆ ของ

สถานศกึษา ส่วนงานด้านอืน่ๆ เป็นองค์ประกอบทีจ่ะ

ทำาให้สถานศึกษาดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดย

งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณา
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ได้จากผลงานด้านวชิาการ เนือ่งจากงานด้านวชิาการ

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา 

และการจัดการเรียนการสอน (ธริศร เทียบปาน, 

2557) ผู้บริหารโรงเรียนจำาเป็นต้องมีความรู้ ความ

สามารถ เข้าใจในจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน มีการ

ทำางานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ให้คำาแนะนำาและประสาน

งานให้ทุกคนทำางานร่วมกันในการบริหารการเรียน

การสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ถอืเป็นบทบาทหน้าที่

สำาคัญของการบริหารงานวิชาการ (อัมพร อินผง, 

2555) ขณะเดยีวกนัครมูกีารรบัรูข้ดีความสามารถใน

การทำางานของผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีความสำาคัญ

อย่างยิ่งในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

ขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำาคัญกับ

สมรรถนะรายด้าน ได้แก่ ด้านการบรหิารจดัการ ด้าน

การบรหิารงานวชิาการ ด้านความเป็นผูน้ำาขององค์กร 

ด้านความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ด้านการนิเทศ

การศึกษาทั้ง 5 ด้าน สูงกว่าครูแตกต่างกันอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Ozdemir, Sezgin, 

& Kilic, 2006) 

 ปัญหาด้านงานวิชาการที่โรงเรียนส่วนใหญ่

มักประสบเหมือนกันคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตำ่า และจากการรายงานผลการทดสอบระดับชาติ

ก็อยู่ในระดับตำ่า ต้องได้รับการปรับปรุง สาเหตุของ

ปัญหาอาจสืบเนื่องมาจาก ครูขาดความรู้ความเข้าใจ

เรื่องหลักสูตรและองค์ประกอบของหลักสูตร (รัศมี 

พระชยัศร,ี ประยรู อิม่สวาสดิ,์ และ วชิติ สรุตัน์เรอืงชยั, 

2554) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุ

ประกอบหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การพัฒนา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รองลงมา

คือ การวัดผลประเมินผล การประกันคุณภาพการ

ศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน (อัมพร อินผง, 2555) การ

ขาดขวัญกำาลังใจในการทำางาน ขาดความจงรักภักดี

ต่อโรงเรียน ทำาให้เกิดความเบื่อหน่ายและครูลาออก

จากโครงการ มีส่วนทำาให้คุณภาพการศึกษาลดลง  

 ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการ

ประเมินสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัด

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุี 

เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการนำามา

กำาหนดแผนงานปรับปรุงและแผนพัฒนาสมรรถนะ

ตนเองด้านการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารงาน

วชิาการผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของ

ครูเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 1 จำาแนกตาม เพศ 

วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการทีส่ำาคญัของ

ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนำาไปสู่แนวทางการพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้

เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลัก

ของโรงเรียนในการชี้วัดความสำาเร็จของโรงเรียน

และการพัฒนาขีดความสามารถในการทำางานของ 

ผู้บริหารด้านการบริหารงานวิชาการเพิ่มขึ้น 
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ 

คอื ปัจจยัข้อมลูส่วนบคุคล ตวัแปรตาม คอื สมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 มี 4 ด้าน  

 2. ประชากรและตัวอย่าง โดยประชากร

ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 1,050 

คน (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี, 2560) กำาหนดขนาดตัวอย่างโดยตาราง

ของ Krejcie and Morgan, (1970) โดยสุ่มแบบ 

แบ่งชั้นตามตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 

อายุ ได้ตัวอย่างจำานวน 282 คน  

 3. เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 1) คำาถามทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา และ

ประสบการณ์ในการสอน 2) เป็นแบบสอบถาม

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน

ศึกษา ตามกรอบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 4 

ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ ด้านพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศกึษา และด้านส่งเสรมิให้มกีารวจิยัเพือ่พฒันา

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย คือ ศึกษา

จากตำาราเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัสมรรถนะการบรหิาร

งานของผู้บริหารสถานศึกษาแล้วสร้างแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตาม

แบบของลิเคิร์ท (Likert) ตามกรอบสมรรถนะทั้ง 4 

ด้าน มี 5 ระดับ ได้แก่ 5 คือ เห็นด้วยมากที่สุด 4 คือ 

เห็นด้วยมาก 3 คือ เห็นด้วยปานกลาง 2 คือ ไม่เห็น

ด้วย และ 1 คือ ไม่เห็นด้วยมากที่สุด โดยนำา (ร่าง) 

แบบสอบถาม ให้ผูเ้ชีย่วชาญจำานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ 

คุณภาพ ความแม่นตรงเชิงเนื้อหา (Content  

Validity) และตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ 

ที่สร ้างขึ้นค ่าความสอดคล ้องระหว ่างเนื้อหา

กับวัตถุประสงค์ (IOC) ปรับแก้ไขตามคำาแนะนำา  

จนได้แบบสอบถามที่มี ค่า IOC เท่ากับ 1.00 นำา

แบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้

ค่าเท่ากับ 0.974 ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์นำา

ไปเก็บข้อมูล 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่  

1) ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ด้วย

สถติเิชงิพรรณนา ในการบรรยายลกัษณะทัว่ไป ได้แก่ 

ความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage)  

2) ข้อมูลสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 วิเคราะห์

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ในการบรรยายลักษณะทั่วไป 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และ 3) ข ้อมูลการ 

เปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยการ

วเิคราะห์ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานด้วยการ

ทดสอบทแีบบกลุม่ตวัอย่างเป็นอสิระกนั (t-test) และ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

Analysis of Variance) 

ผลการวิจัย

 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้งหมด  



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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4 ด้าน ได้แก่ ด้านบรหิารจดัการการเรยีนรู ้ด้านพฒันา 

หลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศกึษา และด้านส่งเสรมิให้มกีารวจิยัเพือ่พฒันา

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

 1. สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม  

มจีำานวนทัง้สิน้ 282 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก 

เป ็นเพศหญิง จำานวน 183 คน และเพศชาย  

จำานวน 99 คน มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จำานวน 218 คน สูงกว่าปริญญาตรี 64 คน และมี

ประสบการณ์การสอนตำ่ากว่า 10 ปี จำานวน 82 คน 

มีประสบการณ์การสอนระหว่าง 11-20 ปี จำานวน 

123 คน และมีประสบการณ์การสอน 21 ปีขึ้นไป 

จำานวน 77 คน 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีรายละเอียดดังนี้  

  2.1 ระดับสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

  สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร S.D. ระดับ

สมรรถนะ

1. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น

    1.1 ผู้บริหารกระตุ้นให้ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

    1.2 ผูบ้รหิารกำาหนดแนวทางส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้เรยีนรูจ้ากแหล่งภายนอก

    1.3 ผู้บริหารแนะนำาการใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

    1.4 ผู้บริหารติดตามประเมินผลการใช้สื่อการสอน

    1.5 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อใช้เอง

3.90

4.11

4.06

4.04

4.03

4.02

0.610

0.590

0.580

0.500

0.460

0.610

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แบ่งเป็น

    2.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดทำาสาระการเรียนรู้ในท้องถิ่น

    2.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการสำารวจภูมิปัญญาในท้องถิ่น

    2.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร

    2.4 ผู้บริหารกำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

    2.5 ผูบ้รหิารมกีารนำาผลประเมนิการใช้หลกัสตูรไปปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูร

4.04

4.37

4.27

4.11

4.08

4.04

0.630

0.790

0.710

0.600

0.620

0.500

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

3. ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา แบ่งเป็น

 3.1 ผู้บริหารวางแผนปรับปรุงวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบ

  ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา

   3.2 ผู้บริหารมีการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน

    3.3 ผู้บริหารวิเคราะห์ความต้องการของครูในการจัดการเรียนการสอน

    3.4 ผู้บริหารดำาเนินการให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน

    3.5 ผู้บริหารจัดทำาปฏิทินและตารางการนิเทศภายในโรงเรียน

3.84

4.06

4.01

3.97

3.96

3.88

0.640

0.580

0.600

0.510

0.600

0.660

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
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 จากตารางที่ 1 การประเมินสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุี 

เขต 1 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.91) พจิารณา

รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตาม 

ค่าเฉลี่ย คือ 

 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

(  = 4.04) ค่าเฉลี่ยรายด้าน 5 อันดับแรก ได้แก่  

  1.1 ผู ้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดทำา

สาระการเรียนรู้ในท้องถิ่น (  = 4.37) 

  1.2 ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการสำารวจ

ภูมิปัญญาในท้องถิ่น (  = 4.27) 

  1.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการประเมิน 

ผลการใช้หลักสูตร (  = 4.11) 

  1.4 ผูบ้รหิารกำาหนดบทบาทหน้าทีข่อง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (  = 4.08) 

  1.5 ผู้บริหารมีการนำาผลประเมินการ

ใช้หลักสูตรไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร (  = 4.04) 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

  สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (ต่อ)

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร S.D. ระดับ

สมรรถนะ

4. ด้านการส่งเสรมิให้มกีารวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนรู ้แบ่งเป็น

  4.1 ผู้บริหารแนะวิธีหลากหลายในการประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์

  ผู้เรียน

  4.2 ผู้บริหารสามารถกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

  4.3  ผูบ้รหิารสร้างความตระหนกัถงึบทบาทของครใูนฐานะนกัวจิยัครผููส้อน

  และนักพัฒนาหลักสูตรควบคู่กันไป

 4.4 ผูบ้รหิารให้ความรูค้วามเข้าใจในการจดัทำาเอกสารการทำาวจิยัชัน้เรยีน

  4.5 ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาครูด้านการวิจัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย

3.88

4.11

4.02

4.01

4.00

3.96

0.650

0.590

0.610

0.600

0.620

0.590

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

รวมเฉลี่ย 3.91 0.640 มาก

 2) ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ (  = 3.90) 

ค่าเฉลี่ยรายด้าน 5 อันดับแรก ได้แก่ 

  2.1 ผูบ้รหิารกระตุน้ให้ครจูดัการเรยีน

การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (  = 4.11) 

  2.2 ผู้บริหารกำาหนดแนวทางส่งเสริม

ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งภายนอก (  = 4.06) 

  2.3 ผู้บริหารแนะนำาการใช้แหล่งการ

เรียนรู้ในโรงเรียน (  = 4.04) 

  2.4 ผูบ้รหิารตดิตามประเมนิผลการใช้

สื่อการสอน (  = 4.03) 

  2.5 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครู

ผลิตสื่อใช้เอง (  = 4.02) 

 3) ด้านการส่งเสรมิให้มกีารวจิยัเพือ่พฒันา

คุณภาพการจัดการเรียนรู ้ (  = 3.88) ค่าเฉลี่ย 

รายด้าน 5 อันดับแรก ได้แก่  

  3.1 ผูบ้รหิารแนะวธิหีลากหลายในการ

ประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ผู้เรียน (  = 4.11)  
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  4.2 ผู้บริหารมีการวางแผนการนิเทศ

ภายในโรงเรียน (  = 4.01)  

  4.3 ผู้บริหารวิเคราะห์ความต้องการ

ของครูในการจัดการเรียนการสอน (  = 3.97)  

  4.4 ผูบ้รหิารดำาเนนิการให้มกีารนเิทศ

ภายในโรงเรียน (  = 3.96)  

  4.5 ผู้บริหารจัดทำาปฏิทินและตาราง

การนิเทศภายในโรงเรียน (  = 3.88)  

  2.2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ

ระดับความคิดเห็นครูต่อสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ตามลกัษณะส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ วฒุกิารศกึษา และ 

ประสบการณ์สอน ดังตารางที่ 2 

  3.2 ผู้บริหารสามารถกำาหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน (  = 4.02)  

  3.3 ผู้บริหารสร้างความตระหนักถึง

บทบาทของครใูนฐานะนกัวจิยัครผููส้อนและนกัพฒันา

หลักสูตรควบคู่กันไป (  = 4.01)  

  3.4 ผู ้บริหารให้ความรู ้ความเข้าใจ 

ในการจัดทำาเอกสารการทำาวิจัยชั้นเรียน (  = 4.00)  

  3.5 ผูบ้รหิารส่งเสรมิพฒันาครดู้านการ

วิจัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย (  = 3.96) 

 4) ด้านการนเิทศการจดัการเรยีนรูใ้นสถาน

ศึกษา (  = 3.84) ค่าเฉลี่ยรายด้าน 5 อันดับแรก 

ได้แก่  

  4.1 ผูบ้รหิารวางแผนปรบัปรงุวชิาการ

และการเรยีนการสอนในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัสถาน

ศึกษา (  = 4.06) 

ตารางที่ 2 เปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครตู่อสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  

  สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามเพศ

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา

เพศ

t p-valueชาย หญิง

S.D. S.D.

1. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 3.96 0.640 3.87 0.600 1.19 0.41

2.  ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 4.09 0.640 4.02 0.640 1.02 0.43

3. ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน

สถานศึกษา 

3.91 0.660 3.81 0.620 1.29 0.46

4. ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

3.95 0.680 3.85 0.630 1.32 0.36

รวมเฉลี่ย 3.98 0.660 3.89 0.620 1.21 0.42
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  จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดเห็น

ของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 1 จำาแนกตามเพศ  

โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย

สำาคัญทางสถิติ 

 3. ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ส ม ร ร ถ น ะ 

ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สรุปได้ว ่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

สมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มี

ความคิดเห็นต่อสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครู

ต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา ตามวุฒิการศึกษา ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 เปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครตู่อสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  

  สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามวุฒิการศึกษา

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา

t p-valueปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

S.D. S.D.

1. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 3.90 0.610 3.90 0.609 0.04 0.51

2. ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 4.03 0.640 4.09 0.660 -0.59 0.56

3. ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้

 ในสถานศึกษา 

3.84 0.640 3.84 0.630 0.07 0.34

4. ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัย

 เพือ่พฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนรู้

3.88 0.650 3.90 0.640 -0.24 0.48

รวมเฉลี่ย 3.91 0.640 3.93 0.630 -0.18 0.47

 จากตารางที ่3 พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของ

ครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำาแนกตามวุฒิการ

ศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ และเปรียบเทียบระดับความ

คิดเห็นของครูต่อสมรรถนะการบริหารวิชาการของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาจำาแนกตามประสบการณ์ในการ

สอน ดังตารางที่ 4 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความคิดเห็น

ของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำาแนกตาม

ประสบการณ์ในการสอน โดยภาพรวมและรายด้าน 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

อภิปรายผลการวิจัย

 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวม

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน

ศกึษา อยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กำาหนดให้หน่วยงาน

ต้นสังกัดกระจายอำานาจการบริหารและการจัดการ

ศึกษาด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคล

ตารางที่ 4 เปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครตู่อสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  

  สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามประสบการณ์ในการสอน

สมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา

ประสบการณ์ในการสอน

F p-valueต�่ากว่า 10 ปี 10-20 ปี 21 ปีขึ้นไป

S.D. S.D. S.D.

1. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 3.88 0.610 3.90 0.610 3.93 0.620 0.59 0.60

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตร

 สถานศึกษา 

4.01 0.670 4.05 0.630 4.07 0.640 0.71 0.53

3. ด้านการนิเทศการจัดการ

 เรียนรู้ในสถานศึกษา

3.81 0.640 3.85 0.630 3.86 0.640 0.61 0.58

4. ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้

3.86 0.650 3.88 0.650 3.92 0.660 0.57 0.62

รวมเฉลี่ย 3.89 0.640 3.92 0.630 3.95 0.640 0.62 0.58

และการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษาจึงเป็นหน้าที่

ของโรงเรยีนทีจ่ะจดัการงานเหล่านีใ้ห้มปีระสทิธภิาพ

โดยที่งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน

มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพีรวมทัง้ 

การพัฒนาวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

ได้กำาหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548) สอดคล้องกับ  

ไพวรรณ สขุสำาราญ (2560) ศกึษาความคดิเหน็ของครู

ทีม่ต่ีอสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มเครือข่าย 23 

สำานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ 

ในระดับมาก สอดคล้องกับ ทิพวรรณ คำายนต์,  

เจริญวิชญ ์  สมพงษ ์ธรรม, และ รัตนลักษณ์  

มณีรัตน์โชติวงศ์ (2559) ศึกษาสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาใน 

สหวิทยาเขต กันทรารมย์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยรวมอยู่ในระดับ

มากและสอดคล้องกับ เพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ 

(2552) ศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตหนองแขม 

กรงุเทพมหานคร พบว่า สมรรถนะการบรหิารวชิาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษามีสมรรถนะอยู ่ในระดับมากทุกด้าน  

เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านการ 

ส่งเสรมิให้มกีารวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนรู้ 

และด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ตามลำาดบั จากผลการวจิยัในรายด้านมปีระเดน็สำาคญั

ที่อภิปรายดังนี้ 

 1. ด ้านการบริหารจัดการเรียนรู ้  โดย 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ให้ความสำาคญัต่อการจดัทำาสาระการเรยีนรูใ้นท้องถิน่ 

โดยให้ความสำาคญัต่อการสำารวจภมูปัิญญาในท้องถิน่ 

การประเมนิผลการใช้หลกัสตูร มกีารกำาหนดบทบาท

หน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรอย่างชดัเจน

และนำาผลประเมินการใช้หลักสูตรไปปรับปรุงพัฒนา 

หลักสูตรสอดคล้องกับ ทิพวรรณ คำายนต์, เจริญวิชญ์ 

สมพงษ์ธรรม, และ รัตนลักษณ์ มณีรัตน์โชติวงศ์ 

(2559) ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต กันทรารมย์ 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

28 พบว่า ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก 

 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เนือ่งจากผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารกระตุน้ 

ให้ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กำาหนดแนวทางส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้เรยีนรูจ้ากแหล่ง

เรียนรู้ภายนอก ผู้บริหารให้การแนะนำาการใช้แหล่ง

การเรียนรู้ในโรงเรียน มีการติดตามประเมินผลการ

ใช้สื่อการสอน และผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครู

ผลิตสื่อใช้เอง สอดคล้องกับ วรุณยุภา แก้วสมทอง 

(2560) ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 พบว่า 

ครมูคีวามคดิเหน็ต่อสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้าน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  

 3. ด้านการนเิทศการจดัการเรยีนรูใ้นสถาน

ศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะโดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีการ

แนะนำาวิธีหลากหลายในการประเมินคุณลักษณะ 

พึงประสงค์ผู้เรียน กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัย

ในชั้นเรียน สร้างความตระหนักถึงบทบาทของครูใน

ฐานะนักวิจัยครูผู้สอนและนักพัฒนาหลักสูตรควบคู่

กันไป โดยผู้บริหารให้ความรู้ความเข้าใจในการจัด

ทำาเอกสารการทำาวิจัยชั้นเรียนและส่งเสริมพัฒนาครู

ด้านการวิจัยด้วยวิธีการที่หลากหลายผลการวิจัยนี้

สอดคล้องกับ เพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ (2552) 

ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา สั งกัดสำ านักงานเขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ตามความเห็น

ของครทูีม่ต่ีอสมรรถนะในการบรหิารงานวชิาการของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ด้านการนเิทศการจดัการเรยีนรู้

ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  

 4. ด้านการส่งเสรมิให้มกีารวจิยัเพือ่พฒันา

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ผู ้บริหารสถานศึกษามี
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สมรรถนะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนปรับปรุง

วิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม 

กับสถานศึกษา มีการวางแผนการนิเทศภายใน

โรงเรียนและวิเคราะห์ความต้องการของครูในการ

จัดการเรียนการสอนและผู้บริหารดำาเนินการให้มี

การนิเทศภายในโรงเรียนมีการจัดทำาปฏิทินและ

ตารางการนิเทศภายในโรงเรียน สอดคล้องกับ  

กญัญ์ณพชัร์ เพิม่พลู, ประภาศ ปานเจีย้ง, และ ยรรยง 

คชรัตน์ (2561) ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณ-

ราชวิทยาลัย ภาคใต้ พบว่า สมรรถนะการบริหาร

งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนจุฬา-

ภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ตามความคิดเห็นของครู 

ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก   

 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ 

ครูที่มีต ่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำาแนกตาม

เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน  

พบว่า  

 1. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น

ของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำาแนกตาม

เพศ ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำาคัญทางสถิติอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถาน

ศึกษามีสมรรถนะการบริหารด้านวิชาการครบทั้ง  

4 ด้านอย่างเตม็ความสามารถ ทัง้ด้านบรหิารจดัการการ

เรยีนรู ้ด้านพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ด้านนเิทศการ 

จดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา ด้านส่งเสรมิให้มกีารวจิยั

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้อง

กับ จันทิมา เหลี่ยมวงศ์ (2558) ได้ศึกษาสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4 ผลการเปรียบเทียบ สมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4 จำาแนกตามเพศ พบว่าครูที่มีเพศ

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 4 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย

สำาคญัทางสถติ ิและสอดคล้องกบั วรณุยภุา แก้วสมทอง 

(2560) ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 พบว่า 

ครมูคีวามคดิเหน็ต่อสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาผลการเปรียบเทียบความ 

คดิเหน็ของครทูีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านมี

ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ  

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น

ของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 1 จำาแนกตามวฒุิ 

การศึกษา ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า

ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่ว่าจะมีวุฒิการศึกษาใดเมื่อ

เป็นผู้บริหารสถานศึกษาย่อมต้องพัฒนาตนให้มีขีด

ความสามารถในการทำางานอย่างเตม็ทีใ่ห้มสีมรรถนะ

การบริหารด้านวิชาการครบทั้ง 4 ด้าน ด้านบริหาร

จัดการการเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู ้ในสถานศึกษา ด้าน 

ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ 

เรยีนรู ้ซึง่สอดคล้องกบั กญัญ์ณพชัร์ เพิม่พลู, ประภาศ 

ปานเจี้ยง, และ ยรรยง คชรัตน์ (2561) ได้ศึกษา

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน

ศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ พบว่า 

ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน

ศึกษาภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย

สำาคัญทางสถิติ  

 3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น

ของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำาแนกตาม

ประสบการณ์ในการสอน ในภาพรวมและรายด้าน 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติและจากผล

การศกึษาพบว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ปีระสบการณ์

ในการสอนมากกว่าจะมีค่าเฉลี่ยของสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการทั้ง 4 ด้านที่สูงกว่าผู ้บริหาร

สถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยปีกว่า 

ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะประสบการณ์ในการ

ทำางานมีผลสำาคัญต่อสมรรถนะในการบริหารงาน

วชิาการ ซึง่สอดคล้องกบั เพยีรพนัธุ ์กจิพาณชิย์เจรญิ 

(2552) ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะ

การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่าครู

ทีม่ปีระสบการณ์สอนต่างกนัมคีวามเหน็ต่อสมรรถนะ

ในการบริหารวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา  

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. ผู ้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาหลัก

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยยึดหลัก

สมรรถนะในการบริหารงานให้มากขึ้น โดยเฉพาะ

สมรรถนะด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถาน

ศกึษา ทีม่ค่ีาเฉลีย่ตำา่กว่าด้านอืน่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ควรมกีารวางแผนการนเิทศภายในโรงเรยีน การจดัทำา

ปฏิทินและตารางการนิเทศภายในโรงเรียน 

 2. ผู ้บริหารสถานศึกษาควรปรับปรุง

พัฒนาการบริหารงานวิชาการภายในสถานศึกษา

อยู่เสมอ เช่น การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการจัดทำาหลักสูตร การให้ครูเข้าถึง

ระบบสารสนเทศของโรงเรียน การส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะกับยุคสมัย และบริบท

ของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น

 3. ผู ้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครูจัด 

การเรยีนการสอนเพือ่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีน การวจิยั

ในชั้นเรียน กำาหนดแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนได้

ไปเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอก

โรงเรียน เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ให้

ดียิ่งขึ้น

 4. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูใช้

วิธีการหลากหลายในการประเมินคุณลักษณะ อัน 

พึงประสงค์ของผู้เรียน กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการ

วจิยัในชัน้เรยีน และสร้างความตระหนกัให้กบับทบาท

ของครูในฐานะนักวิจัยและนักพัฒนาหลักสูตรเพื่อ

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการทำาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะ

ด้านอื่นๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีความสัมพันธ์

ในทิศทางเดียวกันกับสมรรถนะด้านการบริหารงาน

วิชาการหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการ

วางแผนการบริหารงานและการพัฒนาสมรรถนะ 

ทกุด้านของผูบ้รหิารสถานศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ต่อไป  

 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ

ผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการนิเทศภายในสถาน

ศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพื่อการ

พัฒนาและกำาหนดนโยบายอย่างเหมาะสม
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