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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
สมรรถนะการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น จำแนกตามวุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาและ
ประสบการณ์การสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูโรงเรียนในอำเภอลาดหลุม
แก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ปีการศึกษา 2563
จำนวน 132 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน
จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นแล้วใช้การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้แบบสอบถามมีลักษณะ
เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ ซึ ่ ง มี ด ั ช นี ค วามสอดคล้ อ งตั ้ ง แต่ 0.80 - 1.00
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่แจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
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เดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านบริหารการจัดการเรียนรู้
ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และ ด้านส่งเสริม
ให้ ม ี ก ารวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู ้ และ 2) ครู ท ี ่ ม ี ว ุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาและ
ประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนในอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: สมรรถนะ, การบริหารงานวิชาการ, ผู้บริหาร, โรงเรียน

Abstract
The Objectives of this research article were to: 1) study academic
administrative competencies of school administrators and 2) to compare
academic administrative competencies of school administrators in Ladlumkeaw
school group under the jurisdiction of Pathumathani primary educational service
area office 1 classified by educational backgrounds and teaching experienced.
The sample size was determined by Krejcie & Morgan. The samples were 132
persons selected by stratified and simple samplings. The instruments used in this
research was the questionnaire with the consistency was between 0.80 - 1.00
over and the reliability of .91. The statistics used for data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-way ANOVA.The research
results revealed that:1) academic administrative competencies of school
administrators in Ladlumkeaw school group under the jurisdiction of
Pathumathani primary educational service area office 1 as a whole and each
aspects were at much level. When considering each aspect found that the
majority were at much level by ascending order in learning management aspect,
educational institution curriculum development aspect, learning supervision in
educational institution aspect and 2) teachers with different educational
backgrounds and teaching experienced showed opinion on academic
administrative competencies of school administrators in Ladlumkeaw school
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group under the jurisdiction of Pathumathani primary educational service area
office 1, the overall and each aspects were no different.
Keywords: competencies, academic administrative, administrators, school

บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดกระจายอำนาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่ว ไป
ไปยังสถานศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะจัดงานเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพโดยมีงาน
วิชาการเป็นหัวใจสำคัญเนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกั บการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ปรับ ปรุงและพัฒ นากิจ กรรมการเรีย นการสอนให้ บรรลุจ ุดมุ่งหมายของหลักสตรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพของการบริหารการดำเนินงานของสถานศึกษาขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการสถานศึกษา
ซึ่งเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านวิชาการ ผลผลิตที่ได้คือคุณภาพของผู้เรียน
ดังนั้น ความสำเร็จ หรือการล้มเหลวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงอยู่ที่การบริหาร
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสำคัญ (สุรศักดิ์ ทิพย์สุบรรณ, 2549) การพัฒนาประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนหลัก
ของการพั ฒ นาประเทศและเป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น (Sustainable Development
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงของสังคมไทยสร้างประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญใน
การเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่ การปฏิบัติ
ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม
และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถปรับและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสมขณะเดีย วกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติ ด ตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่
การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั้งยืน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2546) การบริหารงานวิชาการให้
ประสบผลสำเร็ จ จะต้ อ งมี ก ารวางแผนงานวิ ช าการ โดยมี ก ารดำเนิ น งานดั ง ต่ อ ไปนี้
1) การวางแผนการบริหารงานด้านวิชาการ ได้แก่ สร้างความตระหนักศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ กำหนดขอบข่ายภารกิจงานการจัดแสดงผลงานวิชาการนำไป
แผนไปปฏิบัติ ประเมินผลวิเคราะห์ผลจากการประเมินและพัฒนางานวิชาการ 2) การจัดการ
เรียนการสอน ได้แก่สร้างความตระหนักศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ
วางแผนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่
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เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ การส่งเสริม
งานวิจัยเพื่อพัฒนา การพัฒนาการเรียนการสอนทุก กลุ่มสาระ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 3) การนิเทศการศึกษา ได้แก่ สร้าง
ความตระหนักศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ วางแผนจัดทำโครงการนิเทศ
ภายในดำเนิ น การนิ เ ทศภายในตามโครงการ ประเมิ น ผลโครงการตามความเป็ นจริ ง
เพราะฉะนั้น สมรรถนะของผู้บริหารจึงเป็นดัชนี ชี้บ่งความสำเร็จของการบริหาร การที่ผู้บริหาร
มี ค วามเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที ่ข องการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู ้ บ ริ ห ารจึง เป็ นเสาหลัก ที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงานและผู้ใต้บังคับบัญชา (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546)
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาและครูในฐานนะผู้ร่วมงาน เป็นปัจจัยที่
สำคัญอย่างยิ่งของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และกล่าวได้ว่าผู้บริหารเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด
เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาต้องทำหน้าที่สนองนโยบาย โดยการควบคุมกำกั บ ติดตาม และ
ดำเนินการจัดกิจ กรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอย่างใกล้ช ิด แล้ ว
เพื่อให้ครู ปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถและทำงานได้อย่างมีความสุข ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษานอกจากจะมีความรู้ความสามารถแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติทางด้านทักษะเกี่ยวกับ
มนุษย์ มีลักษณะเป็นผู้นำรู้จักใช้เทคนิคในการปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบุคคล งาน เวลาและ
สถานที่
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย ตระหนักถึงความสำคัญของ ความคิดเห็น
ของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จึงมีความประสงค์ที่จะ
ทราบว่าในขณะนี้ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารใน
กลุ่มความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม
อำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 มากน้อย
เพียงใด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนในกลุ่มความคิดเห็น ของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริห าร
โรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 เพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวทางต่อผู้บริหาร ในการปรับปรุง พัฒนาตนเองและแก้ไขในการ
บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1
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2.เพื่อเปรีย บเที ย บความคิ ดเห็ น ของครูที ่ม ีต่ อสมรรถนะการบริห ารงานวิช าการ
ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน

วิธีดำเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาปทุมธานีเ ขต 1 โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของครูโรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ได้แก่ จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
การสอนมีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีลำดับ
ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
ของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในกลุ ่ ม อำเภอลาดหลุ ม แก้ ว สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5
ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปาน
กลาง 2 หมายถึง น้อย1 หมายถึง น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยความสำคัญของสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน แสดงได้ ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก
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ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3. สร้างแบบสอบถามโดยกำหนดประเด็นของคำถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นิยามปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย
4. นำแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และนำแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว
นำเสนอผู้เชี่ย วชาญจำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที ่ย งตรงของเนื้ อ หา (Content
Validity) โดยหาค่าดัช นีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)
กำหนดค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ถือว่ามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.80 - 1.00
5. นำแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูโรงเรียกลุ่มอำเภอลาด
หลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จำนวน 30 คนซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนำไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.91
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอน
ในการดำเนินการ ดังนี้
1. ผู ้ ว ิ จ ั ย นำหนั ง สื อ เสนอต่อ ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากครูโรงเรียนใน
กลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปพบกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จำนวน 132 คน โดยชี้แจง
วัตถุประสงค์และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเก็บแบบสอบถาม
กลับคืนด้วยตนเอง
3. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน
132 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องถ้วนสมบูรณ์และตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กำหนดมาวิเคราะห์และประมวลผล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ดังขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา
และประสบการณ์การสอน โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปตาราง
และแปลผลด้วยการบรรยาย
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2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารวิชาการ
ของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในกลุ ่ ม อำเภอลาดหลุ ม แก้ ว สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำค่าเฉลี่ยที่
ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.49 หมายถึง มีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.49 หมายถึง มีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.49 หมายถึง มีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.01-1.49 หมายถึง มีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการน้อยที่สุด
การจัดลำดับความคิดเห็นกรณีที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากันให้พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่มีค่าน้อยจัดลำดับก่อน
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหาร
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test for
Independent Samples) และจำแนกตามประสบการณ์การสอน โดยใช้การวิเคราะห์ค วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA )
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ดังนี้
1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่
1.1 ความเที่ย งตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัช นีความ
สอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence : IOC)
1.2 ความเชื่อมั่ น ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิ ท ธิ์
แอลฟาของคอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient)
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution)
2.2 ร้อยละ (Percentage: P)
2.3 ค่าเฉลี่ย (Mean: )
2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
3.1 การทดสอบค่าที (t-test of Independent Samples)
3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of
Variance: ANOVA)
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ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็น การศึกษาการศึกษา ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ปรากฏผลดังนี้
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนใน
กลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
1.1 ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ
แรก ดังนี้ ผู้บริหารส่งเสริมครูปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้บริหารส่งเสริม
ให้ครูใช้สื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผู้บริหารส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนตามกลุ่มสาระและหน่วยการเรียนรู้
1.2 ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ
แรก ดังนี้ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูนำผลการประเมินการใช้หลักสูตรไปปรับปรุงและพัฒ นา
หลักสูตร ผู้บริหารนิเทศการนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐานไปใช้ และผู้บริหารส่งเสริมให้มี
การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับ
สุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
1.3 ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดั บมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็น รายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับ มากทุ กข้ อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 ลำดับแรกดังนี้ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ผู้บริหารใช้เทคนิคการนิเทศหลายรูปแบบ และ ผู้บริหารส่ง เสริมให้ครูนำ
ผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ลำดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารมีการวางแผนปรับปรุงวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่
เหมาะสมกับสถานศึกษา
1.4 ด้ า นการส่ ง เสริม ให้ม ี ก ารวิ จ ัย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การเรียนรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ผู้บริหารสร้างความตระหนักถึงบทบาทของครูใน
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ฐานะนักวิจัยและนักพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุ น
การทำวิจัยในชั้นเรียนของครู และผู้บริหารส่งเสริมให้ครูนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา
การเรียนการสอนปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารติดตามให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา พัฒนาวิธี
หรือสร้างนวัตกรรม เพื่อการวิจัยในชั้นเรียนของครู
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การสอนปรากฏผลวิเคราะห์ตาม
สมมติฐานได้ ดังนี้
2.1 ครู ที่มีวุฒิการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหาร โรงเรียนในกลุ่มอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 ครู ที่มีประสบการณ์การสอน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในกลุ ่ ม สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
ผลจากการวิจัย เรื่องการศึกษา ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษา ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูโรงเรียนในกลุ่มอำเภอด่าน
มะขามเตี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สังกัดสำนักงาน
เขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 1 สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาปทุม ธานี เขต 1 มีความคิ ดเห็ นเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดียวกันว่ า หลักการและ
กระบวนการการบริหารวิชาการ เป็นขั้นตอนในการบริหารงานซึ่งประกอบด้วยการวางแผน
การนำไปใช้ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ งเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่จะต้องนำองค์การให้ทำงานอย่างเป็นระบบ โดยคำนึกถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
เป็นหลักสำคัญ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นันทพร ศุภะพันธุ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
สมรรถนะการบริหารด้านวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย

166 | Vol.9 No.3 (March 2022)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2565)

พบว่า สมรรถนะการบริหารด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ
และหัวหน้าช่วงชั้น พบว่า โรงเรียนที่ได้มาตรฐาน สมศ. มีระดับปฏิ บัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน
คือด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (นันทพร ศุภะพันธุ์ ,
2551)
2. การศึกษา ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดั บมากทุกด้าน ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมา
อภิปรายผลการศึกษาตามลำดับดังนี้
2.1 ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหารส่งเสริมครูปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้บริหารส่งเสริมให้
ครูใช้สื่อและนวัต กรรมที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผู้บริหารส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ระเบียบ เชี่ยวชาญ
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการบริหารด้านวิชาการระดับปฐมวัย ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการบริหารด้านวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูปฐมวัย โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศและการส่งเสริมการวิจัย (ระเบียบ เชี่ยวชาญ,
2550) ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิ ด ของ ภาวิดา ธาราศรีส ุทธิ และกัล ยมน อินทุส ุต ได้ส รุ ป
ความหมายของการบริหารงานวิชาการว่า หมายถึง การบริหารงาน หรือการดําเนินงานทุกชนิด
ในสถานศึกษา เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนให้เกิด ประสิทธิภ าพ และประสิทธิผลสูงสุด
หน่วยงานในฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติ การที่มีหน้าที่ และภารกิจ โดยตรงในการจัดการศึกษา
มีหน้าที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ นําไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อยางมี
ความสุขมีคุณค่า และมีศักดิ์ศ รี การสอนในรู ปแบบต่าง ๆ ทำให้คนสนใจในทางวิช าการ
เพิ่มมากขึ้นบทบาทของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนไป (ภาวิดา
ธาราศรีสุทธิ และกัลยมน อินทุสุต, 2557)
2.2 ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูน ำผลการประเมินการใช้หลักสูตรไปปรับปรุงและพัฒ นา
หลักสูตร ผู้บริหารนิเทศการนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ และผู้บริหารส่งเสริมให้มี
การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ นั น ทพร ศุภ ะพัน ธุ์ ได้ศึกษาวิจ ัย เรื่อง การศึกษาสมรรถนะการบริห ารด้านวิช าการ
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ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการบริหารด้าน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้า ช่วงชั้น พบว่า
โรงเรียนที่ได้มาตรฐาน สมศ. มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือด้านการนิเทศการ
จัดการเรีย นรู้ในสถานศึกษา ด้านการบริห ารการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒ นาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการ
ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (นันทพร ศุภะพันธุ์ , 2551) และ
สอดคล้องกับกรมสามัญศึกษาการจัดทำหลักสูตรให้มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ เน้นการปฏิบัติ เรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นําประสบการณ์จากครอบครัว ชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน กำหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ท้องถิ่นร่วมพัฒนาหลักสูตรและกำหนดแบบเรียน เพิ่มเนื้อหาวิชาชีพครู
ในหลักสูตรวิชาชีพมาก ขึ้นระดับประถมศึกษาเน้นภาษไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ให้เรียน
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ ป.1 พัฒนา รูปแบบสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งห้องสมุดให้มีคุณภาพสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างในระบบและ นอกระบบโรงเรียน ปรับปรุงกระบวนการเรียนการให้
มี ค วามหลากหลายและเปิ ด โอกาสให้ ผ ู ้ เ รี ย นหา รายได้ ร ะหว่ า งเรี ย น พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ประชาธิปไตยแบบยังยืนโดยครูเป็นแบบอย่าง่าย ปฏิรูประบบการวัดผล เน้นพฤติกรรมการ
แสดงออกจริงของผู้เรียน คัดเลือกนักเรียนโดยใช้ผลการเรียนสะสม เพิ่มการใช้โควตา พัฒนา
สถานศึกษาและหน่วยงานเป็นเครือข่ายรองรับการกระจายอำนาจทางวิชาการ (ฉัตรชัย น้ำชม,
2552)
2.3 ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ผู้บริหารใช้เทคนิคการนิเทศหลายรูปแบบ และ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูนำผลการนิเทศ
มาปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วีระ
กานท์ ศรีสมัย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการบริหารงานของผู้
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมา (วีระกานท์ ศรีสมัย, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
วัฒนาวรรณ จันทรากุล เรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและ ความต้องการในการผลิตและการใช้
สื่อการเรีย นรู้ของครูผ ู้สอนวิช าภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ศึกษาถึงปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการผลิตและการใช้
สื่อการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดขอนแก่น พบว่า
ปัญหาการ ผลิตและการใช้สื่อการสอน คือโรงเรียนต่างๆมีสื่อการสอนที่จำกัดไม่เพียงพอต่อ
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ความต้องการ สื่อที่ครู ผลิตขึ้นส่วนใหญ่ไม่ไ ด้ผานการทดลองใช้จึงทำให้ขาดประสิทธิภาพ
ปัญหาด้านการผลิต คือครูผู้สอนขาด ความรู้ขาดบุคลากรที่มีความรู้มาช่วยแนะนําการผลิต
ครูผู้สอนไม่มีเวลาเพียงพอในการผลิตและขาดงบประมาณช่วยสนับสนุน ในด้านอาคารสถานที่
ขาดปัจจัยที่เอื้ออํานวยต่อการใช้สื่อการสอน ห้องเรียนบาง ห้องไม่เหมาะสมกบการใช้สื่อการ
เรีย นการสอนบางชนิด ประกอบกัน มี น ั กเรีย นมากเกิน ไป ในด้านการบริ ก ารสื ่ อการสอน
โรงเรียนไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้นยังไม่มีการสํารวจความ ต้องการสื่อ
ของผู้สอน การขอใช้สื่อการสอนยุ่งยากซับซ้อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการนิ เทศ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ขาดแคลนอุปกรณ์ที่จะใช้กับสื่ออื่น ๆ ปัญหาการใช้สื่อการสอนคือครูยังขาด
ความรู้และประสบการณ์ในการใช้สื่อและเกรงว่าใช้สื่อแล้วจะได้เนื้อหาน้อย ทำให้สอนไม่ทัน
ตามหลักสูตร ในด้านความต้องการ พบว่า ครูมีความต้องการมากที่สุดทุกด้าน เช่น ความ
ต้องการเกี่ยวกับการผลิตคืองบประมาณ อุปกรณ์บุคลากร ปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการเรียน
การสอน ความต้องการสื่อตามจุดประสงค์รายวิชา มีความต้องการสื่อที่พัฒนาความสามารถ
ความสนใจและส่งเสริมให้นิสัยรักการอ่าน ตลอดจนสื่อการสอนที่ ส่งเสริมทักษะในการฟัง พูด
อ่านและเขียน และเรียนรู้วัฒนธรรมที่สอดแทรก (วิชชุดา เสือแก้ว, 2552)
2.4 ด้ า นการส่ ง เสริม ให้ม ี ก ารวิ จ ัย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การเรียนรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสร้างความตระหนักถึงบทบาทของครู
ในฐานะนั ก วิ จ ั ย และนั ก พั ฒ นาหลั ก สู ต ร ผู ้ บ ริ ห ารจั ด หาอุ ป กรณ์ ส ิ ่ ง อำนวยความสะดวก
สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู และผู้บริหารส่งเสริมให้ครูนำผลการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นันทพร ศุภะพันธุ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะ
การบริหารด้านวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
สมรรถนะการบริห ารด้านวิช าการของผู้บ ริห ารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาสัง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ
และหัวหน้าช่วงชั้น พบว่า โรงเรียนที่ได้มาตรฐาน สมศ. มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน
คือด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (นันทพร ศุภะพันธุ์ ,
2551) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุนทรี คนเที่ยง เสนอว่าข้อมูลพื้นฐาน ที่คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรควรนํามาศึกษาและวิเคราะห์ได้แก่ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการ
ของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเกิด ประสิทธิภาพและยังเกิดผลกับผู้เรียนโดยตรง
ข้อมูล ในส่วนนี้จึงมีความสำคัญซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะ ได้จากการสัมภาษณ์หรื อสอบถาม
(ใช้แบบสอบถาม) ผู้เรียน ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง ส่วนรูปแบบจะเป็นทางการ
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หรือไม่เป็นทางการก็ได้การ วิเคราะห์เอกสารข้อมูลของฝ่ายทะเบียน ฝ่ายแนะแนวหรือฝ่าย
สารสนเทศของสถานศึกษา/โรงเรียนก็เป็น อีกวิธีหนึ่งที่จะได้ข้อมูลมา 2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
และความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่สถานศึกษา ตั้งอยู่เพื่อให้ห ลักสูตรที่จัดทำขึ้น
เหมาะสมกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนข้อมูลที่ควร ศึกษาในส่วนนี้ได้แก่
การศึกษาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประเพณีการประกอบอาชีพทั้งในปัจจุบัน และ แนวโน้มใน
อนาคต (สุนทรี คนเที่ยง, 2551)
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การสอน ผู้วิจัย
สามารถนำมาอภิปรายผลตามสมมติฐาน ดังนี้
3.1 ครู ที่มีวุฒิการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหาร โรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจั ยของ อุดม สิงโตทอง ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 (อุดม สิงโตทอง, 2550) และกมล
พัชร หินแก้ว เรื่อง สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษาปทุ มธานีเขต 2 ผลการ
เปรียบเทียบการ บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกดสำนักงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 พบว่าโดยภาพรวมเมื่อพิจารณาจําแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์การสอนไม่แตกต่างกันทางสถิติ (กมลพัชร หินแก้ว, 2555)
3.2 ครู ที่มีประสบการณ์การสอน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ อุดม สิงโตทอง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
โดยรวมและรายด้าน จำแนกตามประสบการณ์ของครู พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (อุดม สิงโตทอง, 2550) และกมลพัชร หินแก้ว เรื่อง สมรรถนะหลักของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ผลการเปรียบเทียบการ บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
เอกชน สังกดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 พบว่าโดยภาพรวมเมื่อ
พิจารณาจําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอนไม่แตกต่างกันทางสถิติ (กมลพัชร
หินแก้ว, 2555)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
1) การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูโรงเรียนในกลุ่มอำเภอด่าน
มะขามเตี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สังกัดสำนักงาน
เขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 1 สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เ ขต 1 มี ค วามคิ ด เห็ น เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั นว่ า หลั ก การและ
กระบวนการการบริหารวิชาการ เป็นขั้นตอนในการบริหารงานซึ่งประกอบด้วยการวางแผน
การนำไปใช้ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่จะต้องนำองค์การให้ทำงานอย่างเป็นระบบ โดยคำนึกถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
เป็นหลักสำคัญ 2) การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญ
ที่นำมาอภิปรายผลการศึกษาตามลำดับดังนี้ 2.1) ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารส่งเสริมครูปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และพัฒนาการเรียนการ
สอนให้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด หน่วยงานในฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติการที่มี
หน้าที่ และภารกิจ โดยตรงในการจัดการศึกษามีหน้าที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ
นําไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อยางมีความสุขมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรีการสอนใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ ทำให้ ค นสนใจในทางวิ ช าการ เพิ ่ ม มากขึ ้ น บทบาทของโรงเรี ย นและ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนไป 2.2) ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูนำผลการประเมินการใช้หลักสูตร
ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารนิเทศการนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ และ
ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดทำโครงสร้างหลักสูต รสาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ การ
จัดทำหลักสูตรให้มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็น
ระบบ เน้นการปฏิบัติ เรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นําประสบการณ์จากครอบครัว
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ชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ท้องถิ่น
ร่วมพัฒนาหลักสูตรและกำหนดแบบเรียน รูปแบบสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งห้องสมุดให้มี
คุ ณ ภาพสร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งในระบบและ นอกระบบโรงเรี ย น ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการให้มีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหา รายได้ระหว่างเรียน
พัฒนาหลักสูตรประชาธิปไตยแบบยังยืนโดยครูเป็นแบบอย่าง่าย ปฏิรูประบบการวัดผล เน้น
พฤติกรรมการแสดงออกจริงของผู้เรียน คัดเลือกนักเรียนโดยใช้ผลการเรียนสะสม เพิ่มการใช้
โควตา พัฒนาสถานศึกษาและหน่วยงานเป็นเครือข่ายรองรับการกระจายอำนาจทางวิชาการ
2.3) ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหาร
ใช้เทคนิคการนิเทศหลายรูปแบบ และ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการเรียนการสอน ความ
ต้องการสื่อตามจุดประสงค์รายวิชา มีความต้องการสื่อที่พัฒนาความสามารถความสนใจและ
ส่งเสริมให้นิสัยรักการอ่าน ตลอดจนสื่อการสอนที่ ส่งเสริมทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียน
และเรียนรู้วัฒนธรรมที่สอดแทรกก 2.4) ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสร้างความตระหนักถึง
บทบาทของครูในฐานะนักวิจัยและนักพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความ
สะดวก สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรีย นของครู และผู้บริหารส่งเสริมให้ครูนำผลการวิจัยไปใช้
ในการแก้ ป ั ญ หาการเรี ย นการสอนปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุม แก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การสอน
ผู้วิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลตามสมมติฐาน ดังนี้ 3.1) ครู ที่มีวุฒิการศึกษา ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร โรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3.2) ครูที่มี
ประสบการณ์การสอน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนในกลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ข้อเสนอแนะในการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ 1.1) ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครู
จัดทำแผนการจัดการเรียนตามกลุ่มสาระและหน่วยการเรียนรู้ และ ควรส่งเสริมให้ครูนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียน 1.2) ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนควร
ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และควรส่งเสริมจัดหาและจัดทำ
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เอกสารหลักสูตรให้ครูนำไปใช้ในการใช้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 1.3) ด้านนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการวางแผนปรับปรุงวิชาการและการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานศึกษาและควรมีการจัดทำปฏิทินและตารางนิเทศภายใน
สถานศึกษา 1.4) ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหาร
โรงเรียนควรติดตามให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา พัฒนาวิธีหรือสร้างนวัตกรรม เพื่อการวิจัย
ในชั้น เรีย นของครู และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน
2) ข้อเสนอแนะในการทำการวิจัยครั้งต่อ ไป 2.1) ควรศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บ ริหารโรงเรีย นโดยเปรียบเทียบกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดหน่ว ยงานอื่น ๆ
2.2) ควรทำการวิจ ัย เชิงคุณภาพ เกี่ย วกับ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนในกลุ่มอำเภอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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