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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 3) ความสัมพนัธ์ของสมรรถนะผูบ้ริหารกบัการบริหารงาน
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     SINAPHA   CHIMCHOEY : THE COMPETENCY OF SCHOOL ADMINISTRATORS EFFECTING 
THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION IN SCHOOL UNDER  PHETCHABURI  PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1. THESIS  ADVISORS : SAISUDA TIACHAROEN, Ph.D. AND 
ASST.PROF.MAJ. NOPADOL CHENAKSARA , RTAR.,Ph.D., 267 pp. 
     The purposes of this research were to find : 1) the competency of school administrators under 
Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1, 2) the academic affairs administration under Phetchaburi 
Primary Educational Service Area Office 1, 3)the relationship between the competency of school  administrators 
and the academic affairs administration under  Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1, and 4) the 
competency of school administrators  affecting the academic affairs administration under Phetchaburi Primary 
Educational Service Area Office 1. The unit of analysis were 86 schools under Phetchaburi Primary Educational 
Service Area Office 1. The respondents of each school were 4, consisted of  an  administrators, an  assistant 
administrators or a  deputy administrators  representative, and 2 teachers, with the total  of 344.  The research 
instrument was a questionnaire regarding the competency of school  administrators, based on the guide line for the 
teacher and education personnel to be proted a higher position, and the academic  administration, based on The 
Academic Administration of  basic educational as autonomous schools. The statistics used to analyze the data were 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, Pearson’s product - moment correlation coefficient and 
stepwise multiple regression analysis. 
     The results of this research were as follow: 
     1. The competency of school administrators under Phetchaburi Primary Educational Service Area 
Office 1, as a whole and as an individual, was found at a high level.  For the Core Competency;  as  a whole  and as 
an individual, was found at a high level. For the Functional  Competency; as  a whole  and as an individual, was 
found at a high level. 
    2. The academic affairs administration under  Phetchaburi  Primary Educational Service  Area  Office 1,   
as a whole and as an individual, was  found at a high level. 
    3. The relationship between the competency of school administrators and the academic affairs   
administration under Phetchaburi  Primary Educational Service  Area  Office 1, was found at .01 level of statistical 
significance.    

   4.  The competency of school administrators affecting the academic affairs administration under 
Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 at .01 level of statistical significance. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
การศึกษาเป็นพื้นฐานส าคญัในการพฒันาคุณภาพของคนในประเทศ และการศึกษาก็มีบทบาท

ส าคญัที่จะเพิ่มขีดความสามารถของคนเพื่อแกปั้ญหาในการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพต่างๆ  
การศึกษาเป็นการท าใหค้นรู้เท่าทนัความเจริญตามยคุโลกาภิวตัน์ (globalization ) ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
หลายๆด้านอย่างรวดเร็ว  ปัจจยัส าคญัที่จะท าให้คนในสังคมไทยสามารถเผชิญต่อการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวได้ก็คือ คุณภาพของคน1  เน่ืองจากคนที่มีคุณภาพย่อมจะเป็นขุมพลังที่ส าคญัในการพฒันา
ประเทศ และเคร่ืองมือที่จะใช้ในการพฒันาคนให้มีคุณภาพก็คือ กระบวนการเรียนรู้และการศึกษา2    
จะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นปัจจยัส าคัญที่จะส่งผลให้คนมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ และเป็นปัจจยัหลักในการพฒันาคุณภาพของคนให้มีความพร้อมในทุกๆดา้น ทั้งด้าน
สติปัญญา ดา้นความรู้และดา้นคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กนัไป กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการด าเนินการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยมีความมุ่งหมายที่จะจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ เป็น
คนดี มีความสามารถ และมีความสุข การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีพลงั และมีประสิทธิภาพ
จ าเป็นที่จะตอ้งมีการกระจายอ านาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ ดังปรากฏใน
บญัญตัิมาตรา 39  ที่ก  าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง”3  

ประเทศไทยจะตอ้งเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปล่ียนเร็วและซับซ้อนมากยิง่ขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะ
ขอ้ผกูพนัที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน จึงจ าเป็นตอ้งน าภูมิคุม้กนัที่มีอยูพ่ร้อม ทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนั
ในประเทศให้เขม้แข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่  คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถพฒันา 

                                                             
1ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ : บริษทัพมิพดี์จ ากดั, 2554), 1. 
              2ณัฐพล    ชุมวรฐาย,ี บันไดสู่การประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษทับุค๊พอยด ์จ  ากดั, 
2545),4. 
              3ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่
เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.), 2546),6. 

 



 
 

2 
 

 

ประเทศให้กา้วหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ย ัง่ยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4 
สงัคมไทยจึงตอ้งพยายามปรับตวัใหมี้การพฒันาที่สอดคลอ้งกบัโลกในยคุปัจจุบนั ซ่ึงปัจจยัส าคญัที่จะ
ท าให้สังคมไทยสามารถเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดก้็คือคุณภาพของคน5ในดา้นการพฒันา
การศึกษา ภายใตย้ทุธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ในปัจจุบนั
ไดมุ่้งเน้นการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ตั้งแต่การพฒันาคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ เพือ่พฒันาคนไทยยคุใหม่ ปรับกระบวนทศัน์การเรียนรู้ เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาคุณลกัษณะ
ที่พงึประสงค ์พฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถเอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ 
โดยการสร้างครูยคุใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถมีใจรัก มีคุณธรรม จริยธรรม เขา้มาเป็นครู คณาจารย ์
และปรับระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพคล่องตวัเพือ่เพิม่โอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษา เพือ่พฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั6  

สถานศึกษาเป็นหน่วยหน่ึงและเป็นที่คาดหวงัของคนในสังคม และประเทศชาติ ถ้าผูน้ าใน
สถานศึกษาขาดสมรรถนะ ขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ความสามารถ สังคมก็ไม่อาจคาดหวงัอะไร
จากผูท้ี่จบจากสถานศึกษาไดอี้ก ดงันั้นการบริหารสถานศึกษาจึงตอ้งมีการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การเปล่ียนแปลงใดๆทางการศึกษาจะเกิดไดง่้ายและได้ผลมากที่สุด ยอ่มเกิดจากระบบบริหารที่เป็น
ระดบัปฏิบติั คือระดบัโรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าตอ้งการปรับปรุงการบริหารการศึกษาตอ้งปรับปรุงที่
โรงเรียน7   โดยเฉพาะผูน้ า หรือผูบ้ริหารตอ้งมีศิลปะ มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน เพราะ
เป็นผูคุ้มนโยบาย และก าหนดวตัถุประสงคข์องกลุ่ม และรับผดิชอบดูแลนโยบายและวตัถุประสงคข์อง
กลุ่มใหมี้การปฏิบติัโดยครบถว้นถูกตอ้ง8 

 
                                                             

4ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๑) พุทธศักราช 2555-2559 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 2. 

5ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (กรุงเทพฯ: พมิพดี์, 2543), 1. 

 6ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา 
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) (สมุทรปราการ: ออฟเซ็ท พลสั, 2555), 96. 

7 อนนัต ์ วรรณภาค, บทความเร่ือง ความส าคญัของผู้น า และการบริหาร, เขา้ถึงเม่ือ 19 
กนัยายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.kroobannok.com/38930  

8
 วรัิตน์ ผดุงชีพและคณะ, ผู้น า และการบริหาร,  เขา้ถึงเม่ือ 19 กนัยายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.kroobannok.com/38930 

http://www.kroobannok.com/38930
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

 ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาตินั้น การศึกษาเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัที่ท  า
ให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองการปกครอง ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการไดรั้บการศึกษาที่เท่าทียมกนั การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างองคค์วามรู้
อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต และการจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่ รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   
นอกจากนั้น การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข9  

สถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยทัว่ไปยงัมีปัญหาใน
การบริหารจดัการศึกษา  จะเห็นไดจ้ากนกัเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศทุกช่วงชั้นยงัดอ้ย
คุณภาพ โดยเฉพาะความรู้ความสามารถในเชิงวชิาการต่างๆ ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ ( NT, 
O-NET )ทุกกลุ่มสาระวชิา ยงัอยูใ่นเกณฑท์ี่ไม่น่าพอใจ รวมไปถึงทกัษะชีวิต ทกัษะในการแกปั้ญหาก็
ยงัไม่ดีเท่าที่ควร10  ซ่ึงปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความเหมาะสมของ
หลกัสูตรสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาอาจไม่เพียงพอหรือมีบุคลากรที่ครบตามกลุ่มสาระ การ
วดัผลประเมินผลขาดประสิทธิภาพ เป็นตน้ สถานศึกษานับเป็นหน่วยขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาที่
ส าคญั โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแกนน าพาจดัการศึกษาเน่ืองจากเป็นผูน้ าที่มีภาระรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทั้งโดยตรงและโดยออ้ม สามารถ

                                                             
9 กองเทพ    เคลือบพณิชกุลและคณะ, รวมกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 

(กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพภ์ูมิบณัฑิต, 2549), 52. 
10 ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ ,ผลการประเมินภายนอกรอบสาม, เขา้ถึงเม่ือ 19 กนัยายน  2555, 

เขา้ถึงไดจ้าก   http://www.komchadluek.net/index.php  
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จดักิจกรรมทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ11  ผูบ้ริหารจะตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ 
ทกัษะและคุณลกัษณะที่เป็นที่น่าเช่ือถือศรัทธาในการส่งเสริม สนบัสนุนผลกัดนั กระตุน้และจดัการให้
ครู นกัเรียนสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นการรับผิดชอบภาระงาน
และใชค้วามสามารถที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบับทบาทหน้าที่ ปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จอยา่งโดดเด่น
กวา่ผูอ่ื้นหรือที่เรียกวา่ สมรรถนะ (competency) นัน่เอง12 

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้น าหลักสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการบริหารอย่าง
กวา้งขวางโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสรรหา การพฒันาและการรักษาบุคลากรในองค์กรซ่ึงสมรรถนะ 
(Competency)นั้นจะช่วยส่งเสริมใหผ้ลงานบุคลากรตรงตามความตอ้งการขององคก์รซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงที่
จ  าเป็นอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จขององคก์ร13   ดงันั้นบุคลากรในสถานศึกษาจึงควรยดึสมรรถนะในการ
ท างานเพือ่น าองคก์รไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ โดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีสมรรถนะ
ในการท างาน กล่าวคือ ผูบ้ริหารก็ควรยึดสมรรถนะหลักในการท างาน คือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การ
บริการที่ดี การพฒันาตนเอง และท างานเป็นทีม ควบคู่ไปกบัสมรรถนะประจ าสายงานที่ผูบ้ริหารควร
ปฏิบติัก็ไดแ้ก่ การวเิคราะห์และสงัเคราะห์  การส่ือสารและจูงใจ  การพฒันาศกัยภาพบุคลากร และการ
มีวิสัยทศัน์14  ซ่ึงจะเห็นไดว้่า สมรรถนะของผูบ้ริหารเป็นกลยทุธ์ที่ส าคญักลยทุธ์หน่ึงที่จะท าให้การ
บริหารสถานศึกษาประสบความส าเร็จ เพราะผลส าเร็จของการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากผูบ้ริหารที่มี
ขีดความสามารถและมีสมรรถนะสูงย่อมประเมินได้จากคุณภาพของผูเ้รียน เพราะผูบ้ริหารที่ มี
สมรรถนะจะส่งผลใหค้รูผูส้อนมีประสิทธิภาพและส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามไปดว้ย15  

                                                             
11 วนัทนา    เมืองจนัทร์, บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542, เขา้ถึงเม่ือ 22 กนัยายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.moe.go.th/wijai/role.htm 

12 อนนัต ์ นามทองตน้, สมรรถนะ (Competency) : พลังแห่งการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ 
เขา้ถึงเม่ือ 20 กนัยายน 2556 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.google.com/search?q1&sourceid=ie7&rls 

13 สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Base 
Learning (กรุงเทพฯ:โรงพมิพศิ์ริวฒันา อินเตอร์ปร้ินท,์ 2549), 11. 

14 จีระ   งอกศิลป์และคณะ, คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. เล่ม ๖ ภาค ก การ
ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร, พมิพค์ร้ังที่  1 (ชยัภูมิ : มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ, 2552), 27-28. 

15 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, หลักสูตรการสอบข้อเขียนภาค ก การทดสอบ
สมรรถนะและความรู้ความสามารถทางการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2551), 1-3. 

http://www.moe.go.th/wijai/role.htm
http://www.google.com/search?q1&sourceid=ie7&rls
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สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจดัการศึกษา โดยมุ่งเน้นภารกิจหลกัในการปฏิรูป
การเรียนรู้ เพือ่ให้ผูเ้รียนทุกคนเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ มีความรู้คู่คุณธรรมและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข ด้วยเหตุน้ี การพฒันาคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัภารกิจหลกัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติดงักล่าว ดว้ยการพฒันาทั้ง
ระบบซ่ึงไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพของปัจจยัการผลิต การพฒันาคุณภาพของกระบวนการบริหารจดัการ 
และการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั     อยา่งไรก็ตามจะ
เห็นได้ว่า สถานศึกษาทุกแห่งไดมุ่้งเน้นให้มีการยกระดับการบริหารงานวิชาการให้เป็นงานหลักที่
ส าคญัของการบริหารการศึกษา เน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานหน่ึงที่จดัอยูใ่นขอบข่ายและภารกิจของ
การบริหารการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยงานดา้นต่างๆจ านวนหลายงานดว้ยกนั การด าเนินงานวิชาการจึง
ตอ้งปฏิบติัในลกัษณะของการบริหารและเก่ียวขอ้งทั้งผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน หลกัสูตร16  

จะเห็นไดว้่า สภาพปัจจุบนัปัญหาของงานวิชาการนั้นหากสถานศึกษาซ่ึงเป็นองคก์รหลกัใน
การจดัการด าเนินงานด้านวิชาการมีจุดอ่อนหรือบกพร่อง จะเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพของงาน
วิชาการมีคุณภาพต ่าลง ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิผลของงานวิชาการให้ตกต ่าลงไปด้วย หรืออาจเรียกว่า
การศึกษาด้อยคุณภาพ การศึกษาต ่าหรือการศึกษาไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน17   ซ่ึงมีสาเหตุหลาย
ประการที่ส่งผลต่องานวิชาการดงักล่าว เช่น การขาดการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร เน้ือหาสาระ
หรือกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ทนัสมยั การจดักระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมๆ18   

การก าหนดเป้าหมายเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทั้งผูบ้ริหารและครูควรมีการวางแผนการ
บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ สร้างกลไกความรับผดิชอบที่ชดัเจน มีการปรึกษาหารือ   เพือ่ให้บุคลากร
ทุกคนเห็นพอ้งตอ้งกนัแลว้จึงมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน  จดัการ
ฝึกอบรมเพือ่พฒันาครูผูส้อน   และด าเนินการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัระบบการ
ประเมินผลอยา่งครบวงจร พร้อมทั้งวางแผนการก ากบั ติดตามประเมินผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ  
ซ่ึงถา้เป็นเช่นน้ี การปฏิรูปการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัก็ยอ่มจะสมัฤทธ์ิผล ดงันั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูเ้ร่ิมและเป็น ผูน้ าทางวชิาการอยา่งมีคุณภาพเพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รียน การที่จะ
เป็นผูน้ าที่มีศกัยภาพเช่นน้ีได้ผูบ้ริหารจะตอ้งมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเอง พฒันาครู และผูเ้รียน ให้ได้

                                                             
16 สนัติ  บุญภิรมย,์ การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : บริษทับุค๊พอยด,์ 2552), 1. 

             17 เร่ืองเดียวกนั, 19. 
            18 วไิล     ตั้งจิตสมคิด, ความเป็นครู (กรุงเทพฯ : พมิพค์ร้ังที่ 3 โอเด้ียนสโตร์, 2554), 140. 
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พฒันาไปตามศกัยภาพอย่างมีคุณภาพ19  ด้วยการเป็นผูว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้บงัเกิดผลสูงสุดแล้วผูบ้ริหารยงัตอ้งมีบทบาทในการนิเทศ 
ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการจดัการสอนเพือ่ใหผู้เ้รียนมีคุณภาพอีกดว้ย  

การจดัการศึกษาของโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 หลายโรงเรียนยงัไม่สามารถจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ
ตามนโยบายการศึกษาของชาติ ซ่ึงบ่งช้ีให้เห็นว่าการบริหารจดัการศึกษาและสมรรถนะของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  หลายโรงเรียนยงัตอ้งมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหรือกระดับคุณภาพการให้มากยิ่งขึ้ น20  ปัจจัยที่ส าคัญที่ สุด คือ ผู ้บริหาร
สถานศึกษาเพราะเป็นตวัจกัรส าคญัในการควบคุม ก ากบัดูแลจดัการศึกษาในโรงเรียน ถา้ผูบ้ริหารมี
สมรรถนะในการบริหารและน านโยบายในการจดัการศึกษามาบริหารจดัการศึกษาอยา่งเหมาะสมก็จะ
เกิดประสิทธิภาพทางการศึกษา นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใช้ความรู้ความสามารถในการ
เปล่ียนแปลงองคก์รเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งน าสมรรถนะ
(competency)ในการบริหารสถานศึกษาทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานมาใช้อย่าง
เตม็ที่ เพือ่น าองคก์รไปสู่ความส าเร็จ แต่สถานศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 หลายโรงเรียนยงัประสบปัญหาในการจดัการศึกษา  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจยัหลายๆ
ดา้นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เช่น ระบบการบริหาร ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง 
นกัเรียนฯลฯ 

ดงันั้นบุคลากรในสถานศึกษาจึงควรยดึสมรรถนะในการท างาน เพื่อน าองคก์รไปสู่เป้าหมาย
แห่งความส าเร็จโดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนส่วนการบริหารงานวิชาการก็ถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของการบริหารสถานศึกษา หากต้องการให้งานดังกล่าวด าเนินไปได้ด้วยดี บรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ผูบ้ริหารตอ้งมีสมรรถนะในการบริหารและน ากระบวนการทางการบริหาร
มาใชก้บังานวชิาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 
และพฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะหรือมีความรู้ความสามารถและมีทกัษะของการมีภาวะผูน้ าทาง

                                                             
19 วนัทนา    เมืองจนัทร์, บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนตามพระราช 

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.2542, เขา้ถึงเม่ือ 22 กนัยายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.moe.go.th/wijai/role.htm. 

20
 กลุ่มนโยบายและแผน, ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, รายงาน

วิจัย เร่ือง แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเลก็ ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1, กนัยายน 2553, 5. 

http://www.moe.go.th/wijai/role.htm
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วิชาการที่สามารถช้ีน าและพฒันาสังคมได้ เพราะสมรรถนะถือเป็นอาวุธส าคญัคู่กายที่มีอยู่ในตวัตน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพอนัจะน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จได้21 
 

ปัญหาของการวิจัย 
 

    สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1ก็ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรซ่ึงดูจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (สมศ.) ยงัมี
อีกหลายมาตรฐานที่มีหลายโรงเรียนยงัไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีหลายโรงเรียนที่ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน)  ไม่รับรองผลการประเมิน แสดงให้
เห็นวา่ผลการด าเนินงานดา้นการบริหารงานโรงเรียนและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนยงัตอ้งมี
การปรับปรุงและพฒันาต่อไปเพราะผลสรุปการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3(สมศ.) ยงัมีหลาย
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินแบบพอใช้ และยงัมีหลายโรงเรียนที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ไม่รับรองผลการประเมิน โดยตวับ่งช้ีที่ไม่ได้รับการ
รับรองสูงสุด 3 ล าดบัแรกก็คือ ตวับ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั จ  านวน 33 แห่ง (ร้อยละ 32.35 )ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีด้านมาตรฐานผูเ้รียนและเก่ียวขอ้งกับการ
บริหารงานวชิาการ รองลงมาคือ ตวับ่งช้ีที่ 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และตน้สงักดั สมศ.ไม่รับรอง จ านวน 23 แห่ง (ร้อยละ 22.55 ) และตวับ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียน ซ่ึงมีโรงเรียนจ านวน 23 แห่งที่สมศ.ไม่รับรอง  (ร้อยละ 22.55 ) ตามล าดบั22  

สาเหตุที่ท  าใหต้วับ่งช้ีที่ 6 ตวับ่งช้ีที่ 8 และ ตวับ่งช้ีที่ 5 มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
ได้รับการรับรองคุณภาพต ่าสุด เน่ืองจากความสามารถของผูบ้ริหารที่เป็นผูน้ าทางวิชาการและ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของครูนอ้ย และมีสมรรถนะผูน้ าทางวิชาการน้อย (ตวับ่งช้ีที่ 6 และ 
ตวับ่งช้ีที่ 7) ประกอบกับให้ความส าคญักับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานการเงินและการ
บริหารงานบุคคลมากกวา่ใหค้วามส าคญักบังานวิชาการ จึงส่งผลให้ระบบประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา(ตวับ่งช้ีที่ 8) และผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน(ตวับ่งช้ีที่ 5)ไม่เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาตามที่  

                                                             
21 อนนัต ์ นามทองตน้, สมรรถนะ (Competency) : พลังแห่งการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ 

เขา้ถึงเม่ือ 20 กนัยายน 2556 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.google.com/search?q1&sourceid=ie7&rls. 
22

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, กลุ่มงานส่งเริมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลสถานศึกษา, รายงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดบัปฐมวยัและขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2554 - 2556, เอกสาร  
ศน. ล าดบัที่ 1/2557, 19. 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onesqa.or.th%2F&ei=Z2r9UqzCI4aiiAek8IC4DQ&usg=AFQjCNHfun6iGb77lSWvCojUkdH42xk0jw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onesqa.or.th%2F&ei=Z2r9UqzCI4aiiAek8IC4DQ&usg=AFQjCNHfun6iGb77lSWvCojUkdH42xk0jw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onesqa.or.th%2F&ei=Z2r9UqzCI4aiiAek8IC4DQ&usg=AFQjCNHfun6iGb77lSWvCojUkdH42xk0jw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onesqa.or.th%2F&ei=Z2r9UqzCI4aiiAek8IC4DQ&usg=AFQjCNHfun6iGb77lSWvCojUkdH42xk0jw
http://www.google.com/search?q1&sourceid=ie7&rls
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สมศ. ก าหนด23  ส่งผลใหผ้ลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.)  ซ่ึงประเมินโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 จ านวน 101 โรงเรียน ไดรั้บการรับรอง 74 โรงเรียน ไม่ไดรั้บการรับรอง 27 โรงเรียน
และยงัมีหลายโรงเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของ สพฐ.24 

จากผลการทดสอบระดบัชาติของนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประจ าปีการศึกษา  2558 สรุปผลไดด้งัแผนภูมิที่ 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เปรียบเทียบรายวิชา  
                   ปีการศึกษา 2558 

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน, ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, เอกสารขอ้มูล
สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา  2556  เขา้ถึงเม่ือ 4 มิถุนายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.petburi.go.th/web/ 

                                                             

23ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, กลุ่มงานส่งเริมพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลสถานศึกษา, “รายงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับปฐมวยัและขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ 2554 – 2556”, เอกสาร  
ศน. ล าดับที่ 1/2557, 21.  

24 กลุ่มนโยบายและแผน, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, รายงาน
วิจัย เร่ือง แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1, กนัยายน 2558, 22. 

http://www.petburi.go.th/web/
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 จากแผนภูมิจะเห็นไดว้่าคะแนนเฉล่ียผลการสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เปรียบเทียบ
รายวชิา ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นั้นมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดบั สพฐ. ในทุกกลุ่มสาระวิชา แต่ผล
คะแนนก็ยงัไม่สูงเท่าที่ควร ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลีย่ระดับ เขตพืน้ที ่ คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

เพิ่ม/
ลด 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

เพิ่ม/
ลด 

1 ภาษาไทย 47.85 46.53 54.48 7.95 45.02 44.88 49.33 4.45 
2 คณิตศาสตร์ 50.47 43.76 51.51 7.75 41.95 38.06 43.47 5.41 
3 วิทยาศาสตร์ 40.62 45.95 46.78 0.83 37.40 42.13 42.59 0.46 
4 ภาษาต่างประเทศ 36.05 39.54 45.21 5.67 33.82 36.02 40.31 4.29 
5 สงัคมศึกษาฯ 40.42 53.34 53.06 -0.28 38.31 50.67 49.18 -1.49 

รวมเฉลี่ย 43.08 45.82 50.21 4.39 39.30 42.35 44.98 2.63 
 

ตารางที่ 1  ตารางสรุปผลการทดสอบระดบัชาติ ( O - NET ) ปีการศึกษา 2556 - 2558 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน, ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, เอกสารข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา  2558  เข้าถึงเม่ือ 4 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.petburi.go.th/web/ 
 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่สมรรถนะของผูบ้ริหารไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  การ
บริการที่ดี การพฒันาตนเอง การท างานเป็นทีม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การส่ือสารและจูงใจ    
การพฒันาศกัยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทศัน์ มีความส าคญัที่จะน ามาพฒันาการบริหารงานของ
โรงเรียนโดยเฉพาะการบริหารงานวชิาการนั้นจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่าอยูท่ี่ความสามารถของผูบ้ริหาร
โรงเรียนวา่จะมีสมรรถนะในการน าโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย พนัธกิจ และวิสัยทศัน์ที่ก  าหนดไวไ้ดม้าก
น้อยเพียงใด ดังนั้นผูว้ิจยัมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
เพือ่ที่จะน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 

http://www.petburi.go.th/web/
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวจิยั ผูว้จิยัจึงไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 
1. เพือ่ทราบสมรรถนะของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
2. เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
3. เพือ่ทราบความสมัพนัธข์องสมรรถนะผูบ้ริหารและการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
4.  เพือ่ทราบสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 

ข้อค าถามของการวิจัย 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดขอ้ค าถามของการวิจยั 

ไวด้งัน้ี 
1. สมรรถนะของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  อยูใ่นระดบัใด 
2. การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัใด 
3. สมรรถนะของผูบ้ริหารสมัพนัธ์กบัการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 หรือไม่ 
4. สมรรถนะของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 หรือไม่ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
เพือ่เป็นแนวทางในการวจิยั และเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐาน

การวจิยัไวด้งัน้ี 
1. สมรรถนะของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
2. การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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3. สมรรถนะของผูบ้ริหารสัมพนัธ์กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

4.  สมรรถนะของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
การบริหารจดัการในสถานศึกษาเป็นการน าทฤษฎีเชิงระบบมาเป็นขอบข่ายของการวิจยั 

ซ่ึง แคทซ์ และคาห์น (Katz and Kahn) ได้กล่าวถึงทฤษฎีเชิงระบบว่าประกอบไปดว้ย ปัจจยัน าเขา้ 
(input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) สภาพแวดลอ้ม (content)ซ่ึงไม่ใช่องคป์ระกอบทางการ
ศึกษาแต่สามารถส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษา ไดแ้ก่ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ และขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback)25 ซ่ึงปัจจยัน าเขา้ (input) เป็นปัจจยัส าคญัของการบริหาร
การศึกษาไดแ้ก่ นโยบายการศึกษาบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ ซ่ึงจะมีการ
ด าเนินงานโดยกระบวนการต่างๆเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ก  าหนดไว ้ส่วนองคป์ระกอบของกระบวนการ (process) กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนด
ขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจดัการศึกษาออกเป็น 4 งาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การ
บริหารงานงบประมาณ 3) การบริหาร งานบุคคล 4) การบริหารงานทัว่ไป26  ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการ
ที่ส าคญั 3 ประการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ  การ
บริหารในทุกองคก์รจ าเป็นตอ้งมีปัจจยัหรือทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารที่ส าคญั 4 ประการ คือ 1) 
คน (Man) ไดแ้ก่ บุคคลหรือกลุ่มคนในองคก์รที่ร่วมกนัท างาน 2) เงิน (Money) ไดแ้ก่ งบประมาณที่ใช้
ในการบริหารทุกส่วนขององคก์ร 3 ) วสัดุ ส่ิงของ  (Materials) ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
เทคโนโลยต่ีางๆ และ 4) การจดัการ (Management) การบริหารงานขององคก์รโดยผูบ้ริหาร27 ซ่ึงปัจจยั
น าเขา้เหล่าน้ีจะถูกแปรเปล่ียนโดยกระบวนการบริหารขององคก์รซ่ึงไดแ้ก่ กระบวนการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรียนใหไ้ดผ้ลผลิตที่มีคุณภาพตามนโยบายและเป้าหมายของหลกัสูตร  ในระบบจะตอ้ง

                                                             
25 Danai  Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed. (New 

York Wiley : John Wiley & Son, 1978), 20. 
26 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่

เป็นนิติบุคคล ( กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ(์ร.ส.พ.), 2546 ), 32. 
27

 จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:บุค๊ พอยท,์ 
2545), 21. 
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มีการตรวจสอบอยูทุ่กขั้นตอน  เรียกว่า  Feedback  หรือขอ้มูลยอ้นกลบั  ซ่ึงเป็นการบอกให้รู้ว่าแต่ละ
ขั้นตอนดีหรือไม่ดีเพยีงใด  อยา่งใด  

สมรรถนะทางผูน้ าตามแนวคิดของเชอร์มอน (Shermon) ไดแ้บ่งกลุ่มสมรรถนะออกเป็น 
3 กลุ่มได้แก่  ความสามารถส่วนบุคคล ความสามารถทางด้านการบริหาร ทกัษะทางเทคนิค น ามาก าหนด
สมรรถนะทางผู ้น า  3 ด้าน และได้สรุปองค์ประกอบของสมรรถนะผู ้น า ต้องประกอบด้วย 3 
องคป์ระกอบคือ 1) การท างานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ร่วมกนัเพือ่ปฏิบติัภารกิจโดยมีจุดประสงค์
ร่วมกนัเป็นทีมงานถาวรหรือชัว่คราวก็ได ้ทีมงานมีสองลกัษณะ คือ เป็นกลุ่มตามสายบงัคบับญัชา 2) 
การส่ือสาร เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสาร ระหว่างผูส่้งและผูรั้บซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลหรือ กลุ่ม
บุคคลก็ได้28  กริฟฟิธส์ ( Griffiths)ได้กล่าวถึงสมรรถนะที่ส าคญัของผูบ้ริหารไว ้7 ประการ คือ 
ประการที่ 1 คือ สมรรถนะของผูบ้ริหารที่แสดงถึงการเป็นผูริ้เร่ิมงานใหม่ๆขึ้น(initiator) ซ่ึงมกัจะมี
แผนงานที่จดัระเบียบขั้นตอนไวเ้ป็นอยา่งดีโดยท างานหนักอยู่เสมอเพื่อให้งานที่ริเร่ิมใหม่ประสบ
ผลส าเร็จ ประการที่ 2 คือ สมรรถนะที่แสดงออกถึงการเป็นนักปรับปรุง( improver) โดยเป็นคนที่คอย
กระตุน้และใหโ้อกาสผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาในการปรับปรุงตนเองและการท างานให้ดีขึ้น สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาแสวงหาและและปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ๆที่ดีกว่าวิธีเดิมอยูเ่สมอ 
ประการที่ 3 คือ สมรรถนะที่แสดงถึงการเป็นผูใ้ห้การยอมรับคนอ่ืนๆ(recognizer) โดยพยายามดึงเอา
ความสามารถของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาที่แฝงอยูอ่อกมาใชใ้นการท างาน ใหก้ าลงัใจ ให้ค  าชมเชย ยอมรับ
ในผลส าเร็จของผูอ้ยู่ใตบ้งัคับบญัชา ประการที่ 4 คือ สมรรถนะในการเป็นผูใ้ห้การช่วยเหลือที่ดี 
(helper) พร้อมเสมอที่จะช่วยแกปั้ญหาใหก้บัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเม่ือมีปัญหาติดขดั มีความห่วงใยและ
กระตือรือร้นที่จะใหก้ารช่วยเหลือผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ประการที่ 5 คือ การเป็นนักพูดที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Speaker) เป็นสมรรถนะที่แสดงถึงความสามารถในการพูดชักจูงผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาให้
ร่วมมือในการปฏิบติังานร่วมกนั มีความสามารถในการใชภ้าษาเพือ่ซ่ึงจะสร้างเสน่ห์ ความศรัทธา และ
ความเช่ือถือไดบ้นพื้นฐานของการพดูที่มีความจริงใจ ประการที่ 6 คือ สมรรถนะในเร่ืองของการเป็นผู ้
ประสานงานที่ดี (coordinator) มีความสามารถในการกระตุน้ใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมใน
การวางแผน และสนบัสนุนใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานตามแผนงานของ    ทุกฝ่าย และประการ 
ที่ 7 คือ การเป็นผูเ้ขา้สงัคม (socialer) ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นที่ไวใ้จได ้มีความมัน่คง สุภาพ เอ้ือเฟ้ือ และมี
ความเป็นมิตร เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงการสนบัสนุนการท างานของตนในโรงเรียน ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นผูเ้ขา้สังคม

                                                             
28 Ganesh  Shermon, Compentcy Based HRM : A Strategig Resource for Superior 

Performance (New Delhi : Tata McGraw – Hill, 2004) 105.  
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ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมดว้ย29 สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามค าจ  ากดัความ
ของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดก้  าหนดสมรรถนะหลกั 4  ดา้น 
ประกอบดว้ย  1) ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  2) ดา้นการบริการที่ดี  3) ดา้นการพฒันาตนเอง  4) ดา้นการ
ท างานเป็นทีม และก าหนดสมรรถนะประจ าสายงานไว ้4 สมรรถนะ คือ 1) ดา้นการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์  2) ด้านการส่ือสารและการจูงใจ   3) ด้านการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  4) ด้านการมี
วสิยัทศัน์30  เทื้อน ทองแกว้ ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของสมรรถนะในส่วนของการพฒันาบุคลากรนั้นว่า
เป็นการมุ่งเสริมสร้างความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล โดยมีความเช่ือว่าเม่ือพัฒนาคนให้มี
ความสามารถแล้ว คนจะใชค้วามสามารถที่มีไปผลกัดนัให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการน าเร่ือง
สมรรถนะมาใช ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรมุ่งพฒันาทรัพยากรบุคคลขององคก์รเป็นหัวใจส าคญั 
ตอ้งมีการพิจารณาว่าบุคคลในองคก์รมีความสามารถอยา่งไร จึงจะท าให้องคก์รเหนือกว่าคู่แข่งและ
บรรลุเป้าหมายที่ ตั้งไว ้ดงันั้นประโยชน์ของ สมรรถนะ ในดา้นการพฒันาบุคคล จึงสรุปไดด้งัน้ี 1) การ
เลือกสรรเพือ่ใหไ้ดค้นที่มีความสามารถเหมาะสมกบัองคก์รและงาน 2) การเล่ือนระดบั ปรับต าแหน่ง
งาน ใหมี้ความชดัเจนยิง่ขึ้น 3) การพฒันาฝึกอบรม ความสามารถของบุคคลใหส้อดคล้องกับต าแหน่ง
งาน 4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคล 5) การบริหารผลงาน 6) 
การบริหารคนเก่ง 7) การโยกยา้ยสับเปล่ียนต าแหน่งหน้าที่การงาน   8) การพฒันาความกา้วหน้าสาย
อาชีพ31   

        ส าหรับขอบข่ายและการบริหารงานวิชาการ ตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดไวค้ือ 1) การพฒันาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น  2) การวางแผนงานด้านวิชาการ  3) การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพฒันา
หลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 6) การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 7) การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   8) การพฒันาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว  11) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
                                                             

29 Griffiths, D.E. Administrative Theory , Handbook of Research on Educational 
Administration (New York : The Macmillan Company), 1956, 244-252. 

30
 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คู่มือหลักสูตรการพัฒนา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(กรุงเทพฯ: สกสค.2549),429-430. 
31

 เทื้อน ทองแกว้ และคณะ, การประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต,  2550), http://hotmail-sappasanchon.blogspot.com/. 
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บุคคล ครอบครัว  องคก์ร หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา 15) การจดัท า
ระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา 16) การคดัเลือกหนังสือ  แบบเรียน
เพือ่ใชใ้นสถานศึกษา และ 17)  การพฒันาและใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษา32   

       มิลเลอร์  (Miller) ได้กล่าวถึงงานวิชาการ  ประกอบดว้ยส่ิงส าคญั 4 อย่าง คือ  การจดั
โปรแกรมการเรียน  การปฏิบตัิตามโปรแกรม  การติดตามการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมการ
สอน33 ส่วน เฟเบอร์ และ เชอร์รอน  (Faber&shearron)  ไดแ้บ่งการบริหาร งานวชิาการออก เป็น 6 ดา้น  
คือ 1) การจดัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 2) การจดัเน้ือหาของหลกัสูตร 3)การน าหลกัสูตรไปใช ้4) การ
จดัอุปกรณ์การสอน 5) การนิเทศการสอน และ 6) การส่งเสริมครูประจ าการ34 กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานและจดัการสถานศึกษา  เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการไว ้12 
ดา้น  เพื่อให้สอดคลอ้งกับแนวปฏิรูปการศึกษาไวด้ังน้ี 1) การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา  2) การ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจ ัยเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา 5) การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี 6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 7) การ
นิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10) การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  
องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จดัการศึกษา35 ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท  าการศึกษาเร่ือง
สมรรถนะของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชส้มรรถนะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการ
บริหารงานวชิาการของกระทรวงศึกษาธิการมาท าการศึกษาวจิยั ดงัแผนภูมิที่ 2 

 
 

                                                             
32 กระทรวงศึกษาธิการ, ขอบข่ายและภารกิจงานวชิาการ,  เขา้ถึงเม่ือ 29 ตุลาคม  2556, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://www.obec.go.th/ 
33 Van  Miller, The Public Administration of American School System (New York : The 

Macmillan Company), 1965, 85. 
34 Chales F. Faber and Gilbert F. Shearron, Elementary School Administration Theory 

and Practice (New York : Holt, Rinahart and Winston, Inc.), 1970, 22. 
35 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่

เป็นนิติบุคคล ( กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ(์ร.ส.พ.), 2546 ), 32. 
 

http://www.obec.go.th/
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- ภาวะแวดลอ้ม  (content) 
- สภาพทางเศรษฐกิจ  
- สภาพทางสงัคม  
- สภาพทางภูมิศาสตร์ 

 
 
ปัจจยัน าเขา้ (input)                             กระบวนการ (process)                                    ผลผลิต (output) 
- นโยบายการศึกษา                            -  การบริหารจดัการ                                 -  ผลสมัฤทธ์ิทางการ 
- บุคลากร             การบริหารงาน        เรียนของผูเ้รียน                                                                                                                                                    
    ครู              วิชาการ      - โรงเรียนคุณภาพ 
    นกัเรียน                                        -  กระบวนการเรียน                                       
    ผูบ้ริหาร         การสอน                                                    
        สมรรถนะของผู ้                      -  กระบวนการนิเทศ 
        บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                              
-งบประมาณ 
- ทรัพยากรอ่ืนๆ     

 
 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
 (feedback) 

 
แผนภูมิที่ 2 :  ขอบเขตเชิงอา้งอิงของการวจิยั 
ที่มา  :    Danai  Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed. (New 
York Wiley : John Wiley & Son, 1978), 20 
 :  จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:บุค๊ พอยท,์ 
2545), 21. 

:  ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คู่มือหลักสูตรการพัฒนา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (กรุงเทพฯ: สกสค.2549),429-430. 
 :  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่
เป็นนิติบุคคล ( กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.), 2546 ), 32 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัท  าการศึกษา เร่ือง สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยยดึ
แนวคิดสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงไดก้  าหนดสมรรถนะหลกัไว ้ 4  ด้าน ประกอบด้วย  1) ด้านการมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิ  2) ดา้นการบริการที่ดี  3) ดา้นการพฒันาตนเอง  4) ดา้นการท างานเป็นทีมและไดก้ าหนด
สมรรถนะประจ าสายงานไว ้4 ดา้นคือ 1) ดา้นการวเิคราะห์และสงัเคราะห์  2) ดา้นการส่ือสารและการ
จูงใจ  3) ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  4) ดา้นการมีวสิยัทศัน์36 เป็นตวัแปรตน้ของการวิจยั และยดึ
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลได้แก่ 1) การพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา  2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้  3) การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  4) 
การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา   5) การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  6) การ
พฒันาแหล่งเรียนรู้  7) การนิเทศการศึกษา  8) การแนะแนวการศึกษา    9) การพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา  10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความ
ร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน และ 12) การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จดัการศึกษา37 เป็นตัวแปรตามของการวิจัย        
ดงัแผนภูมิที่ 3 

                                                             
36 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คู่มือหลักสูตรการพัฒนา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(กรุงเทพฯ: สกสค.2549),429-430. 
              37 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน
ที่เป็นนิติบุคคล ( กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ(์ร.ส.พ.), 2546 ), 32. 



17 
 

 

                          ตัวแปรต้น                           ตัวแปรตาม 
 
ตัวแปรต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 3  ขอบเขตของการวจิยั 
ที่มา :    ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คู่มือหลักสูตรการพัฒนา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (กรุงเทพฯ :  สกสค., 2549),   429-
430. 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่
เป็นนิติบุคคล ( กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.), 2546 ), 32 
 

สมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา ( totX ) 

1. สมรรถนะหลัก:Core Competency ( 1X ) 

    1.1 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  (X1.1) 
    1.2 การบริการที่ดี (X1.2) 

    1.3 การพฒันาตนเอง (X1.3) 

    1.4 การท างานเป็นทีม (X1.4) 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน : Functional 

Competency (X2)  
    2.1 การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ (X2.1) 

    2.2 การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2) 

    2.3 การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X2.3) 

    2.4 การมีวสิยัทศัน์ (X2.4) 

 

 

การบริหารงานวิชาการ ( totY ) 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ( 1Y ) 

2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ( 2Y ) 
3. การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

( 3Y ) 
4. การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา ( 4Y ) 
5.  การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี( 5Y ) 
6.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ ( 6Y ) 
7.  การนิเทศการศึกษา ( 7Y )  
8.  การแนะแนวการศึกษา ( 8Y ) 
9.  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ( 9Y )  
10.  การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน ( 10Y ) 
11.  การประสานความร่วมมือในการพฒันา

วชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน ( 11Y ) 
12.  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่

บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา ( 12Y ) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมายเฉพาะของค าที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงไดนิ้ยาม

ความหมายไวด้งัน้ี 
 สมรรถนะของผู้บริหาร  หมายถึงความรู้ (knowledge) ทกัษะ (skill) และคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมของบุคคล (attributes) ที่ได้แสดงออกถึงคุณลักษณะของบุคคล เช่น อุปนิสัย ทัศนคติ 
บุคลิกภาพ และอ่ืนๆ ที่เป็นองคป์ระกอบ อนัจะส่งผลต่อการปฏิบติังานในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ใหป้ระสบผลส าเร็จ ทางดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงานและการพฒันาองคก์ร จนบรรลุ
ผลสมัฤทธ์ิ ตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่องคก์รไดก้ าหนดเอาไวป้ระกอบดว้ย สมรรถนะหลกั
(Core Competency) ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การพฒันาตนเอง การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ไดแ้ก่ การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ การส่ือสาร
และการจูงใจ การพฒันาศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน์ ตามคู่มือหลักสูตรการพฒันา 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ของส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  การบริหารงานวิชาการ   หมายถึง กระบวนการด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอน ตลอดจนถึงการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร โดยตอ้งมีการประสานความร่วมมือทั้ง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและทุกฝ่ายในโรงเรียน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย และเกิด
ประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา ซ่ึงแบ่งงานออกเป็น 12 งาน คือ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้  การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา   การพฒันาแหล่งเรียนรู้  
การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา   การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน และ การส่งเสริม และสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  ตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
หมายถึง โรงเรียนของรัฐบาลที่เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษาถึงระดบัประถมศึกษา
ในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ  านวน 4 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง 
อ าเภอเขายอ้ย อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง และอ าเภอบา้นแหลม
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและวรรณกรรมที่เ ก่ียวข้องกับ
สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพื่อให้เกิดความรู้และความเขา้ใจให้มากยิง่ขึ้น 
โดยส่วนแรกนั้นจะเป็นการกล่าวถึงวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะผูบ้ริหาร ส่วนที่สองจะเป็น
การกล่าวถึงวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารวิชาการ ส่วนที่สามจะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  และส่วนที่ส่ีจะเป็นวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดตามประเด็นต่อไปน้ี 
 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
แนวคดิเร่ืองสมรรถนะ (Competency) 

แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะศาสตราจารย์ David McClelland นักจิตวิทยาของ
มหาวทิยาลยั Harvard เป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะโดยพฒันาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ
เพือ่ศึกษาวา่  บุคคลท างานอยา่งมีประสิทธิภาพนั้นมีทศันคติและนิสัยอยา่งไรและไดใ้ชค้วามรู้ใน
เร่ืองน้ีช่วยแก้ปัญหาการคดัเลือกบุคคลให้กับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  ไดแ้ก่ ปัญหา
กระบวนการคดัเลือกที่เน้นการวดัความถนัดที่ท  าให้คนผิวด าและชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ ไม่ไดรั้บการ
คดัเลือก  และปัญหาผลการทดสอบความถนัดที่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานน้อยมาก  (ซ่ึง
แสดงว่าผลการทดสอบไม่สามารถท านายผลการปฏิบติังานได)้ อีกทั้งยงัไดเ้ก็บขอ้มูลของกลุ่มที่มี
ผลงานโดดเด่น และผูท้ี่ไม่ไดมี้ผลงานโดดเด่นดว้ยการสัมภาษณ์  ซ่ึงพบว่าสมรรถนะเก่ียวกบัความเขา้ใจ
ขอ้แตกต่าง  ทางวฒันธรรมเป็นปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กับผลการปฏิบติังาน ไม่ใช่การทดสอบด้วย
แบบทดสอบความถนดั  สมรรถนะจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง นอกเหนือไปจากการวดัเชาวน์ปัญญาและใช้
กนัต่อๆ มาจนถึงทุกวนัน้ี38  

                                                             
38 รัตนาภรณ์  ศรีพยคัฆ,์ การปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์, เอกสาร

ประกอบการสมัมนาเร่ือง สมรรถนะของขา้ราชการ (กรุงเทพฯ :  ส านกังานขา้ราชการพลเรือน,  
2548), 65.   
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แนวคิดเร่ืองสมรรถนะมักมีการอธิบายดว้ยโมเดลภูเขาน ้ าแข็ง (Iceberg Model) ซ่ึง
อธิบายวา่ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบไดก้บัภูเขาน ้ าแข็ง โดยมีส่วนที่เห็นไดง่้าย และ
พฒันาไดง่้ายคือ ส่วนที่ลอยอยูเ่หนือน ้ านัน่คือองคค์วามรู้และทกัษะต่างๆ ที่บุคคลมีอยู ่และส่วนใหญ่ที่
มองเห็นไดย้ากอยู่ใตผ้ิวน ้ า  ไดแ้ก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายในและบทบาทที่แสดงต่อ
สงัคม  ส่วนที่อยูใ่ตน้ ้ าน้ีมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลอยา่งมากและเป็นส่วนที่พฒันา
ไดย้ากอธิบายในตวัแบบภูเขาน ้ าแข็ง คือ ทั้งความรู้ ทกัษะ ความสามารถ เป็นส่วนที่อยูใ่ตน้ ้ า และ
คุณลกัษณะอ่ืนๆ เป็นส่วนที่อยูใ่ตน้ ้ าของบุคคลนั้นๆ ศาสตราจารย ์เดวิด แมคเคนแลน ผูเ้สนอแนวคิด
เร่ืองสมรรถนะเป็นคนแรก ไดอ้ธิบายเร่ืองสมรรถนะโดยใชโ้มเดลภูเขาน ้ าแข็ง (Iceberg model) 
ดงัภาพประกอบ 2 ซ่ึงอธิบายไดว้่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบไดก้บัภูเขาน ้ าแข็ง 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่เห็นไดง่้ายและพฒันาไดง่้าย คือส่วนที่ลอยอยูเ่หนือน ้ า ไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะต่าง ๆ ที่
บุคคลมีอยู ่ ซ่ึงสามารถพฒันาให้มีขึ้นไดไ้ม่ยากนัก ดว้ยการศึกษา คน้ควา้ อบรม และการฝึกฝน
ปฏิบตัิ ส่วนที่มองเห็นไดย้าก คือส่วนใหญ่สุดที่อยูใ่ตผ้วิน ้ าไดแ้ก่ แรงจูงใจ ลกัษณะนิสัยภาพลกัษณ์
ของตนเอง และบทบาทที่แสดงออกในสงัคม เป็นส่วนที่พฒันาไดย้ากเพราะเป็นส่ิงที่ซ่อนอยูภ่ายใน
ตวับุคคล ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลอยา่งมาก39   

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1  ภูเขาน ้ าแขง็ (The Iceberg Model) 
ที่มา :  ชูชยั สมิทธิไกร, การสรรหา การคดัเลือก และการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร. 
พมิพค์ร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : สานกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550), 29. 
                                                             

39 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ :  ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2549), 58. 
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จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายไดว้า่คุณลกัษณะของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน ้ าแข็ง
ที่ลอยอยู่ในน ้ า โดยมีส่วนหน่ึงที่เป็นส่วนน้อยลอยอยู่เหนือน ้ าซ่ึงสามารถสังเกตและวดัได้ง่าย 
ได้แก่ ความรู้สาขาต่างๆ ที่ได้เรียนมา (Knowledge) และส่วนของทกัษะ ไดแ้ก่ ความเช่ียวชาญ ความ
ช านาญพิเศษด้านต่างๆ (Skill) ส าหรับส่วนของภูเขาน ้ าแข็งที่จมอยู่ใตน้ ้ าซ่ึงเป็นส่วนที่มีปริมาณ
มากกว่านั้น เป็นส่วนที่ไม่อาจสังเกตไดชัดเจนและวดัได้ยากกว่า และเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลมากกว่า ไดแ้ก่ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อ
ตนเอง คุณลกัษณะส่วนบุคคล และแรงจูงใจ ส่วนที่อยูเ่หนือน ้ าเป็นส่วนที่มีความสัมพนัธ์กบัเชาวน์
ปัญญาของบุคคล ซ่ึงการที่บุคคลมีความฉลาดสามารถเรียนรู้องคค์วามรู้ต่างๆ และทกัษะไดน้ั้น ยงั
ไม่เพยีงพอที่จะท าใหมี้ผลการปฏิบติังานที่โดดเด่น จึงจ าเป็นตอ้งมีแรงผลกัดนัเบื้องลึก คุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคมอยา่งเหมาะสม
ดว้ย จึงจะท าใหบุ้คคลกลายเป็นผูท้ี่มีผลงานโดดเด่นได ้

เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียว สมรรถนะไวว้่า การพฒันาระบบ
ความสามารถเชิงสมรรถนะเร่ิมตน้ ในปี  ค.ศ. 1970 โดยนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด คือ 
ศาสตราจารย ์เดวิด แมคเคนแลนซ่ึงเร่ิมจากการพฒันาแบบทดสอบบุคลิกภาพที่จะใชใ้นการช้ีวดั
ทศันคติ  และนิสัยใจคอ แบบทดสอบดังกล่าวถูกน ามาทดลองใช้กบัการสรรหาบุคลากรให้กับ
องค์กรข่าวสารของอเมริกา เพื่อประจ าตามส านักงานทั่วโลก  วิ ธีการด า เนินการพัฒนา
ความสามารถเชิงสมรรถนะของศาสตราจารย ์เดวดิ แมคเคนแลนเร่ิมจากการสมัภาษณ์ ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบุคลากร รวมไปถึงผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อให้ระบุถึงจ านวนพนักงาน 2 กลุ่มในองค์กร คือ 
เจา้หนา้ที่ที่มีผลการปฏิบติังานยอดเยีย่มกบักลุ่มที่ปฏิบติังานไดแ้ต่อาจจะไม่สามารถปฏิบติังานได้
อยา่งยอดเยีย่ม ในขั้นต่อมา ศาสตราจารย ์เดวิด แมคเคนแลนและทีมงานของเขาไดท้  าการสัมภาษณ์
พนกังานทั้งสองกลุ่ม จ านวน 50 คน เพือ่อธิบายวา่งานใดเกินมาตรฐานหรือยอดเยีย่มมาก40 

ดนัย เทียนพุฒ กล่าวถึงแนวคิดของ สเปนเซอร์ ที่ไดท้  าการศึกษาเร่ืองสมรรถนะ 
โดยเช่ือวา่สมรรถนะ ประกอบดว้ย 

1.  แรงจูงใจ คือ แรงขบั ทิศทางและการเลือก เป็นส่ิงที่คนท างานคิดอยูต่ลอดเวลา
หรือตอ้งการเพือ่เป็นเหตุผลของการปฏิบตัิงานหรือด าเนินงาน 

                                                             
40 เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค, การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ (กรุงเทพฯ: นา

โกตา้, 2546), 11-12. 
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2.  คุณลกัษณะ คุณลกัษณะที่ก  าหนดวิธีการประพฤติหรือการตอบสนองอยา่งคงที่ 
ดว้ยลกัษณะของความเช่ือมัน่ในตนเอง การควบคุมตนเองและการควบคุมความเครียด 

3.  แนวคิดของตนเอง เป็นทศันคติ คุณค่า หรือความนึกคิดของตนเองที่ท  าให้คิดและ
สนใจในส่ิงที่ท  าอยู ่

4.  ความรู้ในเน้ือหา คือ ขอ้เท็จจริงหรือวิธีด าเนินการซ่ึงเป็นสารสนเทศที่มีขอบเขต
เฉพาะของแต่ละคน อาจจะเป็นดา้นเทคนิคหรือมนุษยส์มัพนัธ์ 

5.  ความคิดเชิงเหตุผลและทกัษะพฤติกรรม คือ ความสามารถที่จะท างานทั้งทางกายภาพ
และใชส้ติปัญญา41 

จากการพฒันาระบบความสามารถเชิงสมรรถนะในยคุเร่ิมตน้ เพื่อการสรรหาบุคลากรนั้น  
ต่อมาก็ไดมี้การน าระบบความสามารถเชิงสมรรถนะ มาประยกุตใ์ชก้บัแง่มุมต่างๆ ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้ งในหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนมากขึ้ น ดังนั้ นจะพบว่าระบบบริหาร
ความสามารถเชิงสมรรถนะมีพฒันาการมา  30 กวา่ปี ถา้พจิารณาในแง่มุมทัว่ไป อาจจะพบเร่ืองน้ีมี
มานานแลว้แต่ในความเป็นจริงในมุมมองของทางวิชาการและการจดัการ ถือว่ามีอายไุม่มากนัก 
เพราะองคค์วามรู้ของระบบความสามารถเชิงสมรรถนะยงัตอ้งมีการศึกษาและวิจยัในเชิงกวา้งและ 
ลึกอีกมาก โดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยเอง กระบวนการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับ
ความสามารถเชิงสมรรถนะ  มีความจ าเป็นอยา่งสูงมากเพราะเท่าที่ผ่านมาประเทศไทยมกัไม่ค่อย
ให้ความส าคญัและมีการศึกษาอย่างจริงจงั  เรามกัจะน าองคค์วามรู้มาจากประเทศตะวนัตกส่วน
ใหญ่  ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองความสามารถเชิงสมรรถนะเท่านั้น  แต่การวิจยักระบวนการบริหารจดัการ
แบบอ่ืนก็ไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 

การบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะ ในความเป็นจริงแล้วคือ เคร่ืองมือในการ
บริหารผลสัมฤทธ์ิ ประเภทหน่ึงโดยมีจุดมุ่งหมายคือ ท าอยา่งไรองค์กรจึงจะสามารถดึงศกัยภาพ
และความสามารถที่ซ่อนเร้นของบุคลากรมาใชใ้นเชิงการเพิ่มผลผลิต หรือผลสัมฤทธ์ิของงาน 
โดยมีหลักพื้นฐานที่ส าคัญ  กล่าวคือ  จะตอ้งเป็นผลประโยชน์เก้ือกูลกันระหว่างองค์กรและ
บุคลากร นัน่เอง ซ่ึงหมายความวา่  องคก์รไดป้ระโยชน์จากผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานของบุคลากร  
ในขณะเดียวกนับุคลากรก็เขา้ใจกระบวนการปฏิบติังานและรับรู้วา่ควรจะตอ้งพฒันาตนเองอยา่งไร
เพือ่ใหเ้กิดความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานและการพฒันาผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังานดว้ย  
 

                                                             
41 ดนัย  เทียนพุฒ, ความสามารถปัจจัยชนะของธุรกิจและคน (กรุงเทพฯ : ดี เอ็น ที 

คอน ซลัแตนท.์ เดสเลอร์,  2546), 58. 
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ความหมายของสมรรถนะ 
                      ค าว่า  สมรรถนะ มาจากค าภาษาองักฤษว่า Competency ในภาษาไทยมีผูใ้ชอ้ยูห่ลาย
ค า เช่น สมรรถภาพ สมรรถนะ ศักยภาพ เป็นตน้ คณะกรรมการบญัญตัิศพัท์ของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้บัญญัติศัพท์ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ               
เชิงพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีในการปฏิบติังานต าแหน่งหน่ึงๆ ให้ประสบความส าเร็จ
โดยได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐานที่ก  าหนดไว้หรือโดดเด่นกว่าเพื่อร่วมงานในสถานการณ์ที่
หลากหลาย มีความสามารถในที่น้ีจะใช้ค  าว่า สมรรถนะ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานภาครัฐ และ
นกัวชิาการส่วนใหญ่ใชก้นัแพร่หลายมากที่สุด นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 วฒันา พฒันพงศ ์กล่าววา่ สมรรถนะ หมายถึง ระดบัของความสามารถในการปรับและ
ใช้กระบวนทัศน์ ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้ และทักษะ เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบตัิหน้าที่ของบุคลากรในองคก์าร บุคลากรทุกคน
ควรมีความสามารถพื้นฐานในหน้าที่ที่เหมือนกนัครบถว้นและเท่าเทียมกนัและควรพฒันาตนเอง
ให้มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกนัออกไปนอกเหนือจากความสามารถของงานในหน้าที่ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัศกัยภาพ ระดบัความสามารถทางอารมณ์ และความสามารถทางสติปัญญา42 
  ประจกัษ ์ ทรัพยอุ์ดม ไดใ้ห้ความหมายของ ค  าว่า สมรรถนะไวว้่าคือความรู้ ทกัษะ 
และคุณลกัษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่จ  าเป็น และมีผลให้บุคลนั้นปฏิบติังาน
ในความรับผิดชอบของตนไดดี้กว่าบุคคลอ่ืน ซ่ึงสมรรถนะของคนเกิดได้จาก 3 ทาง คือ 1) เป็น
พรสวรรค์ที่ติดตวัมาแต่ก าเนิด 2) เกิดจากประสบการณ์การท างาน 3) เกิดจากการฝึกอบรมและ
พฒันา43 
 ณรงคว์ิทย ์ แสนทอง ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไวว้่า หมายถึงคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ที่ท  าใหบุ้คคลสามารถ 

                                                             
42

 วฒันา พฒันพงศ,์ BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน, พมิพค์ร้ังที่ 2 
(กรุงเทพฯ :  แปซิฟิก, 2547), 33. 

43 ประจกัษ ์ ทรัพยอุ์ดม, แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency  (กรุงเทพฯ : 
เอกสารอดัส าเนา, 2550), 3.  

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultTitle.cfm?aTextSearch=2003005927&aSearchBy=B&aIsAdvance=Yes
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สร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ืนๆ ในองค์กร กล่าวโดยสรุป สมรรถนะ หมายถึง 
คุณลักษณะความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมา ซ่ึงสามารถวดัและสังเกตเห็นได้ว่าเป็นผูมี้
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และลกัษณะอ่ืนๆ ที่โดดเด่นกวา่บุคคลอ่ืนๆ ในองคก์ร44 

พารี (Parry) นิยามค าวา่สมรรถนะวา่ คือ กลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และ
คุณลกัษณะ (Attributes) ที่เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีผลกระทบต่องานหลกัของต าแหน่งงานหน่ึงๆ ซ่ึงกลุ่ม
ความรู้ ทกัษะ และคุณลักษณะดงักล่าวสัมพนัธ์กบัผลงานของต าแหน่งงานนั้นๆ และสามารถ   
วดัผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นส่ิงที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได ้ โดยผ่าน             
การฝึกอบรมและการพฒันา45  

โบยาตซี (Boyatzis) ไดใ้หค้  านิยามวา่ สมรรถนะ หมายถึง ส่ิงที่มีอยูใ่นตวับุคคลซ่ึงถือเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้บรรลุถึงความตอ้งการของงานภายใตปั้จจัยสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์าร และท าใหบุ้คคลมุ่งมัน่สู่ผลลพัธท์ี่ตอ้งการ46 
 จากความหมายที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปความหมายได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่ได้แสดงออกถึง ความรู้  ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะ
ของบุคคล เช่น อุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ และอ่ืนๆ ที่ เป็นองค์ประกอบ อันจะส่งผลต่อการ
ปฏิบตัิงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประสบผลส าเร็จ ทางดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
บริหารงานและการพฒันาองคก์ร จนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่องคก์รได้
ก าหนดเอาไว ้
 
 
 
 
 

                                                             

 44ณรงค์วิทย ์ แสนทอง, เทคนิคการจัดท าและน า Job Competency ไปใช้งาน (ฉบับ
คนท างาน) (กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2551), 37.  

45 Scott B. Parry, Evaluating the Impact of Training (Alexandria, Virginia: American 
Society for Training and Development, 1997), n. pag., อ้างถึงใน สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ,         
แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency-Based Learning, พิมพค์ร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ: 
สถาบนัเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ, 2551), 16. 

46Richard. E. Boyatizis, The Competent Manager (New York: McGraw-Hill, 1982), 58. 
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ความส าคญัของสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา 
มีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงความส าคญัของสมรรถนะไวด้งัน้ี  
อนันต์  นามทองตน้ ได้กล่าวถึงความส าคญัของสมรรถนะระบุว่า สมรรถนะ มี

ความส าคญัต่อการปฏิบติังานของบุคลากรและองคก์าร สมรรถนะมีประโยชน์ต่อตวัผูป้ฏิบติังาน 
ต่อตวัองคก์ารหรือหน่วยงาน และต่อการบริหารงานบุคคลโดยรวมดงัน้ี  

1. ช่วยใหก้ารคดัสรรบุคคลที่มีลกัษณะดีทั้งความรู้ทกัษะและความสามารถ ตลอดจน
พฤติกรรมที่เหมาะสมกบังานเพือ่ปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามความตอ้งการขององคก์ารอยา่งแทจ้ริง 

2. ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงระดบัความสามารถของตวัเองว่าอยูใ่นระดบัใด และ
จะตอ้งพฒันาในเร่ืองใด ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึ้น  

3. ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาฝึกอบรมแก่พนกังานในองคก์าร 
4. ช่วยสนบัสนุนใหต้วัช้ีวดัหลกัของผลงานบรรลุเป้าหมาย เพราะ สมรรถนะ จะเป็น

ตวับ่งบอกไดว้า่ ถา้ตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมายตามตวัช้ีวดัหลกัแลว้ จะตอ้งใช ้สมรรถนะตวัไหนบา้ง  
5. ป้องกนัไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอยา่งเดียว เช่น ยอดขายของพนักงาน

ขายเพิม่ขึ้นสูงกวา่เป้าที่ก  าหนดทั้ง ๆ ที่พนกังานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจท างานมากนัก แต่เน่ืองจาก
ความตอ้งการของตลาดสูง จึงท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ตอ้งลงแรงอะไรมาก แต่ถา้มีการวดั
สมรรถนะแลว้ จะท าใหส้ามารถตรวจสอบไดว้า่พนกังานคนนั้นประสบความส าเร็จเพราะโชคช่วย
หรือ ดว้ยความสามารถของเขาเอง  

6.  ช่วยใหเ้กิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององคก์ารที่ดีขึ้น เพราะถา้ทุกคนปรับ
สมรรถนะของตวัเองให้เขา้กบัผลงานที่องคก์ารตอ้งการอยูต่ลอดเวลาแลว้ ในระยะยาวก็จะส่งผล
เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององคก์ารนั้นๆ เช่น เป็นองคก์ารแห่งการคิดสร้างสรรคเ์พราะทุกคนใน
องคก์ารมีสมรรถนะในเร่ืองการคิดสร้างสรรค์47  

เทื้อน ทองแกว้ ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของสมรรถนะในส่วนของการพฒันาบุคลากร
นั้นวา่เป็นการมุ่งเสริมสร้างความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล โดยมีความเช่ือว่าเม่ือพฒันาคนให้มี
ความสามารถแลว้ คนจะใชค้วามสามารถที่มีไปผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย ดงันั้นการน าเร่ือง
สมรรถนะมาใช ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรมุ่งพฒันาทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นหัวใจ
ส าคญั ตอ้งมีการพิจารณาว่าบุคคลในองคก์รมีความสามารถอยา่งไร จึงจะท าให้องคก์รเหนือกว่า
คู่แข่งและบรรลุเป้าหมายที่ ตั้งไว ้ดงันั้นประโยชน์ของ สมรรถนะ ในดา้นการพฒันาบุคคล จึงสรุป

                                                             
47

 อนนัต ์ นามทองตน้, สมรรถนะ (Competency) : พลังแห่งการพัฒนางานสู่ความ
เป็นเลิศ เขา้ถึงเม่ือ 20 กนัยายน 2556 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.google.com/search?q1&sourceid=ie7&rls 

http://www.google.com/search?q1&sourceid=ie7&rls
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ไดด้งัน้ี 1) การเลือกสรรเพื่อให้ไดค้นที่มีความสามารถเหมาะสมกบัองคก์รและงาน 2) การเล่ือน
ระดบั ปรับต าแหน่งงาน ใหมี้ความชดัเจนยิง่ขึ้น 3) การพฒันาฝึกอบรม ความสามารถของบุคคลให้
สอดคล้องกับต าแหน่งงาน  4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
บุคคล 5) การบริหารผลงาน 6) การบริหารคนเก่ง 7) การโยกยา้ยสับเปล่ียนต าแหน่งหน้าที่การงาน   
8) การพฒันาความกา้วหนา้สายอาชีพ48 

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ระบุว่า สมรรถนะมีความส าคญัต่อ
การปฏิบตัิงานของบุคลากรและองคก์าร สมรรถนะมีประโยชน์ต่อตวัผูป้ฏิบติังาน ต่อตวัองคก์ร
หรือหน่วยงาน และต่อการบริหารงานบุคคลโดยรวมดงัน้ี 

1. ช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่ มีลักษณะดีทั้ งความรู้ ทักษะและความสามารถ 
ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกบังาน เพื่อปฏิบติังานให้ส าเร็จตามความตอ้งการขององคก์รอยา่ง
แทจ้ริง  

2. ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงระดบัความสามารถของตวัเองว่าอยู่ในระดับใดและ
จะตอ้งพฒันาในเร่ืองใด ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึ้น 

3. ใชป้ระโยชน์ในการพฒันา ฝึกอบรมแก่พนกังานในองคก์ร 
4. ช่วยสนบัสนุนใหต้วัช้ีวดัหลกัของผลงาน บรรลุเป้าหมายเพราะสมรรถนะ จะเป็น

ตวับ่งบอกไดว้า่ถา้ตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมายตามตวัช้ีวดัหลกั แลว้จะตอ้งใช ้สมรรถนะ ตวัไหนบา้ง 
5. ป้องกนัไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอยา่งเดียว เช่น ยอดขายของพนักงาน

ชายเพิ่มสูงกว่าเป้าที่ก  าหนดทั้งๆ ที่พนักงานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจท างานมากนัก แต่เน่ืองจาก
ความตอ้งการของตลาดสูง จึงท าใหย้อดขายเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ตอ้งลงแรงอะไรมาก แต่ถา้มีการวดั
สมรรถนะแลว้ จะท าใหส้ามารถตรวจสอบไดว้า่พนกังานคนนั้นประสบความส าเร็จเพราะโชคช่วย
หรือดว้ยความสามารถของเขาเอง 

6. ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององคก์รที่ดีขึ้นเพราะถา้ทุกคนปรับ
สมรรถนะของตวัเองใหเ้ขา้กบัผลงานที่องคก์รตอ้งการอยูต่ลอดเวลาแลว้ ในระยะยาวก็จะส่งผลให้

                                                             
48

 เทื้อน ทองแกว้ และคณะ, การประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดุสิต,  2549), http://hotmail-sappasanchon.blogspot.com/. 
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เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององคก์รนั้นๆ เช่น เป็นองคก์รแห่งการคิดสร้างสรรคเ์พราะทุกคนใน
องคก์รมีสมรรถนะในเร่ืองการคิดสร้างสรรค์49  

จากแนวคิดของนักวิชาการ จะเห็นไดว้่า สมรรถนะมีความส าคญัต่อตวับุคคล และ
องคก์รหรือหน่วยงาน เพราะวา่ตวับุคคลเป็นหวัใจขององคก์รที่ท  าให้องคก์รประสบความส าเร็จใน
การปฏิบตัิงานในการปฏิบตัิงาน  สามารถน ามาคดัสรรบุคคลที่มีลกัษณะดีทั้งความสามารถ ทกัษะ
และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเขา้ไปปฏิบติังานให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายอย่างแทจ้ริง และ
สมรรถนะ เป็นปัจจยัในการท างานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องคก์าร โดยเฉพาะ
การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพราะสมรรถนะเป็นปัจจยัช่วยให้พฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรเพือ่ใหส่้งผลไปสู่การพฒันาองคก์าร  
 

ประเภทของสมรรถนะ 
ไดมี้นกัวชิาการกล่าวถึงประเภทของสมรรถนะไวด้งัน้ี 
อภิรักษ ์ วรรณสาธพ ไดก้ล่าวถึงการจ าแนกประเภทของสมรรถนะ เป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) ประเภทที่ตอ้งมีทั้งองคก์าร คือ สมรรถนะที่เป็นแก่นหรือแกนหลกัขององคก์ารนั้นๆ ซ่ึงทุกคน
ในองค์การต้องมีคุณสมบัติที่เหมือนกันน้ี เพราะความสามารถและคุณสมบัติประเภทน้ีเป็น
ตวัก าหนดหรือผลกัดนัใหอ้งคก์ารบรรลุตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ที่วางไว ้ตลอดจนยงัเป็นตวัสะทอ้น
ค่านิยม ที่คนในองคก์ารมีการถือปฏิบติัร่วมกนั 2) ประเภทที่มีตามลกัษณะงานหรือมีเฉพาะดา้น คือ
สมรรถนะที่ก  าหนดไวส้ าหรับงานในแต่ละดา้นหรือตามลกัษณะงาน ซ่ึงจะมีขั้นความสามารถ
แตกต่างกนัไปตามหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายหรือที่คาดหวงัสมรรถนะ ประเภทน้ีจะสะทอ้นถึงความ
ลึกซ้ึงของความสามารถที่พนกังานตอ้งมีก่อนที่จะไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานหน่ึงๆ 3) ประเภท
ที่ตอ้งมีตามระดบัต าแหน่งหรือตามสายการบริหาร คือ สมรรถนะที่พนักงานในแต่ละระดบั หรือ
ต าแหน่งจะตอ้งมีและแตกต่างกนัไป ตามระดบัของความรับผิดชอบหรือตามสายการบริหาร ซ่ึง
สมรรถนะประเภทน้ีจะสะทอ้นถึงความคาดหวงั ความกวา้งขวางความลึกซ้ึงของความสามารถที่

                                                             
49

 ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,  คู่มือหลักสูตร
การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (กรุงเทพฯ :  สกสค., 
2549), 239-240. 
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พนักงานต้องมี  การที่จะได้รับเล่ือนระดับความรับผิดชอบในการบริหารการจัดการและ
ความกา้วหนา้ในองคก์าร50 

สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ์ ไดก้ล่าวถึง การแบ่งประเภทของสมรรถนะเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะหลกั เป็นความสามารถในระดบัแก่นขององคก์ารความสามารถหลกัน้ีหาก
พจิารณาในบริบทที่ต่างกนัก็อาจเป็นไดท้ั้งความสามารถหลกัขององคก์ารและ ความสามารถหลกั
ของพนกังานในองคก์าร  2) สมรรถนะพเิศษของบุคคล คือบุคลิกลกัษณะของคนที่สะทอ้นให้เห็น
ถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและอุปนิสยั ที่ท  าใหบุ้คคลนั้นมีความสามารถในการท าส่ิงใดส่ิง
หน่ึงไดโ้ดดเด่นกวา่คนทัว่ไป51  

จิรประภา อคัรบวร ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่า สมรรถนะในต าแหน่งหน่ึงๆ จะประกอบ
ไปดว้ย 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะหลกั คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองคก์ารตอ้งมีเพือ่แสดงถึง
วฒันธรรมและหลกันิยมขององคก์าร 2) สมรรถนะบริหาร คือ คุณสมบตัิความสามารถดา้นการ
บริหารที่บุคลากรในองคก์ารทุกคนจ าเป็นตอ้งมีในการท างาน เพื่อให้งานส าเร็จ และสอดคลอ้งกบั
แผนกลยุทธ์ วิสัยทศัน์ ขององค์การ 3) สมรรถนะเชิงเทคนิค คือ ทกัษะด้านวิชาชีพที่จ  าเป็นใน
การน าไปปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยจะแตกต่างกนัตามลกัษณะงาน โดยสามารถจ าแนกได ้
2 ส่วนยอ่ย ไดแ้ก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลกั และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ52  

สรุปไดว้า่ประเภทของสมรรถนะสามารถแบ่งได ้3 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะ
หลกั เป็นความสามารถในระดบัแก่นขององค์การ หรือสมรรถนะที่บุคลากรทุกคนทุกระดบัใน
องค์การจะตอ้งมีร่วมกนั 2) สมรรถนะของงานเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลที่ต  าแหน่งนั้นๆ 
ตอ้งการ เพื่อท าให้งานบรรลุความส าเร็จตามที่ก  าหนดไว ้3) สมรรถนะของบุคคล เป็นบุคลิกลกัษณะ
ของคนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและอุปนิสัย ที่ท  าให้บุคคลนั้นมี
ความสามารถในการท างาน  
 
 
 
 
 

                                                             
50 อภิรักษ ์ วรรณสาธพ, คน : Competency ความท้าทายขององค์การ ยุคใหม่ 

(Productivity  World, 2545), 7(41) : 16-27. 
 

51
 สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ์, “การจดัการขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากร :  

หวัใจส าคญัในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาไทย” (วารสารบัณฑิตศึกษา, 2548):54-55.  
 

        
52

 จิรประภา  อคัรบวร, สร้างคนสร้างผลงาน (กรุงเทพฯ :  ก.พลพมิพ ์(1996), 2549), 68. 
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รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภารกิจส าคญัหลายดา้นที่จะตอ้งปฏิบติั และจะตอ้งเก่ียวขอ้งทั้ง

กิจการภายใน และภายนอกโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นศูนยก์ลางของกิจกรรมต่าง ๆ การที่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะด าเนินภารกิจได้ตามที่ก  าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารศึกษา
จ าเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถในเร่ืองที่อยูใ่นขอบเขตของภารกิจเป็นอยา่งดี 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ไดก้  าหนดสมรรถนะส าหรับขา้ราชการ
พลเรือนไทยถึงคุณลกัษณะร่วมกนั ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  2) การบริการที่ดี  
3) การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  4) จริยธรรม 5) ความร่วมแรงร่วมใจ53 

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ก าหนดเกณฑ์
สมรรถนะส าหรับผูบ้ริหาร คุณลักษณะร่วมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ต าแหน่ง เพือ่หล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พงึประสงคร่์วมกนั มีสมรรถนะหลกั 4 สมรรถนะ 
คือ1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการที่ดี 3) การพฒันาตนเอง 4) การท างานเป็นทีม และก าหนด
สมรรถนะประจ าสายงานไว ้4 สมรรถนะ คือ 1) ดา้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์  2) ด้านการ
ส่ือสารและการจูงใจ  3) ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  4) ดา้นการมีวสิยัทศัน์54  

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ 
ถูกตอ้งครบถว้น สมบูรณ์หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู ่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีการพฒันา
ผลงานให้มีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
เชิงกลยทุธ ์การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิมีความเช่ือมโยงโดยตรงกบัการบริหารงานเชิงกลยทุธ์องคก์ร
ใชว้สิยัทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ซ่ึงอยูใ่นแผนกลยทุธ์ขององคก์รเป็นกรอบในการ
ก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ และตัวช้ีวดัผลการด าเนินงานหลัก  ของการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิเป็นเคร่ืองมือช่วยประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามกลยุทธ์  องค์กรที่มีการ
บริหารเชิงกลยทุธส์ามารถใชปั้จจยัหลกัแห่งความส าเร็จ  และตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกั (KPI) 
ของการบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิเป็นกรอบวดัผลการปฏิบติังานขององคก์รเทียบกบัเป้าหมายเพื่อให้รู้

                                                             
53 จีระ  งอกศิลป์,  คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การประเมินสมรรถนะทางการ

บริหาร เล่ม 6, เขา้ถึงเม่ือ  21 มกราคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก www.geeratutor.com/  
54 ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คู่มือหลักสูตรการ

พัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (กรุงเทพฯ :  สกสค., 
2549), 429-430. 
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ถึงความกา้วหน้าของการบรรลุวิสัยทศัน์  หากผลงานยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ผูบ้ริหารองคก์รควร
ปรับเปล่ียนกลยทุธใ์หเ้หมาะสม   

การบริการที่ดี   หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของขา้ราชการในการปรับปรุง
ระบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดงัน้ี 

1.  ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริการ คือ การศึกษาความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ การจดัระบบการให้บริการบนพื้นฐานของขอ้มูลความตอ้งการ และการจดัรูปแบบ
ระบบบริการที่ดี 

2.  ความสามารถในการใหบ้ริการ คือ ความตั้งใจ เต็มใจและ กระตือรือร้นในการให้บริการ 
การศึกษาผลการใหบ้ริการเพือ่ปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการ และความพงึพอใจของผูรั้บบริการ 

การพัฒนาตนเอง คือ การศึกษา คน้ควา้หาความรู้ ติดตามองคค์วามรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในวงวชิาการและวชิาชีพเพือ่พฒันางาน ดงัน้ี 

1.  ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง คือ วิเคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยตนเอง การเลือก
วธีิการพฒันาตนเองใหเ้หมาะสมกบัจุดเด่น จุดดอ้ย 

2.  ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเพือ่การส่ือสาร การจบัใจความการสรุปความจาก
การอ่านและการฟัง ความชดัเจนในการอภิปรายและการอ่าน ยกตวัอย่าง การตั้งค  าถามและตอบ
ค าถามไดต้รงประเด็น 

3.  ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการแสวงหาความรู้ คือ การจบัใจความ
และการสรุปจากการอ่านและการฟัง ความชดัเจนในการอธิบายและยกตวัอยา่ง การตั้งค  าถามและ
ตอบค าถามตรงประเด็น 

4.  ความสามารถในการติดตามความเคล่ือนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ คือ การใช ้  
Computer เบื้องตน้ การใช ้e-mail Internet การเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพือ่นร่วมงาน   

5.  ความสามารถในการประมวลความรู้และน าความรู้ไปใช ้คือ การวเิคราะห์รวบรวม
องค์ความรู้เพื่อน าไปใช้ในการพฒันางาน และการน านวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การพฒันางาน 

การท างานเป็นทีม หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุน เสริมแรงให้
ก าลงัใจแก่เพือ่นร่วมงาน การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นหรือแสดงบทบาทผูน้ า ผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม   

1.  ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบติังานเป็นทีม คือ การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนร่วมกับผูอ่ื้น การรับฟังความคิดเห็น การยอมรับขอ้ตกลงของทีม การตดัสินใจบน
พื้นฐานของขอ้มูล 
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2.  ความสามารถในการปฏิบติังานร่วมกนั คือ ความเต็มใจร่วมมือในการปฏิบติังาน 
ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่ของตน การปฏิบตัิตนเป็นผูน้ าหรือผูต้ามได้
เหมาะสมกับบทบาท การร่วมมือกับทีมงานในการแก้ปัญหาการปฏิบติังาน การสนับสนุนให้
ก าลงัใจ ยกยอ่งใหเ้กียรติผูอ่ื้นในโอกาสที่เหมาะสม 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการท าความเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ 
แลว้แยกประเด็นเป็นส่วนยอ่ยตามหลกัการหรือกฎเกณฑท์ี่ก  าหนด สามารถรวบรวมส่ิงต่างๆ จดัท า
อยา่งเป็นระบบ เพือ่แกปั้ญหาหรือพฒันางาน รวมทั้ง สามารถวเิคราะห์องคก์รหรืองานในภาพรวม
และด าเนินการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ดงัน้ี 
                       1.  การวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหา ความตอ้งการของงานและเสนอทางเลือกหรือ
แนวทางป้องกนั แกไ้ขปัญหางานในความรับผดิชอบ 

2.  ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการในความรับผดิชอบ 
3.  ความคิดเชิงระบบในการแกปั้ญหาหรือพฒันางาน  
การส่ือสารและจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการพดู เขียนส่ือสารโตต้อบ ในโอกาส

และสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน สามารถชกัจูง โน้มน้าวให้ผูอ่ื้นเห็นดว้ย ยอมรับคลอ้ยตาม เพื่อ
บรรลุจุดมุ่งหมายของการส่ือสาร 

1.  ความสามารถในการพดู และเขียนในโอกาสต่าง ๆ 
2.  ความสามารถในการส่ือสารผา่นส่ือเทคโนโลย ี
3.  ความสามารถในการจูงใจโน้มน้าวให้ผูอ่ื้นเห็นดว้ยยอมรับ คลอ้ยตาม เพื่อบรรลุ

จุดมุ่งหมายของการส่ือสาร 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  หมายถึง ความสามารถในการใหค้  าปรึกษาแนะน า และ

ช่วยแกปั้ญหาใหแ้ก่เพือ่นร่วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการพฒันา บุคลากร ปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่ง รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนและ ใหโ้อกาสผูร่้วมงานไดพ้ฒันา ในรูปแบบต่าง ๆดงัน้ี 

1.  การใหค้  าปรึกษา แนะน าและช่วยแกปั้ญหาแก่เพือ่นร่วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2.  การมีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากร 
3.  ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งและสร้างเครือข่ายพฒันาบุคลากร 
4.  การส่งเสริม สนบัสนุนและใหโ้อกาสเพือ่นร่วมงานไดพ้ฒันาในรูปแบบต่าง ๆ 
การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถในการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการพฒันา

องคก์รที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ ยอมรับ และเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ การยอมรับแนวคิด/วิธีการใหม่ ๆ 
เพือ่ การพฒันางาน 
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1.   การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ หรือทิศทางการพฒันา
องคก์ร 

2.   ความทนัสมยัและสร้างสรรคข์องวิสัยทศัน์หรือทิศทางการพฒันางาน และความ
สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รที่สงักดั 

3.  ความเป็นรูปธรรมความเป็นไปได ้หรือโอกาสความส าเร็จตามวสิยัทศัน์ 
4.   การยอมรับการปรับเปล่ียนเทคนิควธีิการ เม่ือสถานการณ์แวดลอ้มเปล่ียนไป 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้มีการปรับเปล่ียนเทคนิควิธีการเม่ือสถานการณ์

แวดล้อมเปล่ียนไปคณะกรรมการคุรุสภา  ได้อนุมัติให้ออกขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะของผู ้ประกอบ
วชิาชีพครูผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
มีสมรรถนะดงัน้ี  

1.  หลกัและกระบวนการบริหารการศึกษา สมรรถนะของผูบ้ริหาร คือ 1) สามารถน า
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใ์ช้ในการบริหาร
การศึกษา 2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการการศึกษา           
3) สามารถก าหนดวิสัยทศัน์และเป้าหมายของการศึกษา 4) สามารถจดัองค์การโครงสร้างการ
บริหาร และก าหนดภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเ้หมาะสม 

2.  การวางแผนการศึกษา สมรรถนะของผูบ้ริหาร คือ 1) สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
จดัท านโยบายการศึกษา 2) สามารถก าหนดนโยบายวางแผนการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ
การจดัการศึกษา 3) สามารถจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งใหเ้กิดผลดี คุม้ค่าต่อการศึกษา
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 4) สามารถน าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบตัิ 5) สามารถติดตาม
ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน  

3.   การบริหารดา้นวิชาการ สมรรถนะของผูบ้ริหาร คือ 1) สามารถบริหารจดัการ      
การเรียนรู้ 2) สามารถพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3) สามารถนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา
4) สามารถส่งเสริมใหมี้การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้  

4.  การบริหารดา้นธุรการ การเงิน พสัดุ และอาคารสถานที่ สมรรถนะของผูบ้ริหาร 
คือ 1) สามารถจดัระบบงานสารบรรณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2) สามารถบริหารจดัการงบประมาณ
อย่างถูกต้องและเป็นระบบ  3) สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายใน
สถานศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 4) สามารถพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ 
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5.  การบริหารงานบุคคล สมรรถนะของผูบ้ริหาร คือ 1) สามารถสรรหาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพเขา้มาปฏิบตัิงาน 2) สามารถจดับุคลากรให้เหมาะสมกบัหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3) สามารถ
พฒันาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบติัหน้าที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4) สามารถ
เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 5) สามารถให้ค  าปรึกษาและ
แกไ้ขปัญหาการท างานใหแ้ก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

6.  การบริหารกิจการนักเรียน สมรรถนะของผูบ้ริหาร คือ 1) สามารถบริหารจดัการ
ให้เกิดกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียน 2) สามารถบริหารจดัการให้เกิดงานบริการผูเ้รียน 3) สามารถ
ส่งเสริมการจดักิจกรรมพิเศษเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนในด้านต่างๆ 4) สามารถส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและความสามคัคีในหมู่คณะ  

7.  การประกันคุณภาพการศึกษา สมรรถนะของผูบ้ริหาร คือ 1) สามารถจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  2) สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) สามารถจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพือ่รองรับการประเมินภายนอก  

8.  การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ สมรรถนะของผูบ้ริหาร คือ 1) สามารถ
ใชแ้ละบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาและการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 2) สามารถ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาปรับปรุงการบริหารจดัการ 3) สามารถส่งเสริม
สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 

9.  การบริหารการประชาสัมพนัธ์ และความสัมพนัธ์ชุมชน  สมรรถนะของผูบ้ริหาร 
คือ 1) สามารถบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารไปสู่ผูเ้รียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 2) สามารถ
เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ชุมชน 3) สามารถใชย้ทุธศาสตร์ที่เหมาะสม
ในการประชาสัมพนัธ์ 4) สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีกับชุมชน โดยมี
เป้าหมายในการเขา้ไปช่วยเหลือชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 5) สามารถระดม
ทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพือ่ส่งเสริมการจดัการศึกษา 

10.  คุณธรรมและ จริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สมรรถนะของผูบ้ริหาร คือ
1) เป็นผูน้ าเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 2) ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 3) ส่งเสริมและพฒันาให้ผูร่้วมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่
เหมาะสม55 

                                                             
55

 ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ :  ส านกังาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2549),6-41. 
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สรุปได้ว่า รูปแบบในการก าหนดสมรรถนะ ไม่ว่าจะปฏิบัติงานในต าแหน่งใด
สมรรถนะหลักเปรียบเสมือนตัวบ้านเพราะเป็นตัวก าหนดหรือผลักดันให้องค์กรบรรลุตาม
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และกลยทุธใ์นการด าเนินงาน เม่ือพฒันาระบบสมรรถนะเสร็จตอ้ง
ท าการส่ือสารหรือถ่ายทอดระบบสมรรถนะในบุคลากรทุกคนทราบเพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ 
การเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การวิเคราะห์รวบรวมองคค์วามรู้เพื่อน าไปใช ้และการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นการพฒันางาน 
 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามค าจ  ากัดความของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ก าหนดสมรรถนะหลัก 4 ด้าน 
ประกอบดว้ย  1) ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  2) ดา้นการบริการที่ดี  3) ดา้นการพฒันาตนเอง  4) ดา้นการ
ท างานเป็นทีม และก าหนดสมรรถนะประจ าสายงานไว ้4 สมรรถนะ คือ 1) ด้านการวิเคราะห์
และสังเคราะห์  2) ด้านการส่ือสารและการจูงใจ  3) ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  4) ดา้นการมี
วสิยัทศัน์ สมรรถนะทั้ง 8 ดา้น น้ี ถือว่าเป็น คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทั้งที่
เป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท  าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา สร้าง
ผลงานที่โดดเด่นในองคก์ร ซ่ึงตามโมเดลของการวจิยัสมรรถนะจึงเป็นตวัแปรเกณฑ ์ในขณะที่ความรู้ 
ทกัษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลเป็นตวัแปรที่ใชท้  านาย เกณฑ์ ดงันั้นในการ
คดัเลือกองคก์ารตอ้งเนน้การวดัที่ตวัแปรท านาย ซ่ึงโดยทัว่ไปคือ การวดัความรู้ ทกัษะ ความสามารถ 
และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัพื้นฐานของผูด้  ารงต าแหน่ง และอาจใช้หลักการค้นหา
พฤติกรรมที่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมในโมเดลสมรรถนะเพิม่เติมขึ้น เพื่อให้การคดัเลือกไดผู้ท้ี่มีความ
น่าจะเป็นผูท้ี่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุด ส าหรับตวัแปรเกณฑ ์หรือสมรรถนะที่เป็นคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่องคก์รตอ้งการนั้นใชว้ดัในการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อให้การส่ือสารกบัพนักงาน
ถึงพฤติกรรมที่องค์การตอ้งการ และบริหารจดัการเร่ืองค่าตอบแทนต่าง ๆ เพื่อท าให้พนักงานมี
พฤติกรรมที่องคก์รตอ้งการตามที่ก  าหนดไวใ้นโมเดลสมรรถนะดงักล่าว ตลอดจนการวางแผนการ
พฒันาใหพ้นกังานมีพฤติกรรมตามที่องคก์รตอ้งการดว้ย56    

                                                             
56 ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คู่มือหลักสูตร

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (กรุงเทพฯ :  สกสค., 
2549), 429-430. 
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สมรรถนะหลักประกอบด้วย 4 สมรรถนะ คอื 
1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  หมายถึง  ความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานในหน้าที่ให้มี
คุณภาพถูกตอ้ง ครบถว้นสมบรูณ์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีการพฒันาผลงานให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 1) คุณภาพงานด้านความถูกตอ้งสมบรูณ์  หมายถึง ผลงานมีความถูกตอ้ง
ครบถ้วนสมบรูณ์ เกือบทุกรายการ และเป็นแบบอย่างได้  2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การน า
นวตักรรม/ทางเลือกใหม่ๆ มาใชเ้พือ่เพิม่ ประสิทธิภาพของงาน  หมายถึง มีการทดลองวิธีการหรือ
จดัท าคู่มือประกอบการพฒันางานใหม่  ๆโดยมีการจดัท ารายงาน การพฒันาที่เป็นรูปธรรม ชดัเจน และมี
การเผยแพร่ในวงกวา้ง 3) ความมุ่งมัน่ในการพฒันาผลงานอยา่งต่อเน่ือง หมายถึง มุ่งมัน่ กระตือรือร้น
ในการพฒันาผลงานทุกรายการที่ไดรั้บมอบหมายจนปรากฏผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับใน
องคก์รและนอกองคก์รที่เก่ียวขอ้ง  

วัตถุประสงค์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ    
มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงการปฏิบตัิงานขององคก์ร ช่วยให้การบริหาร

การปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม  มีทิศทางในการปฏิบตัิงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็น
ระยะๆ ท าใหท้ราบผลการปฏิบติังานเม่ือเทียบกบัแผนหรือเป้าหมาย สามารถรายงานความกา้วหน้า
ผลการปฏิบติังาน และท าให้แกปั้ญหาไดท้นัท่วงที หากผลการปฏิบติัไม่น่าพึงพอใจผูบ้ริหารควรปรับ
กลยทุธท์นัที 

ประโยชน์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดังนี้  
1.   ช่วยใหผู้บ้ริหารรู้ต  าแหน่งขององคก์ร ผูบ้ริหารระดบัสูงจ าเป็นตอ้งทราบ

วา่องคก์รอยู ่ณ ต  าแหน่งใด ใกลห้รือไกลจากเป้าหมาย หรือ บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รหรือไม่  การ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิช่วยให้ผูบ้ริหารของส่วนราชการรู้ว่าองค์กรก าลังปฏิบติังานได้ดีเพียงไรงานที่
ปฏิบติัมุ่งตรงไปสู่เป้าประสงค์ที่ก  าหนดไวห้รือไม่ประชาชนผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ประโยชน์พึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์กรเพียงไร การปฏิบัติงานภายในองค์กรอยู่ในความ
ควบคุมหรือไม่และควรปรับปรุงการปฏิบติังานที่ใดบา้ง 

2.  สนบัสนุนองคก์รใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ ระบบงานประยกุตข์องการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงท างานบนอินเตอร์เน็ตทันทีที่ มีการบันทึกค่าผลการปฏิบัติงานที่ เกิดขึ้ นจริงเข้า  
ระบบงานประยกุตจ์ะค านวณค่าร้อยละของความส าเร็จ และพมิพร์ายงานการปฏิบติังาน  เป็น เสมือน
สญัญาณเตือนใหผู้บ้ริหารรู้วา่ขณะน้ีผลการปฏิบติังานองคก์ร ก าลงัมุ่งตรงไปสู่วิสัยทศัน์ที่ก  าหนด
หรือผลการปฏิบติังานต ่ากวา่เป้าหมายเพือ่ให้ผูบ้ริหารเร่งด าเนินการแกไ้ข 
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3.  แปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ขั้นตอนหน่ึงของการพฒันาระบบการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ คือการก าหนดปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จละตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกัเพื่อ
วดัผลการปฏิบติังานขององคก์รเปรียบเทียบกบัเป้าหมายองคก์รสามารถน าวธีิการน้ีไปช่วยท าให้กล
ยุทธ์ที่ก  าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์เป็นจริง โดยการแตกกลยุทธ์ออกเป็นแผนปฏิบติัการและแผนงาน/ 
โครงการ พร้อมทั้งแบ่งมอบความรับผิดชอบให้หน่วยงานงานต่างๆ แลว้ จึงวดัความส าเร็จของกลยทุธ์
ผา่นทางกลุ่มตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกั 

4.  ให้ขอ้มูลเพื่อการส่ือสารและสร้างความเขา้ใจ  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็น
เคร่ืองมือส่ือสารที่มีประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ส าหรับภายในองคก์รผลการด าเนินงานท าให้
ผูบ้ริหารและเจา้หน้าที่เกิดการเปล่ียนพฤติกรรม มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบติัหน้าที่เพื่อสร้างความ
พงึพอใจใหแ้ก่ประชาชนผูรั้บบริการ 

5.  สร้างพนัธะรับผิดชอบของผูบ้ริหาร ท าให้ส่วนราชการเห็นความส าคญัของ
การบริหารจดัการผลการปฏิบตัิงาน ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงาน และการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
วิสัยทัศน์ และท าให้ผูบ้ริหารระดับสูงไม่อาจหลีกเล่ียงความรับผิดชอบที่มีต่อความส าเร็จ/ความ
ลม้เหลวขององคก์ร 

6.  จดัสรรงบประมาณ  ไดต้รงตามความตอ้งการ และสถานการณ์ที่เป็นจริง การ
บริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการตดัสินใจจดัสรรและบริหารงบประมาณองคก์ร
สามารถพิสูจน์ให้เห็นคุณค่าโครงการ ประโยชน์ของกิจกรรม ประสิทธิภาพและความสนใจในการ
บริการที่เพิม่ขึ้น โดยเทียบผลการปฏิบติังานกบัเป้าหมาย 

7.  ใหข้อ้มูลประกอบการก าหนดนโยบาย ขอ้มูลผลการปฏิบติังานที่จดัเก็บอยา่ง
เป็นระบบของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ สนับสนุนผูบ้ริหารให้ตดัสินใจก าหนดนโยบาย ไดต้รงตาม
ความตอ้งการของประชาชนผูร้ับบริการ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ว่าควรเลือกทางเลือกใดใน
การบริการ เพือ่ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

กล่าวได้ว่า ปัจจัยส าคญัที่จะท าให้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิประสบผลส าเร็จ อยู่ที่
แนวความคิด วิธีการ และประโยชน์ของการบริหารการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยผู ้บริหารโรงเรียนน า
นวตักรรม วิธีการใหม่ๆ มาพฒันาในการท างาน มีการจัดท าเอกสารหรือคู่มือประกอบ อย่างเป็น
รูปธรรม และมีการเผยแพร่นวตักรรม ที่ปรากฏผลงานที่มีคุณภาพ ให้กับบุคคลทั้งภายในและนอก
องคก์ร เพือ่น าขอ้คิดเห็นน ามาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานให้บรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้เพื่อให้มี
ศกัยภาพที่จะสบัเปล่ียนบทบาทหนา้ที่ไดใ้นยคุที่มีความเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว และให้เขา้ใจเร่ืองการวดั
และการใชข้อ้มูลผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตัิงานประจ าวนัดว้ย 

 



37 
 

 

2. การบริการที่ดี 
การบริการที่ดี  หมายถึง ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ดงัน้ี 1) การปรับปรุงระบบบริการ หมายถึง ศึกษาความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการน าขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันาระบบในการบริการ เกือบทุกรายการ อยา่ง
ต่อเน่ือง 2) ความพงึพอใจของผูรั้บบริการ หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง หมายถึง ผูรั้บบริการร้อยละ 80 ขึ้นไป  มี
ความพอใจในระดบัมาก    

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กล่าวว่า การบริการ หมายถึง  
กิจกรรม หรือ กระบวนการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรือ องคก์าร เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของบุคคลอ่ืน และก่อใหเ้กิดความพงึพอใจจากผลการกระท านั้น57  

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ความตั้งใจ
ในการปรับปรุงระบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ58 

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การบริการ หมายถึง การกระท าที่เป็นไปเพื่อให้ความช่วยเหลือ
เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ในลกัษณะของการปฏิบติัดว้ยความเอาใจใส่  ใกลชิ้ด  อบอุ่น มี  ไมตรีจิต  

ความส าคญัของการบริการ 
การบริการที่ดียอ่มมีผลต่อการปฏิบติังาน ความลม้เหลวในการบริการเป็นผลเสียหาย

อยา่งร้ายแรงหากไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึ้น  การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพตอ้งอาศยัเทคนิค 
กลยทุธท์กัษะ ที่จะท าใหช้นะใจผูรั้บบริการ 

ลักษณะของการบริการ 1) เป็นเร่ืองของความไวใ้จ 2) เป็นส่ิงที่จับต้องไม่ได ้           
3)  เป็นลกัษณะที่แบ่งแยกออกจากกนัไม่ได ้4) เป็นส่ิงที่ไม่คงที่  5) เป็นส่ิงที่ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้
6) ไม่สามารถแสดงความเป็นเจา้ของได้ 7) ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ ก็จะเกิดความรู้สึก
ในทนัที 8) ผลของการบริการเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลาและแปลผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 9) ผลของการบริการ
เช่ือมโยงไปถึงคนและองคก์ร 10) ผิดพลาดแลว้ชดเชยดว้ยส่ิงอ่ืนก็เพียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ                    
11) สร้างทศันคติต่อบุคคล องคก์ร เป็นอยา่งมาก 12) สร้างภาพลกัษณ์ให้องคก์รและองคก์ารเป็น

                                                             
57 จีระ  งอกศิลป์,  คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การประเมินสมรรถนะ

ทางการบริหาร เล่ม 6, เขา้ถึงเม่ือ  21 มกราคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก www.geeratutor.com/ 
58 ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คู่มือหลักสูตร

การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (กรุงเทพฯ :  สกสค., 
2549), 429. 
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เวลานาน 13) หากเกิดความบกพร่องจะเห็นไดช้ดั 14) ตอ้งการคนเป็นส่วนส าคญัในการสร้างบริการที่ดี  
15) คนเป็นตวัแปรที่ส าคญัในการสร้างและท าลายงานบริการ  

กล่าวไดว้่า การบริการที่ดี คือ การที่ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความตั้งใจในการปรับปรุง
ระบบการบริการใหมี้ประสิทธิภาพ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ สามารถจดัระบบ
การบริการที่ดีโดยศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยส ารวจความคิดเห็นของผูรั้บบริการดว้ย
วิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย แลว้น าขอ้มูล มาปรับปรุง สรุปเป็นสารสนเทศ และจดัท าเป็นรายงาน
การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ า และต่อเน่ือง  ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
ของผูรั้บบริการ  เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ในลักษณะของการปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ ใกล้ชิด  
อบอุ่น มีไมตรีจิต 

3. การพัฒนาตนเอง   
มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม อยูร่่วมกนัโดยมีบรรทดัฐานของสังคมเป็นกรอบในการปฏิบติัตน 

บุคคลจะตอ้งมีการพฒันาตนเองให้สอดคล้องกับสังคมซ่ึงปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ค  าว่า 
“การพฒันาตน” ในความหมายเชิงจิตวิทยาจะหมายถึง การกระท าเพื่อการเจริญส่วนตนมีการเปล่ียนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นมีความมุ่งมัน่ปรารถนาและค่านิยมอนัเป็นพฤติกรรมภายใน ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรม
ภายนอกด้านการกระท าที่ ดี เพื่ อน าพาชีวิต สู่ความเจริญก้ าวหน้ าการพัฒนาตนเองเป็น
กระบวนการพฒันาตนที่เป็นระบบ แต่การพฒันาตนจะสมัฤทธ์ิผลไดน้ั้น ผูน้ั้นจะตอ้งตระหนักถึง
ความจ าเป็น และมีความตอ้งการที่จะปรับปรุงตนเองอยา่งจริงจงั ดงัน้ี 1) การศึกษาคน้ควา้หาความรู้
ดว้ยการเขา้ประชุมทางวชิาการอบรมสัมมนาหรือวิธีการอ่ืนๆ 2) การรวบรวมและประมวลความรู้
ในการพฒันาองคก์รและวชิาชีพ 3)การแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นวชิาการในหมู่เพือ่นร่วมงาน 

ความหมายของการพัฒนาตนเอง 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันา

ตนเองวา่  หมายถึง ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพือ่สัง่สม พฒันา ศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของ
ตนเองวา่ในการปฏิบติัราชการ ดว้ยการศึกษาคน้ควา้หาความรู้  พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้ง
รู้จกัพฒันา  ปรับปรุง  ประยกุตใ์ชค้วามรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้กบัการปฏิบติังานให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิ59  

                                                             
59 จีระ  งอกศิลป์,  คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การประเมินสมรรถนะ

ทางการบริหาร เล่ม 6, เขา้ถึงเม่ือ  21 มกราคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก www.geeratutor.com/  
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ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาได้ให้
ความหมายของการพฒันาตนเองว่า หมายถึง การศึกษาคน้ควา้ หาความรู้ ติดตาม องคค์วามรู้และ
เทคโนโลยใีหม่ๆในวงวชิาการเพือ่พฒันาตนเองและพฒันางาน60 

กล่าวไดว้า่ การพฒันาตน ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Self-development คือ การที่
บุคคลที่จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมเหมาะสมกว่าเดิม ท าให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพือ่สนองความตอ้งการ แรงจูงใจ หรือ เป้าหมายที่ตนตั้งไว ้ 

ความส าคญัของการพัฒนาตนเอง 
ความส าคญัต่อตนเอง จ าแนกไดด้งัน้ี คือ 1) มีความส าคญัต่อตนเอง เป็นการเตรียม

ตนใหพ้ร้อมในดา้นต่างๆ เพื่อรับสถานการณ์ทั้งหลายไดด้ว้ยความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เป็นการปรับปรุง
ส่ิงที่บกพร่อง และพฒันาพฤติกรรมใหเ้หมาะสม ขจดัคุณลกัษณะที่ไม่ตอ้งการออกจากตนเอง และ
เสริมสร้างคุณลกัษณะที่สงัคมตอ้งการ  เป็นกางวางแนวทางให้ตนเองสามารถพฒันาไปสู่เป้าหมาย
ในชีวิตได้อย่างมั่นใจ และส่งเสริมความรู้สึกให้คุณค่าแห่งตนให้สูงขึ้ น มีความเข้าใจตนเอง 
สามารถท าหนา้ที่ตามบทบาทของตนไดเ้ตม็ศกัยภาพ  2) ความส าคญัต่อบุคคลอ่ืน พฒันาตนเองเป็นการ
เตรียมให้เป็นส่ิงแวดล้อมที่ดีของผูอ่ื้น ทั้งบุคคลในครอบครัวและเพื่อนในที่ท  างาน สามารถเป็น
ตวัอยา่งหรือเป็นที่อา้งอิงใหเ้กิดการพฒันาในคนอ่ืนๆ ต่อไป เป็นประโยชน์ร่วมกนัทั้งชีวิตส่วนตวัและ
การท างานและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุขในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความเขม้แข็งและพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 3) ความส าคญัต่อสังคมโดยรวม ภารกิจที่แต่ละหน่วยงานในสังคมตอ้งรับผิดชอบ 
ลว้นตอ้งอาศยัทรัพยากรบุคคลเป็นผูป้ฏิบติังานการที่ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนไดพ้ฒันาและปรับปรุง
ตนเองใหท้นัต่อการพฒันาการของรูปแบบการท างานหรือเทคโนโลย ีการพฒันาเทคนิควิธี หรือวิธี
คิดทกัษะใหม่ๆ ที่จ  าเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพผลผลิต ท าให้หน่วยงาน
นั้นเกิดความมัน่คง 
 หลกัการพฒันาตนเอง คนที่จะพฒันาตนเองจะเร่ิมตน้ดว้ยการส ารวจและพิจารณา
ตนเองว่ามีขอ้ดีและขอ้บกพร่องอะไรบา้ง การส ารวจจะใช้วิธีการส่องกระจก (คนที่เรามีวาม
สมัพนัธด์ว้ยช่วยบอก) เม่ือทราบแลว้ก็จะมาวิเคราะห์ตนเองและตั้งเป้าหมายว่ามีส่ิงใดที่ดีและมีอยู่
ในตวัเราแลว้ เราก็ควรรักษาไว ้ส่ิงใดที่ไม่ดีและมีอยูใ่นตวัเรา เราก็ควรจะหาทางท าให้ลดน้อยลง
หรือควรขจดัให้หมดไป และมีส่ิงใดที่ดีและยงัไม่มีในตวัเรา เราก็ควรจะน ามาเพิ่มให้กบัตวัเราให้

                                                             
60 ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คู่มือหลักสูตร

การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (กรุงเทพฯ :  สกสค., 
2549), 429-430. 
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มากขึ้น เม่ือวิเคราะห์และตั้งเป้าหมายแลว้ต่อไปก็คิดหาวิธีการและวางแผนด าเนินการโดยเลือก
วธีิการที่เหมาะสมกบัตวัเราเองเม่ือวางแผนเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็ตอ้งน าแผนด าเนินการดงักล่าวมา
ด าเนินการ (ลงมือปฏิบตัิจริง) ถา้เราสามารถท าไดต้ามแผนที่วางไวก้็ถือว่าแผนการที่วางไวเ้หมาะสม
กบัเราแต่ถา้ท าไม่ไดต้ามแผนก็ถือวา่แผนการนั้นไม่เหมาะสมกบัเราตอ้งปรับปรุงให้เหมาะสมจนเรา
สามารถปฏิบตัิไดเ้ม่ือด าเนินการตามแผนแลว้จะตอ้งมีการประเมินผลการด าเนินการว่าบรรลุเป้าหมาย
เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้งหรือไม่ระหว่างด าเนินการ ถ้ามีจะได้หาทางปรับปรุง 
เพือ่ใหก้ารด าเนินการในคร้ังต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  

สรุปไดว้่า สมรรถนะการพฒันาตนเอง คือ การศึกษาคน้ควา้ หาความรู้ ติดตาม
องคค์วามรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงวิชาการ เพื่อพฒันาตนเองและพฒันางาน ดังน้ี 1) การศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยการเขา้ประชุมทางวชิาการ อบรม สมัมนา หรือวิธีการอ่ืนๆ หมายถึง มีชัว่โมง
เข้าประชุม อบรม สัมมนา และมีการท าเอกสารน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2)  การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพฒันาองค์กรและวิชาชีพ หมายถึง มีการสังเคราะห์
ขอ้มูลความรู้ จดัเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงใหท้นัสมยั รวบรวมองคค์วามรู้ส าคญัเพื่อใชใ้นการพฒันา
งานอยา่งต่อเน่ือง 3) การแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นวชิาการในหมู่เพือ่นร่วมงาน  หมายถึง การเขา้
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ของกิจกรรมที่หน่วยงานจดั 

4.    สมรรถนะการท างานเป็นทีม   
การท างานเป็นทีม ผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะในการจดัการทีมงานสามารถจดัการให้

ทุกคนในทีมงานประสานความร่วมมือกันจนวตัถุประสงค์ขององค์การบรรลุผลผูบ้ริหารตอ้ง
รับผดิชอบการสรรหาและคดัเลือกสมาชิกของทีมใหมี้คุณสมบติัเหมาะสมช่วยใหส้มาชิกในทีมไดมี้
โอกาสเข้ารับการฝึกอบรม  ท าให้ทุกคนในทีมอุทิศตนในการท างานอย่างเสียสละให้กับกลุ่ม 
ตลอดจนแบ่งปันรางวลัที่ไดรั้บจากการท างานใหก้บัสมาชิกทุกคนในทีมอยา่งเสมอภาคกนั โดยยดึ
หลกัดงัน้ี1) การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 2) การแสดงบทบาทผูน้ าหรือผู ้
ตามไดอ้ยา่งเหมาะสม 3) การปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย 4) การเสริมแรง
ใหก้ าลงัใจส่งเสริมสนบัสนุนเพือ่นร่วมงานในการปฏิบติังาน 

ความหมายของการท างานเป็นทีม  
ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  ไดก้ล่าวว่า การท างานเป็นทีม 

หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงที่เกิดจากความตั้ งใจที่จะท างานร่วมกับผูอ่ื้น เป็นส่วนหน่ึงในทีมงาน 
หน่วยงานหรือองค์กร โดยผู ้ปฏิบัติ มีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และ 
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ความสามารถในการสร้างและด ารงรักษาสัมพนัธภาพกับสมาชิกในทีมมีผูใ้ดสามารถกระท าได้มา
ก่อน61       

ส านักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การให้
ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน เสริมแรง ให้ก าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงานการปรับตวัเขา้กบับุคคลอ่ืน 
หรือแสดงบทบาท ผูน้ า ผูต้าม ไดอ้ยา่งเหมาะสม62 

จอห์นสนัและจอห์นสนั (Johnson and Johnson, 1991 : 435) ไดอ้ธิบายว่า ทีม
หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสมัพนัธก์นัมารวมตวักนัเพือ่ปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายที่ก  าหนดไว้
ร่วมกนั63 

ความส าคญัของการท างานเป็นทีม 
การท างานเป็นทีมมีความส าค ัญต่อการท างานในองค์กรเป็นอย่างมาก 

ไม่เพยีงแต่ทีมงานจะช่วยท าใหว้ตัถุประสงคข์องหน่วยงานบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ทีมยงัจะเป็น
องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงานนั้นอีกดว้ย หน่วยงานมีความจ าเป็น
ที่จะตอ้งสร้างทีมด้วยเหตุผลดังต่อไปน้ี คือ 1) งานบางอย่างไม่สามารถท าส าเร็จเพียงคนเดียว 
โดยเฉพาะงานดา้นการให้บริการทางแพทย ์2) หน่วยงานมีงานเร่งด่วนที่ตอ้งการระดมบุคลากร 
เพื่อปฏิบติังานใหส้ าเร็จเสร็จทนัเวลาที่ก  าหนด  3) งานบางอยา่งตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถและ
ความเช่ียวชาญจากหลายฝ่าย 4) งานบางอย่างเป็นงานที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ตอ้งการ
ความช่วยเหลืออยา่งจริงจงัจากทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 5) เป็นงานที่ตอ้งการความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์พื่อ
แสวงหาแนวทาง วธีิการ และเป้าหมายใหม่ 6) หน่วยงานตอ้งการสร้างบรรยากาศของความสามคัคี
ใหเ้กิดขึ้น 

องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม 
การสร้างทีมงานนั้นเป็นส่ิงง่าย ถา้เราไม่ค  านึงถึงผลของการปฏิบติังานของ

ทีมงานเพราะทีมงานนั้นเป็นเร่ืองของการท างานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ สองคนขึ้นไปเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้แต่ส่วนหน่ึงที่เป็นปัญหาในการพฒันาทีมงานโดยทัว่ไป คือ ผูร่้วมงานใน
ทีมงาน การสร้างทีมงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบพื้นฐานที่

                                                             
61 จีระ  งอกศิลป์,  คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การประเมินสมรรถนะ

ทางการบริหาร เล่ม 6, เขา้ถึงเม่ือ  21 มกราคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก www.geeratutor.com/  

62 เร่ืองเดียวกนั.  
63 Johnson, D.W., & Johnson. R.T., Learning together and alone (Englewood Cliffs NJ. : 

Prentice-Hall, 1991), 435. 
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ส าคญัในการท างานเป็นทีมดงัน้ี 1) ตอ้งประกอบไปดว้ย บุคคล 2 คนขึ้นไป 2) บุคคลในกลุ่มตอ้งมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน 3) บุคคลในกลุ่มตอ้งสัมพนัธ์กนัอย่างมีแบบแผน 3) บุคคลในกลุ่มตอ้งพึ่งพา
อาศัยกันในการปฏิบัติงาน 5)บุคคลในกลุ่มถือว่าท่านเป็นสมาชิกในกลุ่ม 6) บุคคลในกลุ่มมี
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดียวกนั 7) บุคคลในกลุ่มคิดวา่การท างานร่วมกนัช่วยให้งานส าเร็จ  8) บุคคล
ในกลุ่มมีความสมคัรใจที่จะท างานร่วมกนั  9) บุคคลในกลุ่มพร้อมที่จะเผชิญปัญหาร่วมกนั 

สรุปได้ว่า  การท างานเป็นทีม เป็นการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน 
เสริมแรง ใหก้ าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตวัเขา้กบับุคคลอ่ืน หรือ แสดงบทบาทผูน้ า ผูต้าม ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  พร้อมทั้ง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน ให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อนร่วมงาน นอกจากนั้ นแล้วยงัต ้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โดยการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย เพื่อให้การบริหารจดัการในการท างาน
ร่วมกบับุคคล หรือคณะบุคคลในหน่วยงานของตนและต่างหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ได้
ทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพในเกือบทุกสถานการณ์ โดยมีการเสริมแรงให้ก าลังใจ ส่งเสริม 
สนับสนุน เพื่อนร่วมงานในการปฏิบตัิงาน ให้เกียรติ ยกยอ่ง ชมเชย ให้ก าลงัใจเพื่อนร่วมงาน ก็จะ
ส่งผลใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมายตามที่องคก์รไดต้ั้งไว ้

 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
สมรรถนะประจ าสายงานประกอบด้วย 4 สมรรถนะ 
1.  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 ความหมายของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

ส านกังานขา้ราชการพลเรือนไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความ การวิเคราะห์ หมายถึง การ
ท าความเขา้ใจสถานการณ์ประเด็น ปัญหา แนวคิด หลกัทฤษฏี ฯลฯ โดยการแจกแจงแตกประเด็น
ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ หรือวิเคราะห์สถานการณ์ทีละขั้นตอน  รวมถึงการจดัหมวดหมู่ปัญหาหรือ
สถานการณ์ทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่ปัญหาหรือสถานการณ์อย่างเป็นระเบียบ
เปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถระบุไดว้่าอะไรเกิดก่อนหลงัตลอดจนระบุเหตุและผล ที่มาที่ไป
ของกรณีต่างๆได้64 และการมองภาพในองค์รวมหรือการสังเคราะห์  หมายถึง การคิดในเชิง
สงัเคราะห์ มองภาพองคร์วมจนไดเ้ป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อนัเป็นผลมาจากการสรุป
รูปแบบประยุกต์แนวทางต่างๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลายและนานาทัศนา  ส่วน
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความการวิเคราะห์ 
                                                             

64 จีระ  งอกศิลป์,  คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การประเมินสมรรถนะทางการ
บริหาร เล่ม 6, เขา้ถึงเม่ือ  21 มกราคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก www.geeratutor.com/ 
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หมายถึง ความสามารถในการท าความเขา้ใจส่ิงต่างๆ แลว้แยกประเด็นเป็นส่วนยอ่ยตามหลกัหรือ
กฎเกณฑท์ี่ก  าหนดและการสงัเคราะห์ หมายถึง สามารถรวบรวมส่ิงต่างๆ จดัท าอยา่งเป็นระบบ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพฒันางานรวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและด าเนินการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ65 
 องค์ประกอบของการวิเคราะห์ 

การวเิคราะห์เป็นกระบวนการใชปั้ญญา หรือใชค้วามคิดน าพฤติกรรม ผูท้ี่คิด
วิเคราะห์เป็น จึงสามารถใชปั้ญญา น าชีวิตไดทุ้กๆสถานการณ์ การคิดวิเคราะห์จะตอ้งอาศยั
องคป์ระกอบที่ส าคญั 2 เร่ือง คือเร่ืองความสามารถในการให้เหตุผลอยา่งถูกตอ้งและการตั้งค  าถาม
เพือ่ใชใ้นการคิดวเิคราะห์ดงัน้ี  

1.  ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งถูกตอ้ง 
2.  เทคนิคการตั้งค  าถาม ท าถานจะตอ้งมีคุณสมบตัิ 8 ประการ คือ ความ

ชดัเจนความเที่ยงตรง ความกระชบั ความพอดี ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้ง ความลึก ความกวา้งของการ
มอง หลกัตรรกวทิยาและมีความส าเร็จ 
 ประโยชน์ของการคดิวิเคราะห์ 

การคิดวเิคราะห์ ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูท้ี่ใชว้ธีิการคิดแบบน้ีในหลายดา้น
ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1.  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีหลักการและเหตุผล  และได้งานที่ มี
ประสิทธิภาพ 

2.  สามารถประเมินงานโดยใชก้ฎเกณฑอ์ยา่งสมเหตุสมผล 
3.  สามารถประเมินตนเองอยา่งมีเหตุผล และมีความสามารถในการตดัสินใจ

ไดอ้ยา่งดีอีกดว้ย 
4.  ช่วยใหส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
5.  ช่วยให้สามารถก าหนดเป้าหมาย รวบรวมขอ้มูลที่ชัดเจน คน้หาความรู้

ทฤษฎีหลกัการตั้งขอ้สมมติฐาน ตีความหมาย ตลอดจนการหาขอ้มูลไดดี้ 
6.  ช่วยให้ผูค้ิดมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องจนถึงขั้นมี

ความสามารถเป็นนายของภาษาได ้

                                                             
65 จีระ  งอกศิลป์,  คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การประเมินสมรรถนะทางการ

บริหาร เล่ม 6, เขา้ถึงเม่ือ  21 มกราคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก www.geeratutor.com/ 
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7.  ช่วยใหค้ิดไดอ้ยา่งชดัเจน คิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คิดอยา่งกวา้ง คิดอยา่งลึกและ
คิดอยา่งสมเหตุสมผล 

8.  ช่วยให้เกิดปัญญา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความเมตตา และมี
บุคลิกภาพในการสร้างประโยชน์ต่อสงัคม 

9. ช่วยให้สามารถช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ต่อเน่ือง ในสถานการณ์ที่โลกมีการเปล่ียนแปลงสู่ยคุสารสนเทศ เทคโนโลย ี

สรุป สมรรถนะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการท าความเขา้ใจส่ิงต่างๆ แล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อย ตามหลกัการหรือ
กฎเกณฑท์ี่ก  าหนด สามารถรวบรวมส่ิงต่างๆ จดัท าอยา่งเป็นระบบ เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันางาน
รวมทั้งสามารถวเิคราะห์องคก์รหรืองานในภาพรวมและด าเนินการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

 

2. การส่ือสารและการจูงใจ 
       ความหมายของการส่ือสารและการจูงใจ 

ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์ ให้ความหมายการส่ือสาร  หมายถึง เป็น
กระบวนการที่น าเอาข่าวสารจากบุคคลหรือกลุ่มไปสู่บุคคลอ่ืน การติดต่อส่ือสารจึงเป็นการส่ือ
ความเขา้ใจและความหมาย ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลร่วมกนั ระหวา่งบุคคลเพือ่สร้างความเขา้ใจอนั
ดีต่อกนั66 

Osgood (อา้งถึงใน จีระ งอกศิลป์) กล่าวว่า การส่ือสารถึงหมายจะเกิดขึ้นเม่ือ
ฝ่ายหน่ึงคือผูส่้งสารมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหน่ึงคือผูรั้บสาร โดยใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ ซ่ึงถูกส่งผ่านส่ือที่
เช่ือมระหวา่งสองฝ่าย67 

สรุป การส่ือสาร หมายถึง การที่มนุษยถ่์ายทอดความรู้ ความคิด หรือประสบการณ์
ของตนไปยงับุคคลอ่ืน และการรับรู้ความคิดจากบุคคลอ่ืนมาปรับพฤติกรรมของตนเอง โดย
กระบวนการของการส่ือสาร 

 
                                                             

66 ปรียาภรณ์ วงศอ์นุตรโรจน์ อา้งถึงใน อนนัต ์ นามทองตน้, สมรรถนะ (Competency) : 
พลังแห่งการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ เขา้ถึงเม่ือ 20 กนัยายน 2556 เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.google.com/search?q1&sourceid=ie7&rls 

67 Osgood อา้งถึงใน จีระ  งอกศิลป์,  คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การประเมิน
สมรรถนะทางการบริหาร เล่ม 6, เขา้ถึงเม่ือ  21 มกราคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก www.geeratutor.com/ 

 

http://www.google.com/search?q1&sourceid=ie7&rls
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      แนวคดิและทฤษฏีการส่ือสาร 
ผูค้ิดคน้ทฤษฎีการส่ือสารไวล้กัษณะรูปแบบจ าลอง  S M C R Model โดยได้

พฒันาทฤษฎีที่ผูส่้งจะส่งสารอยา่งไรและผูรั้บจะรับแปลความหมายและมีการโตต้อบกับสารนั้น
อยา่งไร ทฤษฏี S M C R ประกอบดว้ย (Berlo)68 

1.  ผูส่้ง (Source) ตอ้งเป็นผูท้ี่มีทกัษะความช านาญในการส่ือสารโดยมี
ความสามารถในการเขา้รหสั (Encode) เน้ือหาข่าวสาร มีทศันคติที่ดีต่อผูรั้บเพื่อผลในการส่ือสารมี
ความรู้อยา่งดีเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารที่จะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดบัของขอ้มูล
นั้นให้เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู้ของผูรั้บ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรมที่
สอดคลอ้งกบัผูรั้บดว้ย 

2.  ขอ้มูลข่าวสาร (Message) เก่ียวขอ้งดา้นเน้ือหา สัญลกัษณ์ และวิธีการส่ง
ข่าวสาร 

3.  ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึง การที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผูรั้บ
ไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลโดยผา่นประสานทสมัผสัทั้ง 5 หรือเพยีงส่วนใดส่วนหน่ึง คือ การไดย้นิ การดู
การสมัผสั การล้ิมรส หรือการไดก้ล่ิน 

4.  ผูรั้บ (Receiver) ต้องเป็นผูมี้ทักษะความช านาญในการส่ือสารโดยมี
ความสามารถในการถอดรหัส (Decode)สาร เป็นผูท้ี่มีทศันคติ ระดบัความรู้และพื้นฐานทางสังคม
วฒันธรรมเช่นเดียวหรือคลา้ยคลึงกนักบัผูส่้งจึงจะท าให้การส่ือสารความหมายหรือการส่ือสารนั้น
ไดผ้ล 

2.3 ประเภทของการส่ือสาร 
ปรียาภรณ์ วงศอ์นุตรโรจน์ กล่าวว่า การติดต่อส่ือสารมี 2 ระบบ แต่ละระบบ

ไดผ้ลแตกต่างกนัคือ 
1. การส่ือสารระบบทางเดียว (One way communication) เป็นการติดต่อส่ือสาร

ในลกัษณะที่ผูส่้งเป็นผูใ้หข้่าว เช่น การออกวิทย ุออกข่าวหนังสือพิมพ ์ออกรายการโทรทศัน์ ผูรั้บ
ไม่มีโอกาสไดซ้กัถามขอ้สงสยั จึงไม่มีปฏิกิริยายอ้นกลบั 

2.  การส่ือสารระบบสองทาง (Two way communication) เป็นการรับสารที่
ผูรั้บสารมีการตอบสนองและมีปฏิกิริยายอ้นกลับไปยงัผูส่ื้อสาร มีการเปิดโอกาสให้ผูรั้บได้

                                                             
68 วาสนา   สมยา, แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล  เขา้ถึงเม่ือ 20 กุมภาพนัธ ์2557, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://www.l3nr.org/posts/281257 
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สอบถามขอ้ขอ้งใจ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกนั รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกนัได้
ดว้ย69 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการส่ือสาร 
องคป์ระกอบในการส่ือสารแต่ละด้านล้วนเป็นปัจจยัที่ส่งผลให้การส่ือสาร

ประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลวไดท้ั้งส้ิน ตามลกัษณะของทฤษฏี S M C R น้ี มีปัจจยัที่มีความส าคญัต่อ
ขีดความสามารถของผูส่้งและรับที่จะท าการส่ือสารความหมายนั้นได้ผลส าเร็จหรือไม่เพียงใด 
ไดแ้ก่ 

1.  ทกัษะในการส่ือสาร (Communication skills) 
2.  ทศันคติ (Attitudes) 
3.  ระดบัความรู้ (Knowledge levels) 
4.  ระบบสงัคมและวฒันธรรม (Socio - culture systems) 

 เทคนิคการส่ือสาร 
ในการส่ือสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกนั ยอ่มจะตอ้งอาศยัเทคนิควิธีการที่

เหมาะสมแตกต่างกนัไปดว้ย ผูส่ื้อสารตอ้งมีเทคนิควิธีในการส่ือสารที่ดี รู้ว่าเม่ือใดควรใชเ้ทคนิค
วธีิการใด  เม่ือใดควรใชเ้คร่ืองมือช่วย เม่ือใดจะตอ้งทราบปฏิกิริยาตอบสนองจากผูรั้บ และจะทราบ
ไดอ้ยา่งไร  

การส่ือดว้ยการพดู (Oral communication) หมายถึง การพูด การสนทนาโดยมี
การพบหนา้กนัหรือการน าเสนอ ประโยชน์ของการส่ือสารโดยการพดูคือ ท าใหไ้ดมี้การโตต้อบกนั
โดยตรงและสามารถท าไดท้นัที ผูรั้บสามารถสงัเกตเห็นความจริงใจของผูพู้ดในการพูดไดแ้ละการ
สนทนาท าใหส้ามารถโนม้นา้วจิตใจผูฟั้งไดแ้ละไม่เสียค่าใชจ่้ายเป็นการส่ือสารที่ประหยดั 

การส่ือสารด้วยการเขียน (Written communication) หมายถึง การเขียน
จดหมายบทความ รายงานต่าง ๆ ที่ใชเ้อกสาร ประโยชน์ของการส่ือสารโดยการเขียนคือ  สามารถ
อ่านทบทวนก่อนไดห้ลายคร้ัง และเอกสารทีลกัษณะถาวรที่เก็บรักษาไวไ้ด ้ และสามารถส่งให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบไดเ้พราะมีความชดัเจนมากกวา่ สามารถอ่านรายละเอียดใหเ้กิดความเขา้ใจไดห้ลาย
คร้ัง การส่ือสารดว้ยการเขียนมีขอ้เสียคือไม่สามารถโตต้อบไดท้นัทีในขณะนั้น 

                                                             
69 ปรียาภรณ์ วงศอ์นุตรโรจน์ อา้งถึงใน อนนัต ์ นามทองตน้, สมรรถนะ (Competency) : 

พลังแห่งการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ เขา้ถึงเม่ือ 20 กนัยายน 2556 เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.google.com/search?q1&sourceid=ie7&rls 

http://www.google.com/search?q1&sourceid=ie7&rls
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การส่ือสารดว้ยส่ืออิเลคทรอนิกส์ (Electronic media) หมายถึง การส่ือสาร
โดยอาศยัเทคโนโลยกีารส่ือสาร เช่น คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีความรวดเร็วและมีประโยชน์มากกว่าการ
เขียนแต่สามารถพูดโตต้อบกันได้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิคหรืออีเมลล์ (E-mail) และยงัมีแฟกซ์ 
(Facsimile)เป็นเคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนิคชนิดหน่ึงที่ผา่นทางสายโทรศพัท ์การประชุมทางไกล
(Teleconferencing) ซ่ึงช่วยใหก้ลุ่มคนที่อยูใ่นสถานที่ต่าง ๆ สามารถพูดคุยกนัไดส่ื้อสารกนัไดโ้ดย
อาศยัสายโทรศพัท ์ออดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Audio conferencing) และอาจมองเห็นภาพของอีกฝ่าย
หน่ึงไดท้างจอโทรทศัน์หรือที่เรียกวา่วดีีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Videoconferencing)  
 ความหมายของการจูงใจ 

ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์ ให้ความหมายการจูงใจ หมายถึง สภาวะของ
บุคคลที่ถูกกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรมไปยงัจุดหมายปลายทาง ความตอ้งการแรงจูงใจในการท างาน
จึงเป็นความพยายามของบุคคลในการท างานใหเ้จริญกา้วหนา้70 

Mowen และ Minor ไดใ้หค้  านิยามไวว้า่ การจูงใจ หมายถึง สภาวะภายในของ
บุคคลไดรั้บการกระตุน้ เพือ่ผลกัดนัใหบุ้คคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาโดยมีทิศทางเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่มุ่งหวงั (Goal-directed behavior) การจูงใจประกอบดว้ย แรงขบั (Drives) ตวักระตุน้ 
(Urges) ความปรารถนา (Wishes) หรือความตอ้งการอยากได้ (Desires) เป็นจุดเร่ิมตน้ที่จะเป็น
แรงผลกัดนัใหเ้กิดการเคล่ือนไหวภายในร่างกาย อยา่งมีล าดบัขึ้นตอนน าไปสู่การแสดงพฤติกรรม71 

สรุป การจูงใจ หมายถึง การน าเอาปัจจยัต่าง ๆ มาเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมออกมาอยา่งมีทิศทาง เพือ่บรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ตอ้งการ 

 ความส าคญัของการจูงใจ 
การจูงใจเป็นภาระหนา้ที่อนัส าคญัอีกประการหน่ึงของนกับริหารและหัวหน้า

งานที่จะตอ้งสร้างสรรค์และจดัให้มีขึ้นในองคแ์ละทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการ
บริหารงานหรือองคก์ร เพราะการจูงใจช่วยบ าบดัความตอ้งการ ความจ าเป็นและความเดือดร้อน

                                                             
70 ปรียาภรณ์ วงศอ์นุตรโรจน์ อา้งถึงใน วิรัตน์ ผดุงชีพและคณะ, ผู้น า และการบริหาร, 

เขา้ถึงเม่ือ 19 กนัยายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.kroobannok.com/38930 
71 Mowen และ Minor อา้งถึงใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สมรรถนะการ

บริหารที่ท า ใ ห้องค์กรเกิดการยอมรับ ,  เข้า ถึง เ ม่ือ22 ตุลาคม 2556 เข้า ถึงได้จาก
http://www.krubannok.com/blog/36790 
 

http://www.kroobannok.com/38930
http://www.krubannok.com/blog/36790
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ของบุคคลในองค์การได้ จะท าให้ขวญัในการท างานดีขึ้นและมีก าลังใจในการปฏิบติังาน มี
นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการจูงใจไวด้งัน้ี 

พนัส หันนาคินทร์ กล่าวว่า เม่ือผูป้ฏิบติังานมีแรงจูงใจที่จะท างานยอ่มเกิด
ผลดีแก่องคก์ารและผูป้ฏิบติังานไดด้งัน้ี 

1.  องคก์ารย่อมจะได้รับผลงานอยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการปฏิบติัหน้าที่
ของบุคลากรในองคก์าร 

2.  ท าให้ลดความสูญเสียอันเกิดจากความละเลย  ความไม่เอาใจใส่ต่อ
กฎเกณฑ ์และวธีิปฏิบติังานที่ก  าหนดไว ้

3.  ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในอันที่จะท าให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้ น
ผูป้ฏิบติังานจะท างานด้วยความส านึกในผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การยิ่งกว่าประโยชน์
ส่วนตวั 

4.  ท าใหเ้กิดความรับผดิชอบต่อผลงานที่ไดก้ระท าลงไป 
5.  ช่วยลดความขดัแยง้ในองคก์ร 
6.  การจูงใจช่วยให้เกิดความพร้อมที่จะรับฟังค าสั่ง เพื่อให้การปฏิบตัิงาน

เป็นไปอยา่งราบร่ืน 
7.  การจูงใจเป็นรากฐานของการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานเพราะ

ผูป้ฏิบติังานที่มีแรงจูงใจไปในทิศทางเดียวกนั ย่อมก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจปฏิบติังานให้
ลุล่วงไปโดยปราศจากเก่ียงงอน 

สรุป สมรรถนะการส่ือสารและการจูงใจ หมายถึง ลกัษณะที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการพูด เขียน ส่ือสาร โตต้อบ ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถ
ชกัจูง โนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเห็นดว้ย ยอมรับ คลอ้ยตาม เพือ่บรรลุจุดมุ่งหมายของการส่ือสาร 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ความหมายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

สุนนัทา เลาหนันทน์ กล่าวว่าการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารตรงกบั
ภาษาองักฤษคือ Human Resources Deverlopment หรือ HRD ในภาษาไทยมีการใชห้ลายค า  เช่น 
การพฒันาบุคคล การพฒันาทรัพยากรบุคคลและการพฒันาบุคลากรเป็นตน้ ไม่วา่จะเป็นค าใด  ลว้น
มีความหมายเหมือนกนั ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะใชค้  าว่าการพฒันาศกัยภาพบุคลากร (Caring & 
Developing other) เพราะการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเป็นหัวใจส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งใน
ระดับองค์การและประเทศ บุคคลจ าเป็นตอ้งได้รับการพฒันาตลอดเวลาเพื่อให้มีสมรรถนะที่
เหมาะสมส าหรับการปฏิบติังานทั้งในปัจจุบนัและอนาคต มีความคิดร่ิเร่ิมและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ  
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ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขององคก์รในทิศทางที่สอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก สอดคล้องกับ นงลักษณ์ สินสืบผล (2542 : 17 - 18) การพฒันา หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงไปในทางที่พึงปรารถนาคือ  Chang +Growth คือ การเปล่ียนแปลงไปสู่สภาพที่
เจริญก้าวหน้า ฉะนั้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากรจึงหมายถึงการเปล่ียนแปลงบุคคลให้มีความ
เจริญกา้วหนา้หรือมีคุณภาพเพิม่ขึ้น ดงัเช่น เสาวลกัษณ์ สิงห์โกวิน (2548 : 2) ไดส้รุปว่า การพฒันา
บุคคลเป็นความหมายที่กวา้งและครอบคลุม เพราะอาจหมายรวมถึงวิธีการและเทคนิคต่าง ๆที่ช่วย
ใหบุ้คคลมีความเจริญเติบโตทั้งทางสมองและจิตใจ เพือ่ใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน72 

ส านกังานขา้ราชการพลเรือน (อา้งถึงใน จีระ งอกศิลป์) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความ
การพฒันาศกัยภาพคน หมายถึง ความตั้งใจจะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพฒันาผูอ่ื้นในระยะยาว 
โดยมุ่งเน้นที่เจตนาที่จะพฒันาผูอ่ื้นและผลที่เกิดขึ้นมากกว่าเพียงปฏิบติัไปตามหน้าที่ ส่วนส านัก 
งานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อา้งถึงใน จีระ งอกศิลป์) ไดใ้หค้  าจ  ากดั
ความการพฒันาศกัยภาพบุคลากร หมายถึง ความสามารถในการให้ค  าปรึกษาแนะน าและช่วย
แก้ปัญหา ให้แก่เพื่อนร่วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการพฒันาบุคคลกรปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งรวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุน และใหโ้อกาส ผูร่้วมงานไดพ้ฒันาในรูปแบบต่างๆ73 

สรุป สมรรถนะการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร หมายถึง กระบวนการหรือ
วิธีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณ์และการศึกษาให้กบับุคลากรใน
องคก์ร  ตลอดจนปรับเปล่ียนทศันคติของบุคลากรทุกระดบัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยวธีิการ 
ฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ศึกษาดูงาน ตลอดจนให้โอกาสบุคลากรศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ที่และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 

      แนวคดิในการพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนได้สรุปแนวคิดในการพฒันา

บุคลากร ของหน่วยงานหรือองค์กรสามารถแบ่งจุดประสงค์ในการพฒันาบุคลากร ไดเ้ป็น 3 
ประการใหญ่ ๆ คือ 1) เพือ่ใหบุ้คลากรท างานได ้ท างานดี ท างานเก่ง และท างานแทนกนัได ้2) เพื่อ
เพิม่คุณค่าของคน 3) เพือ่เพิม่ความกา้วหนา้ในอาชีพ  

                                                             
72 อาภร  ภู่วิทยพนัธุ์, Competency  Dictionary,  กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซนเตอร์, 2548,   

33-34. 
73 จีระ  งอกศิลป์,  คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การประเมินสมรรถนะทางการ

บริหาร เล่ม 6, เขา้ถึงเม่ือ  21 มกราคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก www.geeratutor.com/ 
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แมว้่าบุคคลจะผ่านการฝึกอบรมขั้นตน้หรือการปฐมนิเทศแลว้ก็ตาม ความ
จ าเป็นที่จะตอ้งมีการฝึกอบรมและพฒันาบุคคลก็ยงัมีอยูต่่อไปตราบใดที่บุคคลนั้นยงัท างานและ
เจริญเติบโตอยูใ่นองคก์าร ถา้พจิารณาจากกระบวนการในการบริหารงานบุคคล ที่อาจสรุปไดง่้าย ๆ 
สั้น ๆ ว่าเป็นขั้นตอนที่ต่อเน่ืองกนัในการสรรหาบุคคล (Recruiting), การใชป้ระโยชน์จากบุคคล 
(Utilizing)  การพฒันาบุคคล (Developing) การธ ารงรักษาบุคคล (Retaining)แลว้ จะท าให้เราเห็น
ถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการพฒันาบุคคลไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น กล่าวคือ องคก์รจ าเป็นที่จะตอ้ง
พฒันาสมาชิกในองคก์ารให้มีความรู้ความสามารถ  ความช านาญ ตลอดจนทศันคติที่เหมาะสม
เพือ่ที่จะไดน้ าส่ิงเหล่านั้นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ นอกจากน้ีองคก์ารยงัตอ้งธ ารงรักษาสมาชิกของ
องคก์ารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ใหอ้ยูก่บัองคก์ารเพือ่ที่จะรับมือกบังานใหม่ ๆ
ที่ทา้ทายต่อการอยูร่อดและการเจริญเติบโตขององคก์ารอีกดว้ย 

สรุป สมรรถนะการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร หมายถึง ลกัษณะที่แสดงออก
ถึงความสามารถใหค้  าปรึกษา แนะน า และช่วยแกปั้ญหาให้แก่เพื่อนร่วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วน
ร่วมในการพฒันาบุคลากรปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสเพื่อน
ร่วมงานไดพ้ฒันาในรูปแบบต่างๆ 

4. การมีวิสัยทัศน์ 
 ความหมายของการมีวิสัยทัศน์ 

วสิยัทศัน์เป็นส่ิงที่พงึปรารถนาของผูบ้ริหารในการด าเนินกิจกรรมขององคก์ร 
หากผูบ้ริหารปราศจากวสิยัทศัน์ก็จะไม่สามารถสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้และด ารงรักษาความ
เป็นองคก์รที่ดีไวไ้ด ้(Sergiovanni) วิสัยทศัน์ท  าให้ผูบ้ริหารมองเห็นว่าอะไรเป็นส่ิงส าคญัที่แทจ้ริง
ขององคก์ร และสามารถก าหนดภาพในอนาคตขององคก์รไดว้า่ตอ้งการใหเ้ป็นอยา่งไร เพื่อก าหนด
กิจกรรมและแนวทางปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามตอ้งการโดยไม่เสียเวลากระท าการในส่ิงที่ไม่
เป็นประโยชน์ และยงัเป็นแรงกระตุน้ให้สมาชิกขององคก์รปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจอยา่งเป็น
พเิศษยิง่กวา่ธรรมดา (Duke) วสิยัทศัน์จะช่วยสร้างความผูกพนัและร้อยรัดพลงัของสมาชิกเพื่อการ
บรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารที่มีวิสัยทศัน์จะสามารถสร้างวิสัยทศัน์ให้กบัองคก์ร และเปล่ียนวิสัยทศัน์
ให้เป็นสภาพที่เป็นจริง มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่าเป้าหมายที่ตอ้งการให้เกิดคืออะไร จะตอ้งท า
อะไร  และท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น วิสัยทศัน์ที่แจ่มแจง้ชัดเจนนั้นมาจากการเขา้ใจ
องคก์รอยา่งถ่องแทแ้ละลึกซ้ึง งานวิจยัและวรรณกรรมต่าง ๆ ไดย้นืยนัว่า วิสัยทศัน์เป็นส่ิงจ าเป็น
และเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัของผูบ้ริหาร (เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์) วสิยัทศัน์เป็นส่ิงส าคญัประการ
แรกที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีและจะตอ้งเผยแพร่วิสัยทศัน์นั้นไปสู่คณะครู เพื่อให้สมาชิก
กระท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งหวงัใหบ้รรลุวสิยัทศัน์นั้น การมีวิสัยทศัน์อยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอ ส่ิง
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ส าคญัที่ผูบ้ริหารจะตอ้งกระท าให้ไดค้ือ การท าให้สมาชิกมีจิตผูกพนักบัวิสัยทศัน์ สามารถหล่อ
หลอมวิสัยทศัน์นั้นลงสู่นโยบาย แผนงาน และกิจวตัรประจ าวนัภายในองค์กร ยินดีเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อปฏิบติังานต่าง ๆ ให้บรรลุวิสัยทศัน์นั้น ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษานอกจากจะมีวิสัยทศัน์แลว้ ยงัตอ้งมีความสามารถในการเผยแพร่วิสัยทศัน์ให้สมาชิก
เขา้ใจ ยอมรับ และปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ให้บรรลุผลดว้ย (รุ่ง แกว้แดง)ไดใ้ห้ความหมายวิสัยทศัน์ 
หมายถึง ภาพในอนาคตขององค์กรที่ผูบ้ริหารและสมาชิกขององค์กรร่วมกันวาดฝัน หรือ
จินตนาการขึ้นโดยมีพื้นฐานอยูบ่นความจริง ในปัจจุบนั เช่ือมโยงวตัถุประสงคภ์ารกิจ ค่านิยม และ
ความเช่ือมัน่เขา้ดว้ยกนั พร้อมทั้งพรรณนาใหเ้ห็นทิศทางของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน มีพลงัทา้ทาย 
ทะเยอทะยาน และมีความเป็นไปได้74 

ส านกังานขา้ราชการพลเรือน (อา้งถึงใน จีระ งอกศิลป์, 2551 : 129) ไดใ้ห้ค  า
จ  ากดัความวสิยัทศัน์ หมายถึง ความสามารถใหท้ิศทางที่ชดัเจนและก่อความร่วมแรงร่วมใจในหมู่ 
ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาเพื่อน าพางานภาครัฐไปสู้จุดหมายร่วมกัน ส าหรับส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดใ้หค้  าจ  ากดัความการมีวสิยัทศัน์ หมายถึง  ความสามารถ
ในการก าหนดวิสัยทศัน์ทิศทางหรือแนวทาง การพฒันาองคก์ร ที่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับ และ
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ การยอมรับ แนวคิด/วธีิการใหม่ๆ เพือ่การพฒันางาน 

สรุป สมรรถนะการมีวสิยัทศัน์ หมายถึง ความสามารถในการมองภาพอนาคต
ของสถานศึกษา ตลอดจนร่วมกบับุคลากรในสถานศึกษาก าหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง หรือแนวทาง
การพฒันาสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมเพือ่ใหบุ้คลากรสามารถน าไปปฏิบตัิได้ 

 กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ 
จีระ งอกศิลป์ ไดส้รุปกระบวนการสร้างวสิยัทศัน์เป็น 4 ขั้น ดงัน้ี 
1.  ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัความหมาย

และใหเ้ห็นความส าคญัและความจ าเป็นในการสร้างวสิยัทศัน์ในองคก์ารรวมถึงการมีเจตคติที่ดีของ
สมาชิกที่มีต่อองคก์ร 

2.  ขั้นด าเนินการสร้างวิสัยทัศน์ มีขั้นตอนดงัน้ี 
2.1  รวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน ที่เก่ียวขอ้งกับหน่วยงาน เช่น วตัถุประสงค ์

ภารกิจหน่วยงาน ความคาดหวงัและความตอ้งการของสมาชิก ผูรั้บบริการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
เป็นตน้ 

                                                             
74

 อนนัต ์ วรรณภาค, บทความเร่ือง ความส าคญัของผู้น า และการบริหาร, เขา้ถึงเม่ือ 19 
กนัยายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.kroobannok.com/38930 
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2.2  วเิคราะห์สถานภาพปัจจุบนัของหน่วยงาน เพื่อให้ผูบ้ริหารเขา้ใจและ
ตระหนกัในสถานภาพปัจจุบนั และศกัยภาพของหน่วยงาน 

2.3  กลุ่มผูบ้ริหารเสนอมุมมองแห่งอนาคต เป็นลกัษณะของการสร้างฝัน
ของผูบ้ริหารแต่ละคน (Create individuals dream) จะไดมุ้มมองที่หลากหลายและครอบคลุม 

2.4  น ามุมมองของผูบ้ริหารแต่ละคนมารวมและเช่ือมโยงกนั (Share and 
relate the dreams) เพือ่ใหมุ้มมองของแต่ละคนมาเช่ือมโยงกนั แลว้เรียงล าดบัความส าคญั 

2.5  คดัเลือกและตดัสินใจอนาคตของหน่วยงานที่เป็นความฝันของทุกคน 
2.6  ขดัเกลาส านวนให้ส่ือความหมายชดัเจน ปลุกเร้า ทา้ทา้ย สร้างพลงัดลใจ 

มีสาระครอบคลุมองคป์ระกอบของวสิยัทศัน์ 
3.  ขั้นน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ เม่ือก าหนดวิสัยทศัน์ตามขั้นตอนการสร้าง

วิสัยทศัน์แล้วจะได้วิสัยทศัน์ของหน่วยงาน และเม่ือคณะกรรมการบริหารแล้ว ควรส่ือสารให้
สมาชิกทุกคนได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน ก าหนดแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับ
วสิยัทศัน์ และน าแผน/โครงการไปปฏิบตัิ 

4.  ขั้นประเมินวิสัยทัศน์ การประเมินวิสัยทศัน์ท  าให้ทราบว่า วิสัยทศัน์นั้น มี
พลงัและมีประสิทธิภาพเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแผน และโครงการว่ามี
ความก้าวหน้าที่มุ่งไปสู่วิสัยทศัน์เพียงใด ควรปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม
วสิยัทศัน์อยา่งไร75 
  สถานศึกษานับเป็นหน่วยขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาที่ส าคญัโดยมีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นแกนน าพาจดัการศึกษา เน่ืองจากเป็นผูท้ี่มีภาระรับผดิชอบในการบริหารจดัการให้ผู ้
ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทั้งโดยตรงและโดยออ้ม สามารถจดักิจกรรมทางการ
ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ  ทั้งน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ 
ทกัษะและคุณลักษณะที่เป็นที่น่าเช่ือถือศรัทธา ในการส่งเสริม สนับสนุนผลักดัน กระตุน้และ
จดัการใหค้รู นกัเรียนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหบ้รรลุเป้าหมาย หรือเป็นการรับผิดชอบภาระ
งาน และใชค้วามสามารถที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบับทบาทที่ปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จอยา่งโดด
เด่นกวา่ผูอ่ื้น ซ่ึงเรียกวา่ สมรรถนะ(Competency) นัน่เอง                                                                                                                     

 

 
                                                             

75
 จีระ  งอกศิลป์,  คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การประเมินสมรรถนะทางการ
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การบริหารงานวิชาการ 

งานวชิาการเป็นงานหลกัที่ส าคญัยิง่ของการบริหารการศึกษา มาตรฐานและคุณภาพ
ของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานที่เก่ียวกับ
หลกัสูตร การจดัโปรแกรมการศึกษาและการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหวัใจของสถานศึกษาและ
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดบัของสถานศึกษา76  เน่ืองจากงานวชิาการเป็น
งานหน่ึงที่จดัอยูใ่นขอบข่ายและภารกิจของการบริหารการศึกษา ประกอบดว้ยงานต่างๆจ านวน
หลายงานดว้ยกนั (Academic Affairs Administration)77 ซ่ึงผูบ้ริหารและบุคลากรของสถาน ศึกษา
ทุกระดบัจะตอ้งใหค้วามส าคญัและมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางในการบริหารงานวิชาการ
เพราะเป็นงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
ตลอดไป นอกจากการบริหารและการจดัการศึกษาตามอ านาจหน้าที่เพื่อพฒันาคุณภาพการของ
ผูเ้รียนแลว้ ส านกันายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ขึ้น เพื่อให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการ
ถือปฏิบตัิ สถานศึกษา จึงตอ้งน าหลกัการว่าดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี ซ่ึงเรียก
กนัโดยทัว่ไปว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
เขม้แข็งให้กับโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคลด้วย หลกัธรรมาภิบาลอาจบูรณราการเขา้กบัการ
ด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษาซ่ึงไดแ้ก่ การด าเนินงานดา้นวชิาการ งบประมาณ บริหารงาน
บุคคล และบริหารทัว่ไป และเป้าหมายในการจดัการศึกษาคือท าให้ผูเ้รียนเป็นคนดี  เก่ง และมี
ความสุขดงั 78 ดงัแผนภูมิแสดงความสมัพนัธ ์ 

 
 
 
 
 

 

                                                             
76  ปรียาพร    วงศอ์นุตรโรจน์ , การบริหารงานวิชาการ ( กรุงเทพฯ : ศูนยส่ื์อเสริม

กรุงเทพฯ, 2535), 15. 
77 สนัติ     บุญภิรมณ์ , การบริหารงานวิชาการ ( กรุงเทพฯ : บรุ๊คพอยท,์ 2552), 13. 
 

78 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล(กรุงเทพฯ:โรงพมิพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.), 2546),31. 
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ขอบข่ายงานบริหารโรงเรียน 

 
 

 
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 

1.การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  1.การจดัท าและเสนอของบประมาณ 1. การวางแผนอตัราก  าลงัและก  าหนด 1. การด าเนินงานธุรการ 

2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 2.การจดัสรรงบประมาณ ต าแหน่ง 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถาน 

3. การวดัผล ประเมินผลและ 3.การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เทียบโอนผลการเรียน และรายงานผล การใชเ้งิน และผล 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 3. งานพฒันาระบบและเครือข่าย 

4. การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพ การด าเนินการ ในการปฏิบติัราชการ ขอ้มูลสารสนเทศ 

การศึกษา 4.การระดมทรัพยากรและการลงทุน 4. วินยั และการรักษาวินยั 4. การประสาน และพฒันาเครือข่าย 

5. การพฒันาส่ือ นวตักรรม เพ่ือการศึกษา 5. การออกจากราชการ การศึกษา 

และเทคโนโลย ี 5. การบริหารการเงิน   5. การจดัระบบการบริหาร และพฒันา 

6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 6. การบริหารบญัชี   องคก์ร 

7. การนิเทศการศึกษา 7. การบริหารพสัดุ และสินทรัพย ์   6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. การแนะแนวการศึกษา     7. การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชา 

9. การพฒันาระบบการประกนั     8. การดูแลอาคารสถานท่ี และสภาพ 

คุณภาพภายในสถานศึกษา     แวดลอ้ม 

10. การส่งเสริมความรู้ดา้น     9. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 

วิชาการแกชุ่มชน     10. การรับนกัเรียน 

11. การประสานความร่วมมือ     11. การส่งเสริม และประสานงาน 

ในการพฒันาวิชาการกบั     การศึกษาในระบบ นอกระบบ 

สถานศึกษาอ่ืน     ตามอธัยาศยั 

12. การส่งเสริมและสนบัสนุน     12. การระดมทรัพยากร 

งานวิชาการแกบุ่คคล ครอบครัว     เพ่ือการศึกษา 

องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน     13. งานส่งเสริมงานกจิการนกัเรียน 

ท่ีจดัการศึกษา     14. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 

  
 
 

    

15. การส่งเสริมสนบัสนุน และประสาน 
งานการศึกษาของบุคคลชุมชน 
องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ี 
จดัการศึกษา 
16. งานประสานราชการกบัเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา และหน่วยงานอ่ืน 
17.การจดัระบบการควบคุมในหน่วยงาน 

แผนภูมิที่ 4  ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น 
ที่มา : ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่
เป็นนิติบุคคล ( กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ(์ร.ส.พ.), 2546 ), 34 
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ความหมายและความส าคญัของการบริหารงานวชิาการ 

การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือ
โรงเรียนเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดี  และมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะ
เป็นหนา้ที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง คือ การใหค้วามรู้ทางดา้นวชิาการแก่ผูเ้รียน  การบริหารกิจกรรม
ทุกชนิดที่เก่ียวกบัการพฒันา  และปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด 
หรือการบริหารที่ให้พลเมืองมีความรู้ มีคุณธรรม  สามารถประกอบสัมมาอาชีพ  ด ารงตนเป็น
พลเมืองดี  ช่วยกนัพฒันาชาติให้เจริญกา้วหน้าต่อไป การบริหารวิชาการประกอบดว้ยงานหลาย
อย่าง  ส่ิงส าคัญของงานด้านวิชาการ คือ หลักสูตรเป็นตัวก ากับงานด้านวิชาการ  ขึ้ นอยู่กับ
ความสามารถของผูน้ า  ในการน าไปใช้ในแต่ละสถานศึกษาจึงแตกต่างกันไป การจดัโปรแกรม
การศึกษาขึ้นกบัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น  บุคลากร  งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์ รวมทั้งผูเ้รียนดว้ย79 

งานวิชาการ คือ งานที่เป็นหัวใจของสถานศึกษาเป็นงานที่เก่ียวกบัหลกัสูตร วิธีการ
สอน ส่ือการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล การประกนัคุณภาพการศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารและ
บุคลากรของสถาน ศึกษาทุกระดับจึงควรตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารงานวิชาการ 
สามารถพฒันาหลกั สูตรและจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการกระจาย
อ านาจการบริหาร งานวชิาการจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษา เพือ่ใหส้ถานศึกษาด าเนินการไดอ้ยา่ง
อิสระ คล่องตวัรวดเร็ว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ให้สถานศึกษาบริหารงานดา้นวิชาการไดอ้ยา่ง
อิสระ คล่องตวั และสอด คล้องกับความตอ้งการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนและทอ้งถิ่น 
2) เพือ่ใหก้ารบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดม้าตรฐานและมีคุณภาพสอดคลอ้งกบั
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพฒันาตนเองและการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก 3) เพื่อให้สถาน ศึกษาพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน
ปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาการเรียนรู้ที่สนองความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยยึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญัได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 4) เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความ
ร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและบุคคลครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ
สถาบันอ่ืนๆอย่างกวา้งขวาง80  นอกจากน้ี ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ยงัได้กล่าวไวว้่า การ

                                                             
79 ความหมายการบริหารงานวิชาการ 10 ตุลาคม 2555 เขา้ถึงเม่ือ 12 มกราคม 2556. เขา้ถึง

ไดจ้าก http://portal.in.th/inno-roj/pages/1222  
80 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ :โรงพมิพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ(์ร.ส.พ.), 2546), 
33. 

http://portal.in.th/inno-roj/pages/1222
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บริหารงานวชิาการถา้มองในดา้นกระบวนการด าเนิน งานแลว้ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกร
รททุกอยา่งที่เก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี้ขึ้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน 
การปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์กบัผูเ้รียน แต่ถา้มองการบริหารงานวิชาการในดา้น
ของงานโรงเรียน งานวชิาการไดแ้ก่ งานการควบคุมดูแล หลกัสูตรการสอน อุปกรณ์การสอน การ
จดัแบบเรียน คูมือครู การจดัชั้นเรียน  การจดัครูเขา้สอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การนิเทศฯ
การศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวดัผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา 81 ส่วนสันติ   บุญภิรมณ์ ก็ได้
สรุปความหมายและความส าคญัของการบริหารงานวิชาการไวว้่า เป็นการบริหารจดัการกิจกรรมทุ
หกประเภทที่เก่ียวกบัการเรียนการสอน และการบริหารส่ิงแวดลอ้มต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการจดัการ
เรียนการสอนเพือ่ใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งราบร่ืน เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ไปหล่อ
เล้ียงหวัใจ การบริหารจึงเป็นกิจกรรมที่ส าคญัที่สุด ของงานวชิาการที่สามารถท าให้งานวิชาการเกิด
พลวตั (Academic Affairs Dynamic) อยูต่ลอดเวลา ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ
ของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป82 และเอ็ดเวิร์ด ดบับลิว สมิทและคณะ (Edword W. Smith 
and others อา้งถึงใน สนัติ   บุญภิรมณ์) ก็ไดเ้ห็นความส าคญัของการบริหารงานวิชาการโดยกล่าว
ไวว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ชเ้วลาไปกบัการบริหารงานต่างๆของสถานศึกษาซ่ึงแบ่งสัดส่วนของ
งานแต่ละงานดงัน้ี คือ งานบริหารงานวิชาการ ร้อยละ 40 งานบริหารงานบุคคล ร้อยละ 20 งานกิจการ
นกัเรียน ร้อยละ 20 งานธุรการ ร้อยละ 5 งานสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน ร้อยละ 5 งานอาคารสถานที่ 
ร้อยละ 5 และงานอ่ืนๆอีก ร้อยละ 583 นอกจากน้ียงัมีนกัการศึกษาอีกหลายท่านที่ใหค้วามหมายของ
การบริหาร งานวิชาการ เช่น กิติมา   ปรีดาดิลก กล่าวไวว้่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่เก่ียว 
ขอ้งกบักิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาหรือโรงเรียนให้ไดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด84 
ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ.2545 มุ่งใหก้ระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ดว้ยเจตนารมณ์ 

                                                             
81 ปรียาพร    วงศอ์นุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ ( กรุงเทพฯ : ศูนยส่ื์อส่งเสริม

กรุงเทพฯ, 2535), 16. 
82 สนัติ     บุญภิรมณ์ , การบริหารงานวิชาการ ( กรุงเทพฯ :บรุ๊คพอยท,์ 2552), 22. 
83 เร่ืองเดียวกนั, 24. 
84 กิติมา  ปรีดีดิลก, การบริหารและนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น (กรุงเทพฯ : อกัราพพิฒัน์, 

2532), 74. 
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ที่จะให้สถานศึกษาด าเนิน การได้โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยั
ส าคญัท าใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารและการจดัการสามารถ พฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยั เก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุประสงค ์ คือ 1) เพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานดา้นวชิาการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถ่ิน  2) เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการ
ประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพฒันาตนเอง และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  3) เพื่อให้
สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอด จนจดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาการ
เรียนรู้ที่สนองตามความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัไดอ้ยา่งมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 4) เพื่อให้สถานศึกษาไดป้ระสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ  อยา่งกวา้งขวาง85  
ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ไดเ้สนอแนวคิดในหนงัสือการบริหารงานวิชาการชุด
ฝึกอบรมผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัสูง (อา้งถึงใน วชิราภรณ์  พรมนาทม) ว่า งานวิชาการเป็นงาน
หลกัของสถานศึกษาหรือโรงเรียน ส่วนงานอ่ืนเป็นงานที่มาสนับสนุนงานวิชาการให้มีคุณภาพ ซ่ึง
สมารถตรวจสอบไดจ้าก 1) โรงเรียนมีขอบข่ายการบริหารงานวิชาการชดัเจน 2) ผูบ้ริหารโรงเรียน
เกิดแนวคิดในการพฒันา 3) ผูบ้ริหารโรงเรียนและคณะครูตระหนักและร่วมมือพฒันางานวิชาการ
ในโรงเรียนอยา่งจริงจงั 4) ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถน าความรู้ไปประยคุใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ส่วนเจริญ  ภกัดีวานิช กล่าวว่า งานวิชาการเป็นหัวใจส าคญัในการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงจะตอ้ง
ขบัเคล่ือนสู่สถานศึกษาอยา่งทนัที มีแนวทางในการนิเทศติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิ ภาพ
ในการท างาน ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ การปฏิรูป
หลกัสูตร การปฏิรูปการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่ดี วทิยากรทอ้งถ่ิน การส่งเริมการอ่าน การวเิคราะห์แล
ส ารวจช่วยเหลือโรงเรียนที่มีปัญหาดา้นขอ้มูลส่ือสารทางคอมพิวเตอร์และพสัดุต่างๆเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง86 จะเห็นได้ว่า  งานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่าย

                                                             
85 การบริหารงานวชิาการตามแนวคิดโรงเรียนนิติบุคคล 10 ตุลาคม 2555  เขา้ถึงเม่ือ 16 

พฤศจิกายน 2556. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.nokomtritrung.ac.th/nitibokkon.htm 
86 กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เอกสาร

ประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ( กรุงเทพฯ : โรงพมิพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), 6 
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ครอบคลุมหลายด้าน   อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู ้เ รียน
ทุกดา้น  ซ่ึงสามารถสรุปขอบเขตของงานวิชาการไดด้งัน้ี  งานการจดัหลกัสูตร  งานการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  งานการใชว้ธีิการสอน และการใชส่ื้อการเรียนการสอน งานการวดัผล
การเรียนการสอน และการนิเทศการสอน 

สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นการบริหารกิจกรรมทุกส่ิงทุกอยา่งโดยการ
ประสานความร่วมมือทั้งผูบ้ริการสถานศึกษาและทุกฝ่ายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนหรือ
ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับผู ้เรียน ซ่ึงงานวิชาการน้ีจะช้ีให้เห็นถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ 

 

ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการจดัการศึกษาของสถานศึกษานั้น ส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงก็คือ 

การบริหารงานวิชาการ ซ่ึงงานวิชาการมีขอบข่ายกวา้งขวางในดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอนและครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนเก่ียวกบังานวชิาการ การด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการ
สอน การจดัการวดัผลและประเมินผลรวมทั้งการติดตามผล ซ่ึงไดมี้นักวิชาการศึกษาหลายท่านได้
ให้ขอบข่ายของงงานวิชาการไวด้ังน้ี กมล  ภู่ประเสริฐ (อา้งถึงใน สันติ   บุญภิรมย)์ ได้ก าหนด
ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการไว ้9 ประการ คือ 1) การบริหารหลกัสูตร คือการด าเนินการ
เก่ียวกบัการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางระดบัประเทศ การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระ
การเรียนรู้ การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัท าหน่วยการเรียนรู้ 2) การบริหารการเรียนการ
สอน คือการด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
หน่วยการเรียนรู้ การก าหนด การเตรียมการ และการจดัหาส่ือการเรียนการสอน การก าหนดวิธีการ
ประเมินผลการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือรายวิชา การจดัท าแผนการสอน หรือแผนการ
จดัการเรียนรู้ การควบคุม ดูแล และส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน 
การร่วมมือกนัแกปั้ญหาที่เกิดขึ้นระหวา่งการเรียนการสอนโดยการนิเทศภายใน 3) การบริหารการ
ประเมินผลการเรียนคือการด าเนินการเก่ียวกบัการวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดวิธีการ 
และเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัและประเมิน ผลการเรียนรู้  การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการ
ประเมินผลการเรียน  การจดัท าหลักฐานการศึกษา การน าผลการประเมินไปใชใ้นการแก้ไข
ขอ้บกพร่องของผูเ้รียน การก าหนดรูปแบบ ระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู้ 4) การบริหาร
การนิเทศภายในสถานศึกษา คือการด าเนินการเก่ียวกบัการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศภายใน 
การก าหนดวธีิการ และระยะเวลาการนิเทศภายใน การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการ
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นิเทศภายใน การร่วมกนัแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น 5) การบริหารการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา  คือ
การด าเนินการเกี่ยวกบั การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนัเกี่ยวกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร 
การควบคุมดูแล การด าเนินงานพฒันาบุคลากร 6) การบริหารการวิจยั และพฒันา คือการด าเนินการ
เก่ียวกบั การท าความเขา้ใจ และส่งเสริมให้มีการวิจยัในชั้นเรียน การร่วมกนัก าหนดประเด็นปัญหา ที่
ควรพฒันาร่วมกนั การควบคุมดูแล และส่งเสริมการวิจยั 7) การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ คือ
การด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนดหวัขอ้เร่ืองทางวชิาการ การก าหนดวิธีการด าเนินการ การควบคุมดูแล 
และส่งเสริมทางวิชาการเพื่อให้ผูเ้รียนน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 8) การบริหารระบบข้อมูล และ
สารสนเทศทางวิชาการ คือ การด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนดขอ้มูล และสารสนเทศทางวิชาการ 
การก าหนดเวลาในการรวบรวมขอ้มูล และสารสนเทศ การควบคุมดูแล และส่งเสริมการจดัเก็บขอ้มูล
และสารสนเทศ การน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้และ  9) การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา คือการด าเนินการเก่ียงกับการก าหนดหัวขอ้ประเมินผลงาน การก าหนดวิธีการ และ
เคร่ืองมือในการประเมิน ประกอบด้วยสามขั้น ได้แก่ การประเมินก่อนการด าเนินงาน การประเมิน
ระหวา่งการด าเนินงาน และการประเมินหลงัการด าเนินงานซ่ึงมีการควบคุมดูแล และส่งเสริมให้มี
การด าเนินการประเมินการสรุปผลและเขียนรายงานประจ าปี 87  นอกจากน้ีขอบข่ายและภารกิจ
งานวชิาการ ตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดไวค้ือ 1) การพฒันาหรือการด าเนินการ
เก่ียวกับการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ  
3) การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา  4) การพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษา  5) การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้  6) การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 7) การวิจัยเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   8) การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศ
การศึกษา   10) การแนะแนว  11)การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา      
12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ  13) การประสานความร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน14)การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  
ครอบครัว  องคก์ร หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนที่จัดการศึกษา 15) การจดัท า
ระ เบี ยบและแนวปฏิบัติ เ ก่ี ยวกับงานด้านวิชาการของสถาน ศึกษา  16)  ก ารคัด เ ลือก
หนงัสือ  แบบเรียนเพือ่ใชใ้นสถานศึกษา และ 17)  การพฒันาและใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษา   

มิลเลอร์  (Miller) ไดก้ล่าวถึงงานวชิาการ  ประกอบดว้ยส่ิงส าคญั 4 อยา่ง คือ  การจดั
โปรแกรมการเรียน  การปฏิบติัตามโปรแกรม  การติดตามการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมการ

                                                             
87 สนัติ     บุญภิรมณ์ , การบริหารงานวิชาการ ( กรุงเทพฯ :บรุ๊คพอยท,์ 2552), 28-31. 
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สอน88 ส่วน เฟเบอร์ และ เชอร์รอน  (Faber&shearron)  ไดแ้บ่งการบริหาร งานวิชาการออก เป็น 6 
ดา้น  คือ 1) การจดัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 2) การจดัเน้ือหาของหลกัสูตร 3)การน าหลกัสูตรไป
ใช้ 4) การจดัอุปกรณ์การสอน 5) การนิเทศการสอน และ 6) การส่งเสริมครูประจ าการ89  กิติมา   
ปรีดีดิลก  ไดแ้บ่งขอบข่ายของงานวิชาการออกเป็น 6 ประการ คือ 1) แผนงานปฏิบตัิงานดา้น
วิชาการ 2) หลกัสูตรและการสอน 3) การจดัการเรียนการสอน  ประกอบดว้ยงานจดัตารางสอน  
การจดัชั้นเรียน  การจดัครู เขา้สอน  การจดัแบบเรียน  การจดัห้องสมุด  และการจดัท าคู่มือครู 4) 
ส่ือการสอน 5) การปรับปรุงการเรียนการสอน  การนิเทศการสอน  การฝึกอบรม และ 6) การวดั
และประเมินผลซ่ึงสอดคลอ้งกับส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนด
ขอบข่าย งานวชิาการของโรงเรียนประถมศึกษา  ไวด้งัน้ี 1) งานดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตร
ไปใช ้ 2) งานการเรียนการสอน 3) งานดา้นวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน 4) งาน
วดัผลและประเมินผล 5) งานห้องสมุด 6) งานนิเทศภายใน และ 7) งานประชุมอบรมทางวิชาการ 
นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงกล่าวถึงในพระราช บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แกไ้ข
ปรับปรุง  (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ.2545  มีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตและอยู่
ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งตระหนักและเขา้ใจถึงการบริหารที่เน้นงาน
วิชาการเป็นหัวใจหลักของการจดัการศึกษาในสถานศึกษา ตอ้งรู้ถึงความหมาย  ความส าคัญ   
ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการตามแนวปฎิรูปการศึกษาทุกด้านอย่างลึกซ้ึง   ได้ก าหนด
ขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานและจดัการสถานศึกษา  เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการไว ้12 ดา้น  
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิรูปการศึกษาไวด้งัน้ี 1) การพฒันาหลกัสูตรสถาน ศึกษา 2) การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจ ัยเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา 5) การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี 6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 7) 
การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่

                                                             
88 Van  Miller, The Public Administration of American School System, (New York : 

The Macmillan Company), 1965, 85. 
89 Chales F. Faber and Gilbert F. Shearron, Elementary School Administration Theory 

and Practice, (New York : Holt, Rinahart and Winston, Inc.), 1970, 22. 



61 
 

 

บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา90 จากแนวคิดดังกล่าวหาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมคิด ร่วมมือร่วมแรงกันท างาน งาน
วชิาการก็จะมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ กฎกระทรวงศึกษาธิการลงวนัที่ 8 พฤษภาคม 
2550 เร่ืองก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอ านาจการบริหารงานและการจดัการศึกษา พ.ศ. 
2550 ดา้นวชิาการไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ส านกังานพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา
ในอ านาจหนา้ที่ของตน แลว้แต่กรณี ในดา้นวชิาการดงัน้ี 1) การพฒันาหรือการด า เนินการเก่ียวกบั
การให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 2) การวางแผนงานดา้นวิชาการ 3) การจดัการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 5) การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ 6) การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศึกษาในสถาน ศึกษา 8) การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) 
การแนะแนว 11) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  12) การส่งเสริม
ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ  13) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา
และองค์กรอ่ืน  14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
สถานศึกษาประกอบการและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา  15) การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกบัดา้นวชิาการของสถาน ศึกษา 16)  การคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา  17) 
การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา91 

จากขอบข่ายการบริหารงานวิชาการที่มีนักวิชาการทางการศึกษาไดเ้นอไวน้ั้น ผูว้ิจยั
สนใจที่จะศึกษาขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่ เ ป็นนิติบุคคลของ
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 12 ดา้น เป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี  

ขอบข่ายของการบริหารงานวชิาการ 
1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 

                                                             
90 ทกัษะการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาสุพรรณบุรี 11 ตุลาคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก http://grad.vru.ac.th/ 
91ทสันี   วงศย์นื, การบริหารงานวิชาการ เขา้ถึงเม่ือ 12 ตุลาคม 2556. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://mystou.files.wordpress.com 
 

http://grad.vru.ac.th/
http://mystou.files.wordpress.com/
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5. การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี
6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน

และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา 
จากขอบข่ายการบริหารงานวชิาการทั้ง 12 ดา้น ซ่ึงจะกล่าวโดยละเอียดไดด้งัน้ี 
1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  แนวทางปฏิบตัิคือ 

1.1  ศึกษาวเิคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544 สาระแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหา  และความตอ้งการของสังคม  
ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

1.2  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อก าหนด
วิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย  คุณลักษณะที่พึ่ งประสงค์  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  รวมทั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.3 จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรและสาระต่างๆ ที่ก  าหนดให้มีในหลกัสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์  เป้าหมายและคุณลกัษณะที่พึ่งประสงค ์ โดยพยายามบูรณาการเน้ือหา
สาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัและระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

1.4 น าหลกัสูตรไปใชใ้นการเรียนการสอน  และบริหารจดัการ การใชห้ลกัสูตร
ใหเ้หมาะสม 

1.6 นิเทศการใชห้ลกัสูตร 
1.6 ติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
1.7 ปรับปรุง  และพฒันาหลกัสูตรตามความเหมาะสม 

2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ แนวทางปฏิบตัิคือ 
2.1 ส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้

โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.2 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้

สอดคลอ้งกบัความสนใจใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ  ความถนัดทางผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด 
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การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  การเรียนรู้
จากประสบการณ์และการปฏิบตัิจริง 

2.3 จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการ
นิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกนัแบบกลัยาณมิตร 

2.4 ส่งเสริมการใหมี้การพฒันาครูเพือ่พฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
3. การวดัผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  แนวทางปฏิบตัิคือ 

3.2 ก าหนดระเบียบ  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 
3.2 ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการวดัผล  และประเมินผลแต่ละรายวิชา  ให้สอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้และการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

3.3 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวดัผล  และประเมินผลการเรียนการสอน  โดยเน้น
การประเมินผลตามสภาพจริง  จากกระบวนการ  การปฏิบตัิ และผลงาน 

3.4 จดัให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอ่ืนสถานประกอบการ และอ่ืน ๆ  ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

4. การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา  แนวทางปฏิบตัิคือ 
4.1 ศึกษาวเิคราะห์   วจิยั   การบริหารการจดัการ และการพฒันาคุณภาพงานวิชาการ

ในภาพรวมของสถานศึกษา 
4.2 ส่งเสริมให้ครูศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.3 ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่

ผลงานการวิจัยหรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว  องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 

5. การพฒันาส่ือ นวตักรรม  และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา  แนวทางปฏิบตัิคือ 
5.1 ศึกษาวเิคราะห์  ความจ าเป็นในการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียน

การสอนและการบริหารงานและสถาบนั 
5.3 ส่งเสริมใหค้รูผลิต  พฒันาส่ือ  และนวตักรรมการเรียนการสอน 
5.3 จดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพื่อใช้ในการจดัการเรียนการสอน และการพฒันา

งานดา้นวชิาการ 
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5.4 ประสานความร่วมมือในการผลิตส่ือ  จดัหา  พฒันาและการใชส่ื้อ  นวตักรรม
และเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนการสอน  และการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษา บุคลากร
ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 

6. การพฒันาแหล่งการเรียนรู้  แนวทางปฏิบติัคือ 
6.1 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ งใน

สถานศึกษา ชุมชน  ทอ้งถ่ิน  ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเ้คียง 
6.2 จัดท า เอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู  สถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  

ครอบครัว  องคก์รหน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษาใกลเ้คียง 
6.3 จดัตั้ง  และพฒันาแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งพฒันาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  และ

ประสานความร่วมมือสถานศึกษาอ่ืน 
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาในการจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
7. การนิเทศการศึกษา  แนวทางปฏิบตัิคือ 

7.1 จดัระบบการนิเทศงานวชิาการ  และการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
7.2 ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย

และเหมาะสมกบัสถานศึกษา 
7.3 ประเมินผลการจดัระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
7.4 ติดตาม  ประสานกบัเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการ

นิเทศงานวชิาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
7.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์จัดระบบนิเทศการศึกษาใน

สถานศึกษากบัสถานศึกษาอ่ืน 
8. การแนะแนวการศึกษา  แนวทางปฏิบตัิคือ 

8.1 จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยง
กบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 

8.2 ด าเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
8.3 ติดตามประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน

สถานศึกษา 
8.4 ประสานความร่วมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ดา้นการแนะ

แนวการศึกษากบัสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
9. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  แนวทางปฏิบติัคือ 
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9.1 จดัระบบโครงสร้างองค์กร  ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

9.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน  เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและตวัช้ีวดัของกระทรวง  เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา 

9.3 วางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
9.4 ด าเนินการพฒันาตามแผนคุณภาพการศึกษา  โดยติดตาม  ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายในเพือ่ปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
9.5 ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
9.6 ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
9.7 ประสานงานกบัส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ

การศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพือ่เป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
10. การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน  แนวทางปฏิบติัคือ 

10.1 การศึกษา  ส ารวจความตอ้งการ สนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
10.2 จดัใหค้วามรู้เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  ทกัษะทางวิชาการ เพื่อการพฒันา

ทกัษะวชิาการ และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
10.3 การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางวชิาการของสถานศึกษา 
10.4 ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว 

ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน  

แนวทางปฏิบตัิคือ 
11.1 ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ 

เอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณ
ใกลเ้คียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

11.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องคก์รหน่วยงาน  
และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา  แนวทางปฏิบตัิคือ 



66 
 

 

12.1 ส ารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา  รวมทั้ง  ความตอ้งการในการไดรั้บ
การสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

12.2 ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันาวชิาการ  และการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้
ในการจดัการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษา 

12.3 จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษา 

การที่จะให้งานวิชาการดงักล่าวด าเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จ
ตามที่ศึกษาก าหนด ควรปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1   ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่

จดัการศึกษาเป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้จึงต้องมีหลักสูตรเป็นของตนเอง คือ หลักสูตร
สถานศึกษาตอ้งครอบคลุมภาระงานการจดัการศึกษาทุกดา้นหลกัสูตรสถานศึกษาจึงประกอบดว้ย
การเรียนรู้ทั้งมวลเป็นประสบการณ์อ่ืนๆ ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อพฒันาผูเ้รียนซ่ึงเกิด
จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  หลักสูตร
สถานศึกษา เป็นแบบแผนหรือแนวทางหรือขอ้ก าหนดของการจดัการ ที่จะพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ 
ความสามารถโดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดบัขั้นของ
มวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัได้
ประสบการณ์ส าเร็จในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และ
โลกอยา่งมีความสุข92 

1.2   ความจ าเป็นของหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาตามกรอบของหลกัสูตรแกนกลางที่กรมวชิาการก าหนดไว ้พระราชบญัญติัสถานศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี คือ มาตรา 27 ระบุขอ้ความที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับทบาท
หน้าที่ของสถานศึกษา ในการน าหลักสูตรไปใช้โดยตรง ซ่ึงก าหนดไวว้่า ให้คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลกัสูตรแนวทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จดัท  าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงคใ์นวรรคหน่ึงในส่วนที่

                                                             
92 หลกัสูตรสถานศึกษา, 11 ตุลาคม 2555.  เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.thaiblogonline.com/chlaor.blog? 

http://www.thaiblogonline.com/chlaor.blog?
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เก่ียวกบัปัญหาในชุมชนและสงัคมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพงึประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว   ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ   จะเห็นว่าในวรรคที่สอง เป็นการก าหนดแนวทาง 
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา โดยใหส้ถานศึกษาจดัท าสาระของหลกัสูตร 
จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนที่เก่ียวกบัปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 
รวมทั้งท  าหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน  

ตามหลกัการของหลกัสูตรนั้น หลกัสูตรที่สร้างขึ้นจ าเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหา และสนองความตอ้งการของสังคมที่ใชห้ลกัสูตรนั้นๆ โดยเหตุน้ีหลกัสูตรที่สร้างขึ้น
มุกมุ่งหมายในการใชใ้นชุมชนแห่งใดแห่งหน่ึง โดยเฉพาะ ก็ยอ่มสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของสังคมได้มากที่สุด ทอ้งถ่ินและชุมชนมีสภาพที่แตกต่างกัน การพฒันาแต่ละทอ้งถ่ินก็ตอ้งมี
ความแตกต่างกนัเทคโนโลยเีจริญเร็ว จะท าหลกัสูตรระดบัชาติไปใชก้บัทอ้งถ่ินก็ไม่ทนักบัความเจริญ
ของเทคโนโลย ีสถาน ศึกษาจึงตอ้งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาเอง93 

1.3  ความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา  จุดมุ่งหมายที่ส าคญัของหลักสูตร
สถานศึกษา คือ 

1.  หลกัสูตรสถานศึกษา ควรพฒันาผูเ้รียนใหเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถ มีทกัษะการเรียนที่ส าคญัๆ มีกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุมีผล มีโอกาสใช้
ขอ้มูลสารสนเทศ และเทคโนโลยส่ืีอสาร หลกัสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมจิตใจที่อยากรู้อยากเห็น 
สร้างความมัน่ใจและใหก้ าลงัใจในการเรียนรู้และเป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 

2. หลักสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมการพฒันาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม 
สังคม และวฒันธรรมโดยเฉพาะพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความเขา้ใจและศรัทธาในความเช่ือของตน 
ความเช่ือและวฒันธรรมที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อบุคคลและสงัคมสถานศึกษาควรตอ้งพฒันาหลกั
คุณธรรมและความอิสระของผูเ้รียน มีความพร้อมในการเป็นผูบ้ริโภคที่ตดัสินใจแบบมีขอ้มูลและ
เป็นอิสระเขา้ใจในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวม สามารถช่วยพฒันาสังคมให้ความเป็น
ธรรม มีความเสมอภาค มีความตระหนัก เขา้ใจ และยอมรับที่ตนด ารงอยู่ได้ ยึดมั่นในขอ้ตกลง
ร่วมกนัต่อการพฒันาที่ย ัง่ยนืทั้งในระบบส่วนตน ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบัโลก94 

                                                             
93 หลกัสูตรสถานศึกษา, 11 ตุลาคม 2555.  เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.thaiblogonline.com/chlaor.blog? 
94 หลกัสูตรสถานศึกษา, 11 ตุลาคม 2555.  เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.thaiblogonline.com/chlaor.blog? 

http://www.thaiblogonline.com/chlaor.blog?
http://www.thaiblogonline.com/chlaor.blog?
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1.4   องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา หลกัสูตรสถานศึกษา ควรประกอบดว้ย
หวัขอ้ส าคญัๆ ดงัน้ี 

1.   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานศึกษา 
1.1  ประวตัิของโรงเรียน  
1.2  ศกัยภาพของสถานศึกษา จุดเด่น จุดด้อย โอกาส ปัจจยัที่เอ้ือต่อ

การพฒันาสถานศึกษา ความส าเร็จ ความภาภูมิใจของสถานศึกษา 
1.3  ความตอ้งการของชุมชน  
1.4  แนวโน้มการพฒันาทอ้งถ่ิน สภาพเศรษฐกิจของชุมชน และผูป้กครอง 

สภาพสงัคมและวฒันธรรมของชุมชน สภาพทรัพยากร จ านวนประชากรในเขตพื้นที่บริการ 
1.5  แนวทางการจดัการศึกษา ทิศทาง ขอ้ความระบุวิสัยทศัน์ กระบวนการ

จดัท าวิสัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายสถานศึกษา ความสอดคลอ้งของวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

1.6  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการนกัเรียน
จ านวนคร้ังเขา้ร่วมในรอบปี รายช่ือคณะกรรมการที่เขา้ 

2.   สารสนเทศที่เก่ียวกบัผูเ้รียน 
2.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
2.2  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
2.3  ผลงานการแสดงออกของผูเ้รียน 

3.  สารสนเทศของการบริหารงานอาชีพ 
3.1  หลกัสูตรและการเรียนการสอน จ านวนชั้นเรียน จ านวนรายวิชาที่

เปิดสอน เวลาเรียนแต่ละกลุ่มวชิา 
3.2   ความสอดคลอ้งของหลกัสูตรกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
3.3   เทคนิควธีิการสอนที่ครูน ามาใช ้
3.4   ร้อยละของรายวิชาที่ปรับสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน 
3.5  การมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 
3.6  บรรยากาศการเรียนการสอน 
3.7  การวดัและประเมินผลการเรียน 
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3.8  การพฒันากิจกรรมแนะแนว 
3.9  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

4.  สารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ  
4.1  สภาพการบริหารและการจดัการ 

4.1.1  ความสอดคลอ้งระหวา่งวสิยัทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายการพฒันา 
ความคิด ความเขา้ใจเก่ียวกบัวสิยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายรายงานกระบวนการพฒันาวิสัยทศัน์การก าหนด
ภารกิจและเป้าหมาย 

4.1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับ
วิสัยทศัน์และภารกิจ ขอ้ความเก่ียวกับวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายการพฒันา แผนพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา รายงานผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 

4.1.3  ภาวะผูน้ าและการบริหาร ขอ้มูลที่ที่แสดงการเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ขอ้มูลและการตดัสินใจ ขอ้มูลแสดงการสับเปล่ียนบทบาทหน้าที่ตามวาระ 
ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ความพงึพอใจในการบริหารจดัการ 

4.1.4  การจดัโครงสร้างองค์กร ขอ้มูลการจดับุคลากรตามหน้าที่
การยอมรับในหน้าที่และความรับผิดชอบในการไดรั้บมอบหมาย ความคิดเห็นเก่ียวกับการแบ่ง
หนา้ที่ของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.2  สภาพและบรรยากาศโดยเรียนรู้ 
4.2.1  การมาเรียนของนกัเรียนในแต่ละภาค 
4.2.2  ความพึงพอใจของผู ้ปกครองต่อการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา 
4.2.3  การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยใน

โรงเรียน 
4.2.4  สภาพการจดัแหล่งการเรียนรู้ 
4.2.5  การใชเ้ทคโนโลยใีนแต่ละประเภท 

4.3  ทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวก 
4.3.1  สดัส่วนและงบประมาณพฒันาคุณภาพแต่ละระดบัการศึกษา 
4.3.2  งบประมาณการศึกษาต่อคนต่อปีแต่ละระดบัการศึกษา 
4.3.3  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
4.3.4  การใชง้บประมาณตามแผน 
4.3.5  การบริหารงบประมาณ  
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4.4   การพฒันาวชิาชีพ 
 4.4.1  ร้อยละของครูที่ท  าวจิยัในชั้นเรียน 
4.4.2  จุดเนน้ของการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนในรอบปี 
4.4.3  ร้อยละของบุคลากรที่ไดรั้บการประชุมอบรม 
4.4.4  ผลงาน เกียรติบตัร รางวลัที่ครู ผูเ้รียนไดรั้บในรอบปี 
4.4.5  ร้อยละของบุคลากรที่จดัท าแฟ้มพฒันางาน 
4.4.6  ร้อยละของจ านวนครูที่ไดรั้บการนิเทศแยกตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
4.5   ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครองและชุมชน 

4.5.1 การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4.5.2  การรับการสนบัสนุนตามการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน 
4.5.3  การจดักิจกรรมประชาสมัพนัธข์องโรงเรียน 

1.5  โครงสร้างเวลาเรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน 
ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา ตอน

ปลาย 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

— กลุ่มสาระการเรียนรู้   

     ภาษาไทย 
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

     คณิตศาสตร์ 
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

     วทิยาศาสตร์ 
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา 
    และวฒันธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

    ศิลปะ 
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลย ี

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 
๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ 

๘๔๐ 
(๒๑ 
นก.) 

๘๔๐ 
(๒๑ 
นก.) 

๘๔๐ 
(๒๑ 
นก.) 

๑,๕๖๐ 
(๓๙ นก.) 

— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

—รายวิชา /กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม ตาม
ความพร้อมและจุดเน้น  
  

ปีละไม่เกิน ๘๐ ชัว่โมง ปีละไม่เกิน ๒๔๐ ชัว่โมง 
ไม่น้อยกวา่ ๑,๕๖๐

ชัว่โมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง/ปี ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
รวม ๓  ปี 
ไม่น้อยกว่า 

 ๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 
 
 

แผนภูมิที่ 5 กรอบโครงสร้างเวลาเรียน 
ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 หนา้ 2. 
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2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
2.1   จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระ และหน่วยการเรียนรู้

แบบบูรณาการ โดย 
2.1.1   วเิคราะห์หลกัสูตรและเน้ือหาสาระ 
2.1.2   มาตรฐานการเรียนรู้ 
2.1.3   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
2.1.4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและจดัเตรียมส่ือ

การเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
2.2   จดักระบวนการเรียนรู้ใหย้ดืหยุน่ตามความเหมาะสม โดยจดัเน้ือหาสาระและ

กิจกรรม  ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ตลอดจนผูท้ี่มีความสามารถพิเศษและ
ผูท้ี่มีความบกพร่อง หรือดอ้ยโอกาส โดยฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์
การประยกุต ์ใชค้วามรู้ เพือ่ป้องกนัแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
และการปฏิบตัิจริง สร้างสถานการณ์ตวัอยา่ง 

2.3  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง การผสมผสานความรู้
ต่างๆ ใหส้มดุลกนั 

2.4  ปลูกฝังผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคส์อดคลอ้ง กบัเน้ือหาสาระกิจกรรม 

2.5  จดับรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.6  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและประสานความร่วมมือเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน 

ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน
ตามศกัยภาพ 

2.7  จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเป็น
การนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกนัแบบกลัยาณมิตร  นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพฒันาการเรียน 
การสอนร่วมกนัของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

2.8  ส่งเสริมให้ใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  (การวิจยัใน
ชั้นเรียน) 

2.9  ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการพฒันา วธีิการจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย
และต่อเน่ือง เพือ่พฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

2.10  จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
2.10.1  จดักิจกรรมแนะแนว โดย 
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2.10.1.1 จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
2.10.1.2 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ แบบบนัทึก และจดัท าส่ือ 
2.10.1.3 ใหค้  าปรึกษาการแกไ้ขขอ้บกพร่องและพฒันาตนเอง 
2.10.1.4 ใหค้  าปรึกษาการศึกษาต่อและแนะน าอาชีพ 

2.10.2  จดักิจกรรมนกัเรียน โดย 
2.10.2.1 สนบัสนุนเก้ือกูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น โครงงาน 
2.10.2.2 ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความตอ้งการ

ของผูเ้รียน เช่น ชมรมทางวชิาการ 
2.10.2.3 ส่งเสริมการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ 

ยุวกาชาด 
2.10.2.4 ส่งเสริมการฝึกท างานที่ เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและ

ส่วนรวม 
2.10.2.5 จดักิจกรรมการเรียนรู้และจดัหาวสัดุอุปกรณ์ 
2.10.2.6 จดัท าแผนการจดักิจกรรม แบบบนัทึก รายงานผล 

การออกแบบการเรียนรู้องิมาตรฐาน 
การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นขั้นตอนที่ส าคญัที่สุดในการจดัท าหลกัสูตร

สถาน ศึกษา เพราะเป็นส่วนที่น ามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัในการเรียนการสอนอยา่งมี
คุณภาพได ้มาตรฐานอยา่งแทจ้ริง ผูเ้รียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่ อยา่งไร ก็อยูท่ี่ข ั้นตอนน้ี ดงันั้น
การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพไดม้าตรฐานอยา่งแทจ้ริงทุกองคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้ตอ้ง
เช่ือมโยงกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัชั้นปี โดยครูตอ้งเขา้ใจและสามารถวิเคราะห์ไดว้่าส่ิงที่
ตอ้งการใหน้กัเรียนรู้และปฏิบติัไดใ้นมาตรฐานและตวัช้ีวดัชั้นปีนั้นคืออะไร 

องคป์ระกอบที่ส าคญัของหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มี 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1.  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
3.  สาระส าคญัของหน่วยการเรียนรู้ 
4.  ช้ินงานหรือภาระงานที่ใหน้กัเรียนปฏิบติั 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
6.  การวดัและประเมินผล 
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อยา่งไรก็ตาม กระบวนการจดัท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานมีความยดืหยุน่สามารถ
เร่ิมจากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัชั้นปี และวิเคราะห์ค  าส าคญัในตวัช้ีวดัชั้นปี 
เพื่อก าหนดสาระหลกัและกิจกรรมต่อไปหรืออาจเร่ิมจากประเด็นปัญหาส าคญัในทอ้งถ่ินหรือส่ิงที่
นกัเรียนสนใจแลว้จึงพจิารณาวา่ประเด็นปัญหาดงักล่าวเช่ือมโยงกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดัชั้นปี95 

3. การวัดผล ประเมินผล และเทยีบโอนผลการเรียน 

3.1  การก าหนดระเบียบวดัและประเมินผล 
3.1.1  ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัท าระเบียบวดัและประเมินผล โดยการมีส่วน

ร่วมของทุกฝ่าย 
3.1.2 พจิารณายกร่างระเบียบประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
3.1.3  ประชาพจิารณ์โดยผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
3.1.4   เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ 
3.1.5  ประกาศใชร้ะเบียบ 
3.1.6  ปรับปรุง พัฒนา แก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่

เปล่ียนแปลง 
3.2  ภารกิจการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.2.1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
3.2.1.1  ครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมินและตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 

โดยประเมินตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั (มาตรฐานชั้นปี) 
3.2.1.2  ด าเนินการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง

พื้นฐานของผูเ้รียน 
3.2.1.3 ประเมินผลระหวา่งเรียน หลงัการเรียน และปลายปี เพื่อน าผล

ไปตดัสินการผา่นผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัและตดัสินผลการเรียนรายวชิา 
3.2.1.4 เลือกวิธีการประเมิน เคร่ืองมือการประเมินอยา่งหลากหลาย 

เนน้การประเมินสภาพจริง ครอบคลุมสาระและเหมาะสมกบัธรรมชาติของผูเ้รียน 

                                                             
95 กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการ

ปฏิบัติงานข้าราชการครู (กรุงเทพฯ : โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 

2553), 10-12. 
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3.2.1.5 ซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผูเ้รียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑก์ารประเมิน และส่งเสริมผูเ้รียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้พฒันาการประเมินให้พฒันา
สูงสุดเตม็ความสามารถ 

3.2.1.6 การตดัสินการผ่านรายวิชาตามเกณฑก์ารผ่านผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงั (มาตรฐานชั้นปี) ที่ก  าหนด และประเมินให้ระดบัผลการเรียนจากคะแนนการประเมินการผ่าน
ผลการเรียนที่คาดหวงัทุกขอ้ร่วมกนั 

3.2.1.7  จดัการเรียนซ่อมเสริม และเรียนซ ้ ารายวชิาที่ไม่ผา่นการตดัสิน 
ผลการเรียน และใหป้ระชุมพจิารณาใหผู้เ้รียนที่มีผลการเรียนทุกรายวชิามีระดบัการเรียนเฉล่ียไม่ถึง 
“1” ใหเ้รียนซ ้ าชั้น 

3.2.1.8  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูอ้นุมตัิผลการประเมินและตดัสิน
ผลการเรียน 

3.2.2  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.2.2.1  ครูผูค้วบคุมกิจกรรมเป็นผูป้ระเมินและตดัสินกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนเป็นรายกิจกรรม 
3.2.2.2  ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใน 2 ดา้น คือ การผ่านจุดประสงค์

ของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยพจิารณาจากจ านวนเวลาเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
3.2.2.3  ตดัสินผลการปฏิบติักิจกรรมเป็น 2 ระดบั คือ ผ่านและไม่ผ่าน 

โดยผูไ้ดรั้บการตดัสินใหผ้า่นจะตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้ง 2 ดา้น 
3.2.2.4  ประเมินและตัดสินกิจกรรมการผ่านช่วงชั้ นตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนด (ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูอ้นุมติัผลการประเมินและตดัสินการปฏิบติักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน) 

3.2.3  การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
3.2.3.1  ร่วมเป็นคณะกรรมการพ ัฒนาและประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงคข์องสถานศึกษาจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
3.2.3.2  ก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องสถานศึกษา 
3.2.3.3  ก าหนดแนวการด าเนินการเป็นรายคุณธรรม โดยประเมินทั้ง

ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 
3.2.3.4  ด าเนินการประเมินและสรุปผลเป็นรายปี 
3.2.3.5  การประเมินใหผู้เ้รียนทราบและปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
3.2.3.6  ประเมินผา่นช่วงชั้นตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
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3.2.4  การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 
3.2.4.1  ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการก าหนด

มาตรฐานเกณฑแ์นวทางการประเมินและการซ่อมเสริมผูเ้รียนที่ไม่ผา่นการประเมินผลช่วงชั้น 
3.2.4.2  ประกาศแนวทางและวธีิการประเมิน 
3.2.4.3  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
3.2.4.4  ด าเนินการประเมินปลายปีและประเมินผา่นช่วงชั้น 
3.2.4.5  ผูบ้ริหารอนุมตัิผลการประเมิน 

3.2.5  การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ 
3.2.5.1 เตรียมตวัผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมที่จะรับการประเมิน 
3.2.5.2  เตรียมตวับุคลากร สถานที่และอ านวยความสะดวกในการรับ

การประเมิน 
 3.2.5.3  สร้างความตระหนัก ความเขา้ใจ และความส าคญัแก่ครูและ

ผูเ้รียน 
3.2.5.4 น าผลการประเมินมาพฒันา ปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษา 
3.3 การพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

3.3.1  เขา้รับการอบรมพฒันาการจดัสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล เพือ่ให้
ครูไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ 

3.3.2 จดัสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลให้สอดคลอ้งกับผลการเรียนที่
คาดหวงั (มาตรฐานชั้นปี) สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และสภาพผูเ้รียน 

3.3.3 น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเคร่ืองมือ  และใช้เป็น
เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล 

3.3.4 พฒันา ปรับปรุงใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน 
3.4  งานทะเบียน 

3.4.1  ด าเนินการลงทะเบียน กรอกขอ้มูลประวตัิของนกัเรียนในทะเบียนตาม
ระเบียบ 

3.4.2  ออกเลขประจ าตวัใหก้บันกัเรียนใหม่ทุกคน 
3.4.3  รับมอบตวันักเรียนและด าเนินงานเร่ืองการยา้ยเขา้และยา้ยออกของ

นกัเรียนในช่วงระหวา่งปีการศึกษา 
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3.4.4  ส ารวจรายช่ือนกัเรียนทุกระดบัชั้น และจดัท ารายช่ือใหถู้กตอ้งและเป็น
ปัจจุบนั 

3.4.5  การจดัท ารายงานขอ้มูลสถิติเก่ียวกบัจ านวนนกัเรียน 
3.4.6  ประสานงานกับกลุ่มที่ดูแลนักเรียนเพื่อแจง้การเปล่ียนแปลงรายช่ือ/

จ านวนนกัเรียน 
3.4.7  ด าเนินการดา้นการยา้ย ลาออก การเปล่ียนแปลงทะเบียนนกัเรียน 
3.4.8  งานเก่ียวกบัการจดัท า ขออนุมตัิ และรายงานผลการเรียนของนกัเรียน 
3.4.9  งานเก่ียวขอ้งกบัการจดัท า และบริการเอกสาร หลกัฐานทางการเรียน

ของนักเรียน เช่น รบ. ต่าง ๆ หลกัฐานผลการเรียน ประกาศนียบตัร รวมทั้งหนังสือรับรองผลการเรียน
ทุกประเภท 

3.4.10  ตรวจสอบความผกูพนัของนกัเรียนต่อฝ่ายหมวดงานอ่ืน ๆ ก่อนออก
หลกัฐานทางการเรียนให ้

3.4.11  งานเก็บรักษาและรวบรวมสถิติข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน 
รวมทั้งเผยแพร่และรายงานผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

3.4.12  เก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับโปรแกรม OBEC 
3.4.13  งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือที่ไดรั้บมอบหมาย 

3.5  การเทียบโอนผลการเรียน 
3.5.1 ประสานการจดัการวดัผลประเมินผลระดบัสถานศึกษา 

3.5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน จดัท ามาตรฐาน 
กรอบและเกณฑก์ารประเมิน เพือ่การเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา 

3.5.1.2 จดัท าแผนการวดัผลและประเมินผลสร้างเคร่ืองมือแบบฟอร์ม 
ต่าง ๆ ในการด าเนินการเทียบโอน 

3.5.1.3 จดัและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

3.5.1.4 ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน 
3.5.2  เทียบโอนผลการเรียนจากการยา้ยที่เรียนจากสถานประกอบการ 

จากพื้นฐานการประกอบอาชีพ 

3.5.2.1 พิจารณาหลักฐานการศึกษาแสดงถึงความรู้ความสามารถ
ผูเ้รียน 

3.5.2.2 พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตัิจริง 
โดยการทดสอบ 
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3.5.2.3 จดัท าทะเบียนขอเทียบโอน ระเบียนผลการเรียน และออก
หลกัฐานการเรียน/การเทียบโอน 

3.6  การตดัสินและอนุมติัผลการเรียนผา่นช่วงชั้น 
3.6.1  นายทะเบียนของสถานศึกษาตรวจสอบขอ้มูลผลการเรียนของผูเ้รียนที่

มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑก์ารจบช่วงชั้นของสถานศึกษา 
3.6.2 จดัท าบญัชีรายช่ือผูเ้รียนที่จบช่วงชั้นพร้อมตรวจทานความถูกตอ้ง

ไม่ใหมี้ขอ้ผดิพลาดใด ๆ ทั้งส้ิน 
3.6.3  เสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ เพือ่ใหเ้ห็นชอบ 
3.6.4  ผูบ้ริหารสถานศึกษาออกค าสั่งแต่งตั้งผูจ้ดัท  าเอกสารรายงานผูส้ าเร็จ

การศึกษา (ปพ.3) ประกอบดว้ย ผูเ้ขียน ผูท้าน ผูต้รวจ และมีนายทะเบียนเป็นหวัหนา้ 
3.6.5  ผูบ้ริหารอนุมัติผลการเรียน โดยลงนามในเอกสารรายงานผูส้ าเร็จ

การศึกษา 
3.6.6  จดัส่งเอกสารใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

3.7  การออกหลกัฐานแสดงผลการจบการศึกษา 
3.7.1  การจดัท าเอกสารประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.7.1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
3.7.1.2 หลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา (ปพ.2) 
3.7.1.3 แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
3.7.1.4 แบบแสดงผลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ปพ.4) 
3.7.1.5 เอกสารบนัทึกผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (ปพ.5) 
3.7.1.6 เอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล (ปพ.6) 
3.7.1.7 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
3.7.1.8 เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) 
3.7.1.9 สมุดบนัทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)96 

 
 

                                                             
96 กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือการ

ปฏิบัติงานข้าราชการครู ( กรุงเทพฯ : โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 
2553), 17-26. 
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4. การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.1  ศึกษาและสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัการศึกษาวเิคราะห์ วิจยั และการน าผล
วจิยัมาใชใ้นการบริหารจดัการและการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

4.2  ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพือ่พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ 
4.3  ด าเนินการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้  และใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหา

คุณภาพ 
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

4.4  ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกบัขอ้มูลและผลงานวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนรู้และพฒันาคุณภาพนกัเรียนในความรับผดิชอบ 

4.5 สร้างเครือข่ายในการศึกษา วเิคราะห์ วจิยักระบวนการจดัการเรียนรู้ทั้งภายใน 
โรงเรียนระหวา่งโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และส่วนกลาง 

4.6 วจิยั ประเมินผล เพือ่พฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา97 
5. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

5.1  ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจดัหา การเลือก การใช ้ และการ
ประเมินคุณภาพส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  เพื่อใชจ้ดัการเรียนการสอนและ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียน
ร่วม 

5.2  จดัหาส่ือและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัอยา่งหลากหลาย เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน
และการพฒันางานดา้นวชิาการ 

5.3 เลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่ผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ จาก
คณะกรรมการของสถานศึกษา คณะกรรมการของ สพท. และหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 
โดยด าเนินการคดัเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใชส่ื้ออยา่งสม ่าเสมอ 

5.4 ผลิต พฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพส่ือฯ 
เพือ่เลือกใชป้ระกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5.5 มีส่วนร่วมในการพฒันาศูนยส่ื์อ นวตักรรม เทคโนโลย ี เพื่อการศึกษาใน
สถานศึกษา 

                                                             
97 กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือการ

ปฏิบัติงานข้าราชการครู.( กรุงเทพฯ : โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 
2553), 31. 
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5.6 ประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันา และแลกเปล่ียนการใชส่ื้อ
นวตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ทนัสมยั ส าหรับใชจ้ดัการเรียนการสอนและพฒันางาน
ดา้นวชิาการกบัสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ผูป้กครอง องคก์รในทอ้งถ่ิน รวมทั้งหน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืน ๆ 

5.7 ประเมินผลการผลิต จดัหา พฒันา และใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

5.8 เผยแพร่ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ครูผลิตและพฒันาให้
เพือ่ครูสถาบนัการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และการพฒันาวชิาชีพครูอยา่งมีประสิทธิภาพ98 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้ล่าวถึง การพฒันาส่ือ นวตักรรม  
และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา ไวด้งัน้ี 

มาตรา 63  รัฐตอ้งจดัสรรคล่ืนความถ่ี ส่ือตวัน าและโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนที่จ  าเป็น
ต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทศัน์ วิทยุโทรคมนาคม และการส่ือสารในรูปอ่ืน เพื่อใช้
ประโยชน์ส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศยั การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมตามความจ าเป็น 

มาตรา 64  รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิต และพฒันาแบบเรียน ต ารา 
หนงัสือทางวชิาการ ส่ือส่ิงพมิพอ่ื์น วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพฒันา
ขีดความสามารถในการผลิต จดัให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผูผ้ลิต และ
พฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา ทั้งน้ี โดยเปิดใหมี้การแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม 

มาตรา 65  ให้มีการพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต และผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

มาตรา 66  ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท  าได้ เพื่อให้มีความรู้และทกัษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

                                                             
98กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน

ข้าราชการครู.( กรุงเทพฯ : โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2553), 32. 
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มาตรา 67  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา เพือ่ใหเ้กิดการใชท้ี่คุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

มาตรา 68  ให้มีการระดมทุน เพื่อจดัตั้งกองทุนพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา
จากเงินอุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลก าไรที่ไดจ้ากการด าเนินกิจการด้านส่ือสารมวลชน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์ร
ประชาชน รวมทั้งใหมี้การลดอตัราค่าบริการเป็นพิเศษในการใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวเพื่อการพฒันา
คนและสังคมหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัยและการพฒันา
เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 69  รัฐตอ้งจดัให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน 
ส่งเสริมและประสานการวจิยั การพฒันาและการใช ้รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ของการผลิตและการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษา99 

6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

6.1 ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพฒันาคุณภาพทั้งในและนอก
สถานศึกษาทั้งในและนอกเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสงักดั 

6.2 จดัท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากร ครอบครัว องคก์ร
หน่วยงาน สถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่จดัการศึกษาบริเวณใกลเ้คียง 

6.3 มีส่วนร่วมในการจดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งพฒันา 
ให้เกิดองคค์วามรู้  ประสานความร่วมมือ วางแผนกบัสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงานที่จดัการศึกษา โดยส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ที่แต่ละแหล่งมี เพื่อใชป้ระโยชน์ให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกนั  

6.4 มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้พือ่นครูไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์
ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึง
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน100 
                                                             

99 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา,        
( กรุงเทพฯ : โรงพมิพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2542), 19. 

100 กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการ
ปฏิบัติงานข้าราชการครู ( กรุงเทพฯ : โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 
2553), 32. 
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7. การนิเทศการศึกษา 

7.1  ศึกษาระบบการนิเทศงานวชิาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
7.1.1  ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
7.1.2  ร่วมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชกิ้จกรรมที่หลากหลายและ

เหมาะสมกบัสถานศึกษา 
7.1.3  จดัท าเคร่ืองมือนิเทศงานวชิาการและการเรียนการสอน 

7.2  ด าเนินการนิเทศงานวชิาการและการเรียนการสอนตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
7.2.1   สร้างความตระหนกัความรู้ความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
7.2.3   ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
7.2.3   ด าเนินการตามแผนนิเทศ 

7.3  ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
7.3.1   ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ 
7.3.2   จดัท าเคร่ืองมือประเมินผลการนิเทศ 
7.3.3   ประเมินผลการนิเทศอยา่งต่อเน่ือง 

7.4   ประสานงานกบัเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการนิเทศ
งานวชิาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

7.4.1  ขอความร่วมมือเป็นวิทยากร พฒันาผูนิ้เทศเก่ียวกบัความรู้และทกัษะ
การนิเทศงานวชิาการ การเรียนการสอนและการสร้างเคร่ืองมือนิเทศ 

7.4.2  ขอความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

7.5  แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในกับ
สถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

7.5.1   รวบรวมขอ้มูลสถานศึกษาที่จดัการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น 
7.5.2   ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จดัการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น 
7.5.3   พฒันาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและ

ผูบ้ริหารแบบกลัยาณมิตรหรือระหว่างครูผูส้อน ศึกษาสถานการณ์โลกและสังคมที่เปล่ียนแปลง 
เพือ่เช่ือมโยงกบัองคค์วามรู้และประสบการณ์เดิม 

7.5.4   ปรับปรุง พฒันาองคค์วามรู้ใหม่อย่างต่อเน่ืองจนเกิดผลดีต่อการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ 
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7.5.5   แลกเปล่ียนประสบการเรียนรู้ระหว่างครู กลุ่มสาระ สถานศึกษาหรือ
สถานบนัอ่ืน ๆ101 

8. การแนะแนวการศึกษา 

8.1  จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยง
กบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 

8.1.2   ตั้งคณะกรรมการแนะแนวภายในสถานศึกษา 
8.1.2 วางแผนจดักิจกรรมแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา 

8.2  ด าเนินการแนะแนวและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน โดยความร่วมมือของครูทุก
คนในสถานศึกษา 

8.2.1   ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษาและครูทุกคน 
เพื่อท าความเขา้ใจและขอความร่วมมือจดักิจกรรมตามแผน 

8.2.2   จดักิจกรรมแนะแนววชิาการและวชิาชีพตามแผนที่วางไว ้
8.3   ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา 

8.3.1   จดัท าเคร่ืองมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์
และกิจกรรมแนะแนว 

8.3.2   ด าเนินการติดตาม ประเมินผลการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
8.4  ประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ดา้นการแนะแนว

กบัสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
8.4.1  รวบรวมขอ้มูลสถานศึกษาที่จดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว

ดีเด่นเป็นแบบอยา่งได ้
8.4.2   ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะ

แนวดีเด่น 
8.4.3 พฒันาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการด าเนินงาน102 

 
 

                                                             
101 กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการ

ปฏิบัติงานข้าราชการครู ( กรุงเทพฯ : โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 
2553), 33-34. 

102 เร่ืองเดียวกนั, 34-35.  
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9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึง การประกนัคุณภาพ
การศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไวด้งัน้ี 

มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนั
คุณภาพภายนอกระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ตน้สังกัด หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพแล
มาตรฐานการศึกษา และเพือ่รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

มาตรา 49  ใหมี้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เป็นองคก์ารมหาชนท าหนา้ที่พฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผล
การจดัการศึกษาเพือ่ใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลกัการ 
และแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก  าหนดไวใ้นพระราชบัญญติัน้ีให้มีการประเมินผล
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินคร้ัง
สุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

มาตรา 50  ใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
ที่มีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมทั้ง
ผูป้กครองและผู ้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า 
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดงักล่าวรับรอง ที่ท  าการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 

มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ไดต้ามมาตรฐาน
ที่ก  าหนดใหส้ านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จดัท าขอ้เสนอแนะการปรับปรุง
แกไ้ขต่อหน่วยงานตน้สงักดั เพื่อให้สถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่ก  าหนด หากมิได้
ด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อ
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คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อด าเนินการให้มีการปรับปรุง
แกไ้ข103 

แนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา ประกอบดว้ย 
9.1 จดัท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงก าหนด 

ดงัน้ี 
9.1.1  การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
9.1.2   การพฒันามาตรฐานการศึกษา 
9.1.3 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์  และ

แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
9.1.4 การด าเนินงานตามแผน 
9.1.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
9.1.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา 
9.1.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
9.1.8  การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยการจดัระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา ควรยดึหลกัการการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น  
สพท. และ สพฐ. (สวก.) เป็นตน้ 

9.2  จดัโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

9.3  แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมี
อ านาจและหนา้ที่ มีดงัน้ี 

9.3.1 ก าหนดแนวทางและวธีิด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.3.2 ก ากบัติดตาม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
9.3.3 เสนอสถานศึกษาแต่งตั้งคณะบุคคลท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน และ

รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (รายงานประจ าปี) ทั้งน้ีให้ก าหนดอ านาจและ
หนา้ที่ไวใ้นค าสัง่แต่งตั้ง พร้อมทั้งประชาสมัพนัธใ์หรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง 

                                                             
103 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา,        

( กรุงเทพฯ : โรงพมิพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2542), 14. 
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9.4  สร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

9.5  บุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมจัดท าแนวปฏิบติัในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพือ่การยอมรับและยดึถือปฏิบติัร่วมกนั 

9.6  จดัระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจ และ
สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
พอเพยีง ถูกตอ้ง  ชดัเจน เป็นปัจจุบนั และสามารถจดัเก็บเรียกใชข้อ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

9.7  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหรือการศึกษาปฐมวยั และสามารถเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ทอ้งถ่ินได ้

9.8  จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา  และ
จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีรองรับ  

9.9   จดัท าแผนการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

9.10  ด าเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพ/แผนกลยทุธ ์
9.11  ด าเนินการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนพฒันาคุณภาพ/แผนกลยทุธ ์
9.12  ประเมินผลการด าเนินงานและความกา้วหน้าของการพฒันาสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาที่ก  าหนด 
9.13  จดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (รายงานประจ าปี) เสนอ

หน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง104 
 
 
 
 

                                                             
104 กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการ

ปฏิบัติงานข้าราชการครู ( กรุงเทพฯ : โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 
2553), 35-36. 
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10.  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้าง
ความสัมพนัธ์กับชุมชน 

การสอนให้ผูเ้รียนน าความรู้ไปใชใ้นครอบครัวและชุมชน เช่น การละเวน้จาก
ยาเสพติด การลดละเลิกอบายมุข การลดละเลิกใชย้าฆ่าแมลง การใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า การปลูกผกั
ปลอดสารพิษ การปลูกป่ารักษาธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ เน้ือหาวิชาเหล่าน้ีเม่ือผูเ้รียนเรียนใน
สถานศึกษาแลว้ ผูส้อนจะย  ้าใหผู้เ้รียนน าไปใชใ้นครอบครัวและชุมชน และติดต่อประสานงานกบั
ผูป้กครองใหอ้บรมดูแลวา่ผูเ้รียนวา่น าความรู้ไปใชห้รือไม่อยา่งไรอีกดว้ย  สถานศึกษาขอความร่วมมือ
จากชุมชน ซ่ึงจะขอความร่วมมือจากชุมชนในดา้นต่างๆ ได ้คือ  

10.1 ขอความร่วมมือในดา้นการเป็นวทิยากรหรือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เช่น 
ในชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น ศิลปินพื้นบา้น ช่างทอผา้ ช่างจกัสาน ช่างแกะสลกั ช่างป้ัน และ
ช่างตดัผม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้อยา่งดียิง่ จะด าเนินการไดโ้ดยเชิญมาเป็นวิทยากร 
หรือใหผู้เ้รียนไปศึกษาไปฝึกงานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเหล่าน้ี 

10.2 ขอความร่วมมือในด้านทุนทรัพย ์วสัดุครุภณัฑจ์ากชุมชน เช่น ขอบริจาค
เงินจากธนาคาร บริษทัห้างร้าน ในชุมชนเพื่อน ามาใชจ่้ายในสถานศึกษา หรือเป็นเงินทุนส าหรับ
ผูเ้รียนที่ยากจน ขอบริจาคหนังสือเคร่ืองเขียนจากส านักพิมพ ์โรงพิมพ ์ร้านจ าหน่ายเคร่ืองเขียน
แบบเรียน ขอบริจาคขา้วสาร ผกั ผลไม ้ไข่ไก่ จากประชาชนในชุมชนเพื่อน ามาท าอาหารกลางวนั
แก่ผูเ้รียนในสถานศึกษา เป็นตน้ สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน ซ่ึงอาจจะด าเนินการ
ไดห้ลากหลาย  เช่น จดัให้มีการสอนหรือฝึกอบรมเก่ียวกบัวิชาชีพให้กบัประชาชนในชุมชน เช่น 
การตอนติดตาต่อก่ิงตน้ไม้ การเกษตรผสมผสาน การเล้ียงปลาในนาขา้ว การเล้ียงไก่พนัธุ์เน้ือ 
การตดัเยบ็เส้ือผา้ การท าอาหารท าขนม การใชค้อมพวิเตอร์ การแกแ้ละซ่อมเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ ให้
ความช่วยเหลือในด้านความรู้และเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ แก่ประชาชนในชุมชน เช่น ความรู้เก่ียวกับ
อาหาร ยารักษาโรค  (ยาชุด ยาแกป้วดต่างๆ) โรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ การรักษาโรคแบบธรรมชาติบ าบดั 
อนัตรายจากยาฆ่าแมลงในผกัผลไม ้การเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมทางเลือก เป็นตน้จดับริการ
ข่าวสารเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เช่นสถานศึกษาท าหอกระจายข่าว แล้ว
ถ่ายทอดเสียงจากรายการวิทยทุี่เป็นความรู้เพื่อประชาชนจะไดน้ าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้หรือ
อ่านข่าวสารความรู้เก่ียวกบัการรักษาสุขภาพอนามยั เป็นตน้ 

10.3 การเป็นผูน้ าและให้ความร่วมมือในการพฒันาชุมชน สถานศึกษาจะ
ด าเนินการไดโ้ดยจดัโครงการพฒันาชุมชน โดยชุมชนสนบัสนุนดา้นบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ เช่น 
ขุดลอกคูคลองที่ ต้ืนเขิน ขุดคูระบายน ้ า ซ่อมสร้างถนนเขา้หมู่บา้น ท าความสะอาดวดัและตลาด  
เป็นตน้ 
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10.4 บริการเก่ียวกบัอาคารสถานที่ของสถานศึกษาแก่ประชาชนในชุมชน เช่น 
ใหป้ระชาชนในชุมชนใชห้อประชุม ใชห้้องสมุด ใชห้้องพยาบาล ใชโ้รงอาหาร และใชส้นามกีฬา 
เป็นตน้  การออกเยี่ยมเยยีนผูป้กครอง และผูเ้รียนตามบา้น เช่น เม่ือผูเ้รียนเจ็บป่วย หรือผูส้อนไป
แนะน าผูเ้รียนท าแปลงเกษตรที่บา้น รวมทั้งการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น ร่วมงานการทอดกฐิน
ที่วดั ร่วมงานมงคลในชุมชน เป็นตน้การประชาสัมพนัธ์สถานศึกษา เช่นจดัให้มีส่ิงพิมพ์เพื่อ
เผยแพร่ข่าวสารของสถานศึกษา อาจท าในรูปของจดหมายข่าว วารสาร  จัดให้มีเจ้าหน้าที่
ประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ขอ้มูลแก่ผูม้าติดต่อสอบถามหรือให้ความสะดวกแก่ผูม้าติดต่อสถานศึกษา
การเชิญผูป้กครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม เช่นในวนัปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่ วนัเปิดเรียน
ในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา เป็นตน้การรายงานผลการเรียนและอ่ืนๆ ให้ผูป้กครองทราบ เช่น 
การรายงานเป็นประจ าวนั หรือการท าสมุดพกประจ าตวันักเรียน ซ่ึงจะมีทั้งผลการเรียน ความประพฤติ 
สุขภาพ และอ่ืนๆ การใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินในงานวชิาการ แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ขอ้ยอ่ย ดงัน้ี  

10.4.1 ทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ นักวิชาการ ครูอาจารยจ์ากสถานศึกษาอ่ืน
ศิลปินพื้นบา้น ผูอ้าวโุส ผูเ้ป็นปูชนียบุคคลในหมู่บา้น ผูป้กครองนกัเรียน ซ่ึงน ามาใชใ้นลกัษณะขอ
ค าปรึกษาและขอ้เสนอแนะ หรือเชิญเป็นวทิยากรใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน เป็นตน้ 

10.4.2  ทรัพยากรวตัถุที่มนุษยส์ร้างขึ้น ไดแ้ก่ โสตทศันูปกรณ์ สถานศึกษาอ่ืน 
น ามาใชใ้นลกัษณะของการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์การศึกษา การร่วมมือทางวชิาการ เป็นตน้ 

10.4.3  ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ ป่าไม ้ภูเขา ทะเล ปะการัง หิน แร่ธาตุ 
สตัวป่์า สมุนไพร ซ่ึงจะน ามาใชใ้นลกัษณะเป็นส่ือการเรียนการสอน การไปทศันศึกษา การช่วยกนั
อนุรักษไ์ว ้เป็นตน้ 

10.4.4  ทรัพยากรสงัคม ไดแ้ก่ วนัส าคญั ศิลปะพื้นบา้น วฒันธรรมพื้นบา้น 
โบราณวตัถุสถาน ประเพณีต่างๆ ซ่ึงจะน ามาใชไ้ดใ้นลกัษณะใหค้รูอาจารย ์นิสิต นกัศึกษา นกัเรียน
เขา้ร่วมกิจกรรมโดยตรง, จดันิทรรศการ, การศึกษาหาขอ้มูลเพือ่จะไดช่้วยกนัอนุรักษไ์ว ้เป็นตน้105 

11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาอื่น 

มาตรา 12  ของพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดว่าให้
กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และ
สถานศึกษา  จดัการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
อารมณ์  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือเด็กซ่ึงไม่
                                                             

105 หวน  พนิธุพนัธ,์ การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน 
เขา้ถึงเม่ือ 22 ตุลาคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก www.krucenter.net/modules.php? 
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สามารถพึ่งตนเองได ้ หรือไม่มีผูดู้แล  หรือดอ้ยโอกาส  หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ไดรั้บ
การศึกษาภาคบงัคบัดว้ยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม  รวมทั้งการไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก  
ส่ือ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจ าเป็น  เพื่อประกนัโอกาสและความเสมอภาคใน
การไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั 

บทบาทหน้าที่ผู้เกีย่วข้องกับการจัดการศึกษา 
1.  คณะกรรมการ 

1.1  คณะกรรมการสถานศึกษา  มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค  าปรึกษา
และข้อเสนอแนะในการจดัการอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพ  เพื่อพฒันาแนวทางในการ
ด าเนินงานของวทิยาลยัตามกฎหมายว่าดว้ยการอาชีวศึกษา  และตามกฎหมายอ่ืนที่ก  าหนดให้เป็น
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.2  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  มีหน้าที่ เป็นผูช่้วยเหลือในการ
บริหารสถานศึกษา โดยพจิารณาใหค้วามเห็น เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.2.1 ก าหนดเป้าหมาย นโยบายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาสถานศึกษา 
1.2.2 พจิารณาใหค้วามเห็นชอบแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนปฏิบตัิ

การประจ าปีก าหนด  แผนรับนักเรียน นักศึกษา การยบุ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิด
สอนในสถานศึกษาเร่ืองอ่ืน ๆ ที่ผูอ้  านวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ก ากบั ติดตามผลการปฏิบติังานของสถานศึกษา 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้ริหารสูงสุด สถานศึกษา มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ

บงัคบับญัชาบุคลากรในสถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบตัิงาน  
การควบคุม ก ากบั ดูแลเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล การบริหาร
ทัว่ไป งานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งและที่ไดรั้บมอบหมาย โดยมีลกัษณะงานที่ปฏิบติั คือ 

2.1  บงัคบับญัชาบุคลากรในสถานศึกษา  มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของ
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั นโยบายและวตัถุประสงค ์

2.2   วางแผนพฒันาการศึกษา ประเมินและจดัท ารายงานเก่ียวกบักิจการของ
สถานศึกษา จดัท าและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  

2.3  การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  การนิเทศ และการวดัผลประเมินผล 

2.4  ส่งเสริมและจดัการศึกษา ฝึกอบรมให้กบัผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
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2.5   จดัท าระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  
2.6   บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์น วางแผนการบริหารงาน

บุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการส่งเสริม ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  วินัย  การ
รักษาวินัย  การด าเนินการทางวนิยั  การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข ์ 

2.7  จดัท ามาตรฐานและภาระงานของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา  

2.8   ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.9   ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
2.10  ประสานความร่วมมือกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน ในการระดมทรัพยากร

เพือ่การศึกษาและใหบ้ริการวชิาชีพแก่ชุมชน 
2.11  จดัระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
2.12  จดัระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
2.13  เป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาในกิจการทัว่ไป  

3.  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา  โดยปฏิบตัิงานตามที่ไดรั้บมอบหมายจากผูอ้  านวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหาร
กิจกรรมของสถานศึกษา  การวางแผนปฏิบติังาน  การควบคุม ก ากับ ดูแล เก่ียวกับการบริหารงาน
วชิาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทัว่ไปและงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง โดยมีลกัษณะ
งานที่ปฏิบติังานจากผูอ้  านวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบติัราชการในเร่ืองต่อไปน้ี คือ 

3.1  บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคับ
นโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 

3.2  วางแผนพฒันาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจดัการศึกษา 
3.3  จัดท าและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้  

การพฒันาส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา การนิเทศ และการวดัผลประเมินผล 
3.4 ส่งเสริมและจดัการศึกษา ฝึกอบรมให้กบัผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งใน

ระบบนอกระบบ และตามอธัยาศยั 
3.5  จดัท าระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
3.6  การบริหารการเงิน การพสัดุ และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 
3.7  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  
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3.8   จดัท ามาตรฐานและภาระงานของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.9  ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
3.10 ประสานความร่วมมือกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การส่งเสริมและใหบ้ริการวชิาชีพแก่ชุมชน 
3.11 จดัระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
3.12 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
3.13 ปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

4.  ครู – อาจารย์ และบุคลากรอืน่ๆ 
4.1  ครูผูช่้วย  มีหนา้ที่และความรับผดิชอบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน

การส่งเสริมการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียน ปฏิบติังานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหน้าที่ในการเตรียม
ความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู และปฏิบติัหน้าที่อ่ืนตามที่ไดรั้บ
มอบหมาย 

4.2   ครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียน  ปฏิบตัิงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พฒันาตนเองและวิชาชีพ 
ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน  
การบริการสงัคมดา้นวชิาการและดา้นวชิาชีพ  และปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดรั้บมอบหมาย  

4.3  พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชัว่คราว  มีหน้าที่ และรับผิดชอบ
ตามที่ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายใหป้ฏิบตัิ 

5.  ผู้ปกครองและชุมชน 
5.1  ใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
5.2  ร่วมมือกบัสถานศึกษาในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
5.3  เสนอแนวคิดเพือ่การพฒันางานของสถานศึกษา 
5.4  ดูแล เอาใจใส่นกัเรียน ในปกครองในดา้นการเรียน และความประพฤติ 
5.5  เป็นกระบอกเสียงประชาสมัพนัธข์่าวสารของสถานศึกษา 
5.6  ร่วมพฒันาปรับปรุงเพือ่การประกนัคุณภาพของสถานศึกษา106 

                                                             
106หวน  พนิธุพนัธ์, บทบาทหน้าที่ผู้เกีย่วข้องกับการจัดการศึกษา เขา้ถึงเม่ือ 22 

ตุลาคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก www.sttc.ac.th/.../ 
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                  12. การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

มาตรา 5  ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแล้วแต่กรณี  ประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา  และการ
จดัสรรโอกาสเขา้ศึกษาต่อระหวา่งสถานศึกษาที่อยูใ่นเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัโดยให้ปิดประกาศไว ้ 
ณ  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา  ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และสถานศึกษา  รวมทั้ง
ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ป้กครองของเด็กทราบก่อนเด็กเขา้เรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
หน่ึงปี 

มาตรา  12   ให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และสถานศึกษา  จดัการศึกษาเป็นพเิศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ  หรือเด็กซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผูดู้แล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาภาคบงัคบัด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการไดรั้บ
ส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจ าเป็น  เพื่อประกนัโอกาส
และความเสมอภาคในการไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั107 

สรุปไดว้า่ การบริหารงานวชิาการนั้น  ผูบ้ริหารเป็นผูท้ี่ส าคญัที่สุดมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเป็นผูน้ าให้บุคลากรในสถานศึกษา  ร่วมมือกนัปฏิบติังานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก  าหนด
ดงัน้ีคือการส่งเสริมประสานงาน  ใหค้รูร่วมมือในการปรับปรุงงานวิชาการของสถานศึกษาในดา้น
การพฒันาหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา   การพฒันากระบวนการเรียนรู้การ
วดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  การวิจยัเพื่อพฒันา  การพฒันาส่ือ  นวตักรรมและ
เทคโนโลย ี การพฒันาแหล่งการเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพ    การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน  การประสานความร่วมมือใน
การพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน   การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล   
ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน และสถานบนัอ่ืนที่จดัการศึกษาเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ดงันั้นไม่ว่า
กิจกรรมใด ๆ   ที่สมัพนัธก์บัการเรียนการสอนถือวา่งานนั้นเป็นงานในบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหาร
ในดา้นวชิาการทั้งส้ิน 
                                                             

107 พระราชบญัญตัิการศึกษาภาคบงัคบั, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  119  ตอนที่  128  
พ.ศ.2545 
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ต าบลธงชยั อ าเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี รหสัไปรษณีย ์76000 

โทรศัพท์  :   032 425338   โทรสาร  : 032 425076  
Website    :    http://www.petburi.go.th 
โรงเรียนในเขตพืน้ที ่ 4  อ าเภอ  ไดแ้ก่   

- อ าเภอเมืองเพชรบุรี   จ านวน 39  โรงเรียน 
- อ าเภอเขายอ้ย    จ านวน 22  โรงเรียน 
- อ าเภอบา้นแหลม   จ านวน 28  โรงเรียน 
- อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง  จ านวน 14  โรงเรียน  

ผู้บริหารส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  : 
    นายกนก  ป่ินตบแต่ง  

ข้อมูลโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน 
  จ านวนโรงเรียน   103   โรงเรียน 

โรงเรียนประถมศึกษา      85  โรงเรียน 
โรงเรียนขยายโอกาส        18  โรงเรียน 
โรงเรียนขนาดเล็ก นกัเรียนไม่เกิน 120 คน  77  โรงเรียน 
โรงเรียนเอกชน               19  โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน     13,613   คน 
นกัเรียนก่อนประถมศึกษา                    2,482   คน 
นกัเรียนประถมศึกษา                       10,296   คน 
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้                     835    คน 

จ านวนครู                                                            918    คน 
       จ านวนหอ้งเรียน          919    หอ้งเรียน 
 

 

 



94 
 

 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานหลกัในการจดั

การศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานมีความเสมอภาคด้านโอกาส มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประเพณีเมืองเพชรบุรี ควบคู่กบัการใช้
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมสู่สากล เพือ่สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
 

พันธกิจ   
           1. จดัและส่งเสริมการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั การศึกษาภาคบงัคบั ใหแ้ก่เด็กในวยัเรียน
ทุกคนใหมี้ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
           2. ส่งเสริมใหมี้การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเพือ่มุ่งไปสู่มาตรฐานสถานศึกษา 
           3. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลใหส้อดคลอ้ง
ต่อความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
          4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ขา้สู่มาตรฐานระบบปฏิรูปการเรียนรู้ปฏิรูป
ราชการ  
          5. ส่งเสริมการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยแีหล่งการเรียนรู้วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและมีส่วนร่วมพฒันาของชุมชน  
           6. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาพฒันาการบริหารการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามศกัยภาพ 
เป้าประสงค์  
             ประชากรวยัเรียนไดรั้บโอกาสในการศึกษาภาคบงัคบัตามสิทธิอยา่งเท่าเทียม ทัว่ถึงและ
ตรงตามศกัยภาพ 
การวิเคราะห์สภาพรวมขององค์กร 
     จุดแข็ง(Strength) 
       1. มีหลกัสูตรที่หลากหลายสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและสภาพความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน  
       2. การจดัการศึกษาเนน้การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน  
       3. มีระบบขอ้มูล ส าหรับการจดัสรรจดัตั้งงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
       4. มีการจดัการศึกษาโดยเนน้การมีส่วนร่วมของเครือข่าย  
       5. บุคลากรมีศกัยภาพ ความรู้ เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนตามศกัยภาพ 
       6. ผูบ้ริหารมีความรู้ประสบการณ์เอ้ือต่อการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ  
       7. มีเทคโนโลยกีารเรียนการสอนที่ทนัสมยั  
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     จุดอ่อน(Weakness)  
       1. มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก 
       2. โรงเรียนบางแห่ง ไม่ผา่นการประเมินภายนอก  
       3. โรงเรียนบางแห่งขาดครูที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา  
       4. ครูผูส้อนบางสาขาขาดแคลน บางสาขามีมากเกินไป 
     โอกาส(Opportunities)  
        1. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีพื้นที่ทางประวติัศาสตร์ที่เอ้ือต่อการ
จดัการเรียนการสอน  
        2. ประชาชนและทุกภาครัฐ มีความต่ืนตวัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สงัคมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นการศึกษา อนัเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญ และพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ  
        3.ประชาชนที่พลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบ สามารถเรียนกบัสานกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัได ้
        4. หน่วยงานในพื้นที่และองคก์รส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
      5. ผูน้าชุมชนและผูน้าทางศาสนาในทอ้งถ่ินใหค้วามสาคญักบัการศึกษาทาใหไ้ดรั้บ การ
สนบัสนุนจากทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี มีทศันคติที่ดีในการส่งเสริมใหบุ้ตรหลานไดรั้บการศึกษาสูงขึ้น  
        6. นโยบายรัฐบาล เร่ือง การดาเนินชีวติตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ทาให้
ประชาชนตื่นตวั และตอ้งการในการเรียนรู้ ดาเนินตามแนวพระราชดาริมากขึ้น  
     อุปสรรค  
        1.ผูป้กครองมีรายไดน้อ้ยไม่สามารถสนบัสนุนการศึกษาของบุตรไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
        2.ประชากรใหค้วามส าคญัทางเศรษฐกิจมากกวา่ทางดา้นการศึกษา 
        3.การใชเ้ทคโนโลยทีี่ไม่ถูกตอ้งท าใหน้กัเรียนไดรั้บขอ้มูลและทศันคติที่ไม่เหมาะสม 
      4.ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรมท าใหมี้รายไดไ้ม่คงที่เน่ืองจากไม่สามารถ
ก าหนดราคากลางได ้ 
        5.ปัญหาทางดา้นการเมือง ส่งผลใหน้โยบายการศึกษาไม่ชดัเจน 
         6. ผลจากกระแสโลกาภิวฒัน์ เทคโนโลยสีารสนเทศของการส่ือสารที่เขา้ถึงประชาชนอยา่ง
รวดเร็วและทาใหป้ระชาชนมีค่านิยมในเชิงวตัถุนิยมมากขึ้น 
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งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
งานวิจัยในประเทศ 
  พชัมณ  เทียนศรี ได้วิจยัเร่ือง สมรรถนะการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี  ผลการวิจยัพบว่า 1) สมรรถนะการ
บริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดบัที่มี
สมรรถนะการบริหารจัดการมาก โดยมีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 2) สมรรถนะ
การบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามสถานภาพกลุ่มตวัอยา่งพบว่าไม่
แตกต่างกนั และ 3) แนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการสถานศึกษาที่ส าคญั 
ไดแ้ก่ การพฒันาใหผู้บ้ริหารมีการบริหารงานอยา่งมีคุณธรรมหรือมีธรรมาภิบาล การเสริมสร้างทกัษะ
ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการพฒันาผูบ้ริหารใหส้ามารถเป็นผูน้ าทาง
วชิาการ ตามล าดบั108  
  ทนุพนัธ์  นิรัญเรือง ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานบุคคล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 
15   ผลการวิจยัพบว่า 1) ค่าเฉล่ียสมรรถนะในการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง โดยสมรรถนะดา้นทกัษะและศิลปะในการถ่ายทอดและโน้มน้าว
บุคคลมีค่าเฉล่ียสูงสุดและดา้นการนิเทศและให้ค  าปรึกษาแก่ครูและบุคคลมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ส่วน
จงัหวดัที่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานบุคคลสูงสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
2)ผูบ้ริหารสถานศึกษาจงัหวดัระนองกบัสุราษฎร์ธานีและจงัหวดัชุมพรกบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีสร
รถนะในการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจงัหวดัระนองกับชุมพรมีสมรรถนะในการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  3) ผูบ้ริหารสถานศึกษาจงัหวดัระนองกบัจงัหวดัชุมพรมีสมรรถนะ
ในการบริหารงานบุคคลดา้นความยติุธรรมและความเป็นธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 และผูบ้ริหารสถานศึกษา จงัหวดัระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี มีสมรรถนะในการ

                                                             
108 พชัมณ  เทียนศรี, “สมรรถนะการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐานในฐานะนิติบุคคล  เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี” (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2549), 
97. 
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บริหารงานบุคคลดา้นการนิเทศและให้ค  าปรึกษาแก่ครูและบุคคลแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ ระดบั .05109 
 ยพุิน   สุขมา ได้ท  าการวิจยัเร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 พบว่า 1) สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่าง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั110 
 ยิง่ยศ    พละเลิศ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า 1) สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) แนว
ทางการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ควรพฒันาในเร่ืองต่างๆดังน้ี การศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การ
อบรมหลักสูตรการบริหารงานต่างๆ การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ 
การศึกษากฎ ระเบียบวิธีปฏิบติัราชการที่เก่ียวขอ้ง การนิเทศติดตามผลการปฏิบติังาน การสร้าง
ความสมัพนัธก์บัชุมชน ทกัษะการส่ือสาร และการสร้างขวญัก าลงัใจแก่ผูร่้วมงาน111 

อภิชาต   แก่นน้อย ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ภาพรวมในการบริหารบริหารงาน
วชิาการของผู ้บริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 10 
ดา้น ระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

                                                             

      109 ทนุพนัธ์  นิรัญเรือง, “การศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เขตตรวจราชการที่ 15”, (วิทยานิพนธ์  ค.ม. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550),108. 

110 ยพุนิ   สุขมา, “สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาตาก 
เขต 2” ปริญญานิพนธศ์ึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550), 83-85. 

  111 ยิง่ยศ    พละเลิศ, “สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3” (การคน้ควา้อิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), 123. 
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องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา และการประสานงานความร่วมมือในการพฒันา
วชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน112 
 เพชริน   สงค์ประเสริฐ ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึด
หลักการท างานเป็นทีม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงพบว่า การทดลองใช้รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้ ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน
วิชาการมีพฤติกรรมและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบาทผูน้ าทางวิชาการและบริบทของ
สถานศึกษา  บุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ ขั้นตอนการท างานเป็น
ทีม สามารถจดักิจกรรมตามขั้นตอนการท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม113 
 สมชาย   ค  าปลิวได้ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับมธัยมศึกษาอ าเภอราศีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าการบริหารงาน
วชิาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษาอ าเภอราศีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกๆดา้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ผูบ้ริหาร
ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ในดา้น
การการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 
พบวา่ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีการจดัเตรียมการวดัผลและประเมินตามสภาพจริงอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั   4.02 และผูบ้ริหารให้ค  าปรึกษา แนะน าแก่ครูเก่ียวกบัการวดัผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามแนวทางของการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจยัเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 ซ่ึงพบว่าผูบ้ริหาร
สนบัสนุนใหค้รูน าเสนอผลงานการวจิยัต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยูใ่นระดบัมากที่สุด ดา้นการพฒันาส่ือ 
นวตักรรมละเทคโนโลยทีางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 ดา้นการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ดา้นการนิเทศการศึกษาตามเห็น

                                                             
112 อภิชาต   แก่นนอ้ย, “การบริหารงานงวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (สารนิพนธ ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), 96. 

113 เพชริน   สงคป์ระเสริฐ, “การพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยดึหลกัการท างาน
เป็นทีม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  (วทิยานิพนธ ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, 2550), 148. 
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ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 พบว่าผูบ้ริหาร
ส่งเสริมการนิเทศภายในแบบกลัป์ยานมิตรอยูใ่นระดบัมากที่สุด และผูบ้ริหารเสนอให้ใชว้ิธีการ
วเิคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการนิเทศอยูใ่นระดบันอ้ยที่สุด ดา้นการแนะแนวการศึกษา โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 ด้านการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99  ดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ประชาชน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ดา้นการประสานงานความร่วมมือในการพฒันา
วชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 พบว่าผูบ้ริหารแต่งตั้ง
บุคคลให้มีหน้าที่ในการประสานงานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนอยูใ่น
ระดบัมากที่สุดและผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้ความรู้ความสามารถในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา
อ่ืน และดา้นการสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัจดัการศึกษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08114 
 พนิิจ   แสนวงั ศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารกบัการปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาของครุในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 
พบวา่ สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยดงัน้ี การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร การท างานเป็นทีม การพฒันาตนเอง การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ การมีวสิยัทศัน์ การส่ือสารและการ
จูงใจ การบริการที่ดี และการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ ตามล าดบั115 
 สฤษด์ิ   เรืองแกว้ ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 
พบว่า สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดับ
มากที่สุด เรียงล าดบัการปฏิบตัิจากมากไปนอ้ยประกอบดว้ย  สมรรถนะหลกัดา้นการท างานเป็นทีม 
การบริการที่ดี การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ และการพฒันาตนเองตามล าดบั และสมรรถนะที่ส่งผลต่อการเป็น

                                                             
114

 สมชาย   ค  าปลิว, “ไดศ้ึกษาบทบาทการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษาอ าเภอราศีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ” ( วทิยานิพนธ ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ วทิยาลยัเฉลิมกาญจนา, 2550), 53-55. 

115
 พนิิจ   แสนวงั, “สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของครุในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2” 
(วทิยานิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2551), ง. 
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องคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า 
สมรรถนะหลกัดา้น การบริการที่ดี การพฒันาตนเอง และการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีอ านาจการพยากรณ์
ร้อยละ 19.1 อยา่งมีนยัส าคญั .01116 

  เพญ็ศรี    แนะแกว้ ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาลและ
เมืองพทัยาในจงัหวดัชลบุรี ผลการวจิยัพบวา่พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล
และเมืองพทัยาในจงัหวดัชลบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ยดงัน้ี คือ ดา้นการเขา้สังคมไดดี้ ดา้นการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ดน้การประสานงาน ดา้น
การรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ และดา้นการยอมรับนบัถือตามล าดบั117 
      พรพิศ  อินทะสุระ ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 
ผลการวจิยัพบวา่ สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นการมีวิสัยทศัน์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา
คือการท างานเป็นทีม ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด้านการส่ือสารและการจูงใจ 
ตามล าดบั118 

 กุลฑรี  พกิุลแกม ไดศึ้กษาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สงักดัเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่าการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การ
บริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและการนิเทศการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา

                                                             
116 สฤษด์ิ   เรืองแกว้ “สมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7” 
(วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2551), ง. 

117  เพญ็ศรี   แนะแกว้, “พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและเมอืง
พัทยาในจังหวัดชลบุรี”  (วทิยานิพนธ ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนคัรินทร์, 2551), 131-132. 

 118
 พรพศิ  อินทะสุระ, “สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย, 
2551), ง. 
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ขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่าการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สงักดัเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01119 
 ชาตรี    โพธิกุล ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา โดยรวมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.77 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.66 ถึง 4.02  2) สมรรถนะของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวชิาชีพคุรุสภาโดยรวม
และรายด้านเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน มีค่าเฉล่ียแตกต่างกัน 3) แนวทางในการพฒันา
สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้แก่ 
ผู ้บริหารควรก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงานให้ชัดเจน ผู ้บริหารควรจัดสรร
งบประมาณในโรงเรียนให้เกิดความถูกตอ้งชดัเจน ผูบ้ริหารควรมอบหมายงาน ภาระงานหน้าที่
ความรับผดิชอบใหเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร120 
 สุญาดา  ศิริบูรพงศา ศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารและองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผดิชอบของส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 พบว่า 
สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส านักบริหารยทุธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาที่ 6 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 
ดังน้ี การท างานเป็นทีม การการส่ือสารและจูงใจ การมีวิสัยทศัน์ การพฒันาศกัยภาพบุคลากร          
การพฒันาตนเอง การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ การบริการที่ดี และการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ ตามล าดบั 121 
    

                                                             
119 กุลฑรี   พกิุลแกม, “การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถาน ศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน สังกัดเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครปฐม เขต 2” (วทิยานิพนธ ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551), 104. 
 

 120 ชาตรี    โพธิกุล “สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2” (การคน้ควา้อิสระ ปริญญาศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), 102. 

121
 สุญาดา  ศิริบูรพงศา  “สมรรถนะของผูบ้ริหารและองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถาน 

ศึกษาในเขตพื้นที่รับผดิชอบของส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6” 
(วทิยานิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), ง. 
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พรเทพ    อยูค่ง ไดศึ้กษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการนักเรียน
ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จงัหวดัสมุทรสาคร 
ผลการวจิยัพบวา่ ผลการปฏิบติังานวชิาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นที่จงัหวดัสมุทรสาคร 
อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน
กิจการนกัเรียนมีความสามารถในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ การด าเนินการประเมินผลอยา่ง
สม ่าเสมอ และการมุ่งมัน่ในความดีเลิศ ส่งผลต่อผลการปฏิบติังานวชิาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในเขตพื้นที่จงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวม122 

วชิราภรณ์   พรมนาทม ไดศึ้กษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 5 พบการวจิยัพบวา่ การบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาส่งผลต่อคุณ ลกัษณะที่พงึประสงคข์องนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 5โดยภาพรวมและรายดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05123 
 ณปภทัร   รุ่งโรจน์ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการกบัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของ โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่  1) การบริหารงานวชิาการของโรงเรียน
สงักดั กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก   2) ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  

                                                             
122 พรเทพ    อยูค่ง, “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการนักเรียนที่

ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพืน้ที่จังหวัดสมุทรสาคร” 
(วทิยานิพนธ ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), 172. 

123 วชิราภรณ์   พรมนาทม, “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
5” (วทิยานิพนธ ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), 105. 
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การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี
ความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01124 
 พศันียา   โกยสกุล ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก สมรรถนะหลกัของ
ผูบ้ริหาร ดา้นการพฒันาตนเองและสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารดา้นการท างานเป็นทีม ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกดักรุงเทพมหานค ดา้นการจดัการศึกษาอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  สมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหารส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการเสริมความเขม้แข็งของสถานศึกษา  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าสมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหารอัน
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การการส่ือสารและจูงใจ การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
และการมีวิสัยทัศน์  มีความส าคัญในการบริหารจัดการบริหารจัดการโรงเ รียนสังกัด
กรุงเทพมหานครใหมี้คุณภาพ125  
       
   
   
         

 
       
  
 
 
  
 

                                                             
124

 ณปภทัร รุ่งโรจน์, “การบริหารงานวชิาการกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน 
สงักดักรุงเทพมหานคร” (วทิยานิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), ง. 

       125 พศันียา   โกยสกุล, “สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วทิยานิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
การบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2556), 120-125. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
 

มารมอน(Marmon) ไดศึ้กษาวจิยัเก่ียวกบัเร่ืองการก าหนดสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหาร
และบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการจดัการศึกษาภายใตข้อ้ก าหนดของส่วนกลาง เคร่ืองมือถูก
พฒันาขึ้นโดยการแกไ้ขตามค าแนะน าจากการประชุมร่วมมือของบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญระดบัชาติ และ
น าไปทดลองใช้อีกคร้ัง เพื่อขอค าแนะน าในการจดัล าดับในการส ารวจระดับชาติ ผลการวิจยัพบว่า 
สมรรถนะหลกัส าหรับผูบ้ริหารและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการศึกษาตามที่ก  าหนดจ านวน 18 
สมรรถนะ ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นการบริหาร การรับบุคคล การแนะน าหลกัสูตรทัว่ไป หลกัสูตรพิเศษ 
การหาเงินมาช่วยเหลือ การติดตามและประเมินผล การจัดท าของบประมาณ สารสนเทศ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ภาวะผูน้ า การมีวิสัยทัศน์ การจูงใจ การวางแผน การพฒันาอาชีพ 
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน การสรรหา การสอน และเทคโนโลยี126 

สมิทธ์และเพอร์คี  (Smith and Purkey)  ศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลให้โรงเรียนเกิด
ประสิทธิผลพบว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้ นผูบ้ริหารต้องมีสมรรถนะที่ประกอบด้วยปัจัย
ดงัต่อไปน้ี 1) ภาวะผูน้ าในการจดัการศึกษา 2) การวางแผนและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 3) การ
ตั้งเป้าหมายที่ชดัเจนและการตั้งความคาดหวงัสูง 4) เวลาและภาระงาน 5) การแสดงให่เห้นถึงการ
ประสบความส าเร็จดา้นวิชาการ 6)  การด าเนินตามแนวโน้มทัว่ไปของสังคม 7) ไหวพริบในการ
ติดต่อส่ือสาร 8) การสนบัสนุนและการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูป้กครอง 9) การบริหารจดัการสถานที่
ในดรงเรียน 10)  การพฒันาบุคลากร 11) การสร้างความมั่นคงของบุคลากร 12) การวางแผน
เก่ียวกบัโรงเรียนและความร่วมมือ และ 13) การสนบัสนุนการท างาน127  

มาเชียล  (Maciel) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษา         
โดยท าการส ารวจประสิทธิภาพของโรงเรียน ความส าเร็จของนักเรียน และพฤติกรรมของผูบ้ริหาร 
ว่ามีความสัมพนัธ์กันอย่างไร ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการบริหารในการบริหารงาน

                                                             

 
126

 Marmon, DH Core C0mpetencies of Professional service providers in federally 
funded education programs The university of the Tennessee : 2006, Abstract.    

127 S.C. Smith and  M.S. Purkey, Effective School, quoted in Hoy, Wayne K. and Miskel, 
Cecil G., Educational Administration: Theory, Research, and Practice (Singapore:McGrow-
Hill Education, 2008), 303. 
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วชิาการ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนการเรียนการสอน การนิเทศ วสิยัทศัน์และความทุ่มเทในการท างาน มี
ความสมัพนัธก์บัความส าเร็จของนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญั128 

แมคแคธี (Mc Carthy) ได้ศึกษาเร่ือง บทบาทการบริหารงานของผู ้บริหารของ
โรงเรียนมธัยม ในรัฐนิเจอร์ซ่ี จากกลุ่มตวัอยา่งได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียน 
และครูผลการวิจยั พบว่า ครูมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารและผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ 
เก่ียวกับบทบาทการ ปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการสังเกตการสอน การวดัผลและประเมินผล          
การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และการตดัสินใจของโรงเรียน ผูบ้ริหารและผูช่้วย        
ผูบ้ริหารควรมีบทบาทและมี ความรับผดิชอบต่องานวชิาการ เพือ่ใหมี้ประสิทธิภาพมากที่สุด129 

บาร์เน็ทท์ (Barnett) ได้ศึกษาเร่ือง ความคิดของผู ้บริหารงานวิชาการ  พบว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการของการบริหารงานวิชาการ 
ขอ้มูลรายบุคคลในระดบัลึกจะถูกน าไปรวบรวมที่ส านกังานบริหารงานวิชาการ ท าให้ผูป้ฏิบตัิงาน
ฝ่ายวชิาการสามารถ เรียกใชข้อ้มูลต่างๆ ท าใหมี้ความตั้งใจและร่วมมือในการท างาน130 

เชา (Zhao)  ศึกษาพบว่า  การปฏิบัติที่ดีเลิศด้านงานวิชาการ  ประกอบด้วยการมี
มาตรฐานดา้นวชิาการของโรงเรียน  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีครูรับผิดชอบ
ในการเรียนการสอน  รัฐมีนโยบายทางการศึกษาที่ชัดเจน  ผูบ้ริหารมีแนวคิดที่สร้างสรรค์และ
สงัคมใหก้ารยอมรับการจดัการศึกษาของโรงเรียน131 

อีลิค (Eric) ศึกษาพบวา่  แนวปฏิบติัที่ดีในการจดัการเรียนการสอนของผูบ้ริหาร  คือ
การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการพฒันาครูเพื่อสร้างและพฒันาทกัษะของครูในการจดัการ
เรียนการสอน  ให้ครูมีการท าวิจยัและเป็นครูมืออาชีพที่แทจ้ริง  โดยมีเกณฑ์  ดงัน้ี  ผลสัมฤทธ์ิ

                                                             
128

 Rosemarie Gomez Maciel, “Do principals make difference? An analysis of leadership 
behaviors of elementary principals in effective school 2005”, Proquest.DAI-A66/02 [online], 
accessed : 2015 July 9. Available from http://proquest.uni.compqdweb? 

129
 Water M. McCarthy, “The Role of Secondary School Principal in New Jersey”, 

Dissertation Abstracts International 32, 2 (May 2006) : 705 – A. 
130 Ronald Barnett, The Ideal of Academic Administration 2006, accessed :2015 July 9, 

Available from http://interscience winley.com/doi/10.1111/j.1467 – 752.1993.tb00654.x/abstracts 
   131 Yong, Zhao, “Commenth on the common Core Standerds Initiative,” AASA Journal 
of Scholarship 6, 3 (May 2009) : 46-54. 
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ทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึ้น  ครูท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  ครูน าผลการวิจยัไปใชใ้น
การเรียนการสอน ผูบ้ริหารสร้างขวญัก าลงัใจใหค้รูในการปฏิบติังาน132 

แจ็ค (Jack)  ศึกษาพบว่า   ปัจจัยที่จะน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศด้านวิชาการ
ประกอบด้วยการมีโครงสร้างการบริหารไม่ซับซ้อน  การได้รับการสนับสนุนด้านการเงินและ
ทรัพยากร  มีการตรวจสอบผลการปฏิบติังาน  การส่งเสริมดา้นการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอน
การพฒันาการเรียนการสอน  การให้บริการทางวิชาการอยา่งมืออาชีพ  และการมีสัมพนัธภาพที่ดี
ระหวา่งสมาชิกในองคก์ร  เป็นตน้133 

 
สรุป 

 

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาเอกสารงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายนั้น 
พฤติกรรมของผูบ้ริหารที่แสดงออกมา ย่อมส่งผลถึงภาระงาน ผูบ้ริหารมีบทบาทส าคญัที่สุดใน
องคก์ร เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน กิจกรรมทุกประเภท ในองคก์รโดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบัการ
สนบัสนุน ส่งเสริม พฒันาและปรับปรุงคุณภาพ  ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษาและเป็น
เคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จ ในขณะเดียวกนัก็เป็นปัจจยัที่สนับสนุนการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ ใน
ดา้นพลวตัการเรียนรู้ การเพิ่มอ านาจบุคคล ดา้นการจดัการความรู้ ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
และดา้นปรับเปล่ียนองคก์ร ให้บุคคลในองคก์รมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
ขณะเดียวกัน ดังนั้น ผูว้ิจยัได้ศึกษาสมรรถนะหลักของผูบ้ริหารของ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ก าหนดเกณฑ์สมรรถนะส าหรับผู ้บริหาร คุณ
ลกัษณะร่วมของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง เพื่อหล่อหลอมค่านิยม และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน มีสมรรถนะหลัก 4 สมรรถนะ คือ1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การ
บริการที่ดี 3) การพฒันาตนเอง 4) การท างานเป็นทีม และก าหนดสมรรถนะประจ าสายงานไว ้4 
สมรรถนะ คือ 1) ดา้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์  2) ดา้นการส่ือสารและการจูงใจ  3) ดา้นการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากร และ 4) ดา้นการมีวสิยัทศัน์  โดยท างานร่วมกบัครูกระตุน้ใหค้  าแนะน าและ
ประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารควรพฒันา

                                                             

  132 Erice, Hirsch, “Promotion Best Practices in Virtual Campuses,” AACE Journal 17, 3 
(July 2009) : 75-92.  
  133 Jack, Kenward, “Is There a Best way to Structure The Administration ?,” Higher  
Education 12, 4 (October 2008) : 103-109. 
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ตนเองใหมี้สมรรถนะการบริหารงานวชิาการ คือ ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวิชาการ การ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ สนบัสนุนใหค้รูใชส่ื้อการเรียนการสอนเพื่อพฒันาให้นักเรียนมีความรู้
และประสบการณ์ มีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าพฒันาหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้ ควรท า
หนา้ที่นิเทศการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนเพือ่ใหก้ารช่วยเหลือแก่ครูใหส้ามารถจดัการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่เป็นนิติ
บุคคลของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 12 ดา้น คือ 1) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 2)การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4)การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 5) การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี  6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้  7)การนิเทศ
การศึกษา  8) การแนะแนวการศึกษา  9) การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  10) 
การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน  11)  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาและองคก์รอ่ืน  12) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 การวิจัยในคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์คือเพื่อทราบ 1) สมรรถนะของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุ รี เขต 1                      
2)  การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1   3)  ความสมัพนัธข์องสมรรถนะผูบ้ริหารและการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   4)  สมรรถนะผูบ้ริหารที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้
โรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นหน่วยวิเคราะห์ 
(unit of analysis) และผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 4 คน คือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียนหรือครูวิชาการหรือครูผูท้ี่ได้รับมอบหมายดูแลด้านงานวิชาการ  และครูผูส้อน 2 คน 
เพือ่ใหก้ารด าเนินการวิจยัเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงน าเสนอสาระส าคญัของขั้นตอน
การด าเนินการวจิยั ระเบียบวธีิวจิยั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพือ่เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวจิยัใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยั
จึงไดก้  าหนดรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  ขั้นตอนน้ี เป็นการจดัเตรียมโครงการเพื่อให้เกิด
กระบวนการของการด าเนินการตามโครงร่างของงงานวิจยั คือ ศึกษาสภาพปัญหา วรรณกรรมที่
เก่ียวขอ้ง ศึกษาต ารา เอกสาร บทความ งานวจิยัและวทิยานิพนธท์ี่เก่ียวขอ้ง ปรับปรุงขอ้แกไ้ขต่างๆ
ให้สมบูรณ์ น าเสนอโครงร่างงานวิจยัต่ออาจารย ์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอขอความเห็นชอบบณัฑิต
วทิยาลยัพจิารณา 

ขั้นตอนที่ 2  การด าเนินการวิจัย  เม่ือไดรั้บการอนุมตัิหัวขอ้และโครงการวิจยัแลว้ ผูว้ิจยั
สร้างเคร่ืองมือตามขอบเขตของงานวิจยั โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษาและให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ แลว้จึงน าไปทดสอบใช ้(tryout) ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือ 
แลว้น าไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง แลว้น าขอ้มูลที่เก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง ท า
การวเิคราะห์ขอ้มูล และจดัท ารายงายวจิยั  
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานการวิจัย  การรายงานการวิจยัเป็นขั้นตอนที่ผูว้ิจ ัยจัดเรียงร่าง
รายงานผลการวิจยัน าเสนอคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
แกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้น จึงจดัพิมพร์ายงานการวิจยัและส่ง
รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบ
การศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพือ่ใหก้ารวจิยัในคร้ังน้ี มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัได้
ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย แบบแผนการวิจยั ประชากรและ
กลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรที่ศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

แบบแผนการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแบบแผนการวิจยัใน
ลักษณะของกลุ่มตวัอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง ( the one shot, non – 
experimental case study) ซ่ึงเขียนเป็นแผนผงั (diagram) ไดด้งัน้ี  

       O 

 

     R  X 

 

   R หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งที่ไดม้าจากการสุ่ม 

  X หมายถึง  ตวัแปรที่ศึกษา 

  O หมายถึง  ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศึกษา 

ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษา เพชรบุรี เขต 1 จ  านวน 103  โรง 
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กลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้จิยัก าหนดขนาดตวัอยา่งจากการเปิดตารางเครซีและมอร์แกน ( Krejcie and Morgan )134  
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 จ  านวน 
86 โรง และใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) จ  าแนกตามอ าเภอ โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี  

1. จ าแนกสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1  
ออกตามอ าเภอ ดงัน้ี 1) สถานศึกษาในอ าเภอเมือง จ านวน 39  โรงเรียน 2)สถานศึกษา
ในอ าเภอเขายอ้ย จ านวน  22 โรงเรียน 3) สถานศึกษาในอ าเภอหนองหญา้ปล้อง 
จ านวน 14  โรงเรียน และ4)สถานศึกษาในอ าเภอบา้นแหลม จ านวน 28 โรงเรียน รวม
ทั้งส้ิน 103 โรง 

2. สุ่มสถานศึกษา ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท ( stratified random sampling) โดย
สถานศึกษาในแต่ละอ าเภอแลว้สุ่มตามสดัส่วน ไดส้ถานศึกษากลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี คือ 1) 
สถานศึกษาในอ าเภอเมือง จ านวน 32  โรงเรียน 2)สถานศึกษาในอ าเภอเขายอ้ย 
จ านวน  19 โรงเรียน 3) สถานศึกษาในอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จ านวน 11  โรงเรียน 
และ 4) สถานศึกษาในอ าเภอบา้นแหลม จ านวน 24  โรงเรียน  รวมทั้งส้ิน 86 โรง 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผูว้ิจยัก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน        

1 คน รองผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือครูวิชาการหรือครูผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายดูแลด้านงานวิชาการ 
จ านวน 1 คน และครูผูส้อน จ านวน 2 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 344  คน รายละเอียดดงัตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
134 Robert V. Krejcie and Darle W. Morgan, “ Determining Sample Size for Research 

Activities”  Journal for Education and  Psychological Measurement, No 3 (November 1970) : 
608. 
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ตารางที่ 2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูลจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาในแต่ละอ าเภอ 
                  ของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 
 

อ าเภอ / โรงเรียน ประชากร ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน/ครู
วิชาการ/ครูผู้ที่
ได้รับมอบหมาย
ดูแลด้านงาน
วิชาการ 

ครูผู้สอน รวม 

อ าเภอเมือง 39 32 32 32 64 128 
อ าเภอเขายอ้ย 22 19 19 19 38 76 
อ าเภอหนองหญา้
ปลอ้ง 

14 11 11 11 22 44 

อ าเภอบา้นแหลม 28 24 24 24 48 96 

รวม 103 86 86 86 172 344 
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วย ตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรที่ศึกษา มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1.  ตัวแปรพืน้ฐาน  เป็นตวัแปรที่เก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่    เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต  าแหน่งหนา้ที่ และประสบการณ์ในการท างาน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา  ประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงัน้ี 
2.1 ตัวแปรต้น  คือ  ตวัแปรที่ศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดั 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1( totx ) ตามแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนดสมรรถนะหลกัไว ้ 4 ดา้น คือ        
1) ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  2) ดา้นการบริการที่ดี  3) ดา้นการพฒันาตนเอง  4) ดา้นการท างานเป็น
ทีม และสมรรถนะประจ าสายงานไว ้4 ดา้น 1) การวเิคราะห์และสงัเคราะห์  2) การส่ือสารและการ
จูงใจ  3) การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร  4) การมีวสิยัทศัน์ 
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   สมรรถนะหลัก : Core Competency ( 1x ) 
   2.1.1   การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  (X1.1)  หมายถึง  ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานใน

หนา้ที่ใหมี้คุณภาพถูกตอ้ง ครบถว้นสมบรูณ์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีการพฒันาผลงานให้
มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 1) คุณภาพงานด้านความถูกตอ้งสมบรูณ์  หมายถึง ผลงานมีความ
ถูกตอ้งครบถว้นสมบรูณ์ เกือบทุกรายการ และเป็นแบบอยา่งได ้ 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การ
น านวตักรรม/ทางเลือกใหม่ๆ มาใชเ้พื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของงาน  หมายถึง มีการทดลองวิธีการ
หรือจดัท าคู่มือประกอบการพฒันางานใหม่ๆ โดยมีการจดัท ารายงาน การพฒันาที่เป็นรูปธรรม ชดัเจน 
และมีการเผยแพร่ในวงกวา้ง 3) ความมุ่งมั่นในการพฒันาผลงานอย่างต่อเน่ือง หมายถึง มุ่งมั่น 
กระตือรือร้นในการพฒันาผลงานทุกรายการที่ไดร้ับมอบหมายจนปรากฏผลงานที่มีคุณภาพ เป็น
ที่ยอมรับในองคก์รและนอกองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

    2.1.2 การบริการที่ดี  (X1.2)  หมายถึง ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบการ
บริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ดังน้ี 1) การปรับปรุงระบบ
บริการ หมายถึง ศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการน าขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันาระบบในการ
บริการ เกือบทุกรายการ อยา่งต่อเน่ือง 2) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง หมายถึง 
ผูรั้บบริการร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความพอใจในระดบัมาก 

    2.1.3  การพัฒนาตนเอง  (X1.3)  หมายถึง การอยูร่่วมกนัโดยมีบรรทดัฐานของ
สังคมเป็นกรอบในการปฏิบัติตน บุคคลจะตอ้งมีการพฒันาตนเองให้สอดคล้องก ับสังคมซ่ึง
ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เพื่อการเจริญส่วนตนมีการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีความมุ่งมั่น
ปรารถนาและค่านิยมอนัเป็นพฤติกรรมภายใน ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอกดา้นการกระท าที่ดี
เพือ่น าพาชีวติสู่ความเจริญกา้วหนา้การพฒันาตนเองเป็นกระบวนการพฒันาตนที่เป็นระบบ แต่การ
พฒันาตนจะสัมฤทธ์ิผลได้นั้น ผูน้ั้นจะตอ้งตระหนักถึงความจ าเป็น และมีความตอ้งการที่จะ
ปรับปรุงตนเองอยา่งจริงจงั ดงัน้ี 1) การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยการเขา้ประชุมทางวิชาการอบรม
สมัมนาหรือวธีิการอ่ืนๆ 2) การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพฒันาองคก์รและวิชาชีพ 3)การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นวชิาการในหมู่เพือ่นร่วมงาน 

   2.1.4  การท างานเป็นทีม  (X1.4)  หมายถึง ผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะในการ
จดัการทีมงานสามารถจดัการให้ทุกคนในทีมงานประสานความร่วมมือกนัจนวตัถุประสงคข์อง
องค์การบรรลุผลผูบ้ริหารตอ้งรับผิดชอบการสรรหาและคดัเลือกสมาชิกของทีมให้มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมช่วยให้สมาชิกในทีมไดมี้โอกาสเขา้รับการฝึกอบรม ท าให้ทุกคนในทีมอุทิศตนในการ
ท างานอยา่งเสียสละใหก้บักลุ่ม ตลอดจนแบ่งปันรางวลัที่ไดรั้บจากการท างานให้กบัสมาชิกทุกคน
ในทีมอยา่งเสมอภาคกนั โดยยดึหลกัดงัน้ี1) การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
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2) การแสดงบทบาทผูน้ าหรือผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม 3) การปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และกลุ่มคน
ที่หลากหลาย 4) การเสริมแรงใหก้ าลงัใจส่งเสริมสนบัสนุนเพือ่นร่วมงานในการปฏิบติังาน 

   สมรรถนะประจ าสายงาน : Functional Competency (X2) 

   2.2.5  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X2.1) หมายถึง ลกัษณะที่แสดงออก
ถึงความสามารถในการท าความเขา้ใจส่ิงต่างๆ แลว้แยกประเด็นเป็นส่วนยอ่ย ตามหลกัการหรือ
กฎเกณฑท์ี่ก  าหนด สามารถรวบรวมส่ิงต่างๆ จดัท าอยา่งเป็นระบบ เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันางาน
รวมทั้งสามารถวเิคราะห์องคก์รหรืองานในภาพรวมและด าเนินการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

   2.2.6  การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2) หมายถึง ลกัษณะที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการพูด เขียน ส่ือสาร โตต้อบ ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถ
ชักจูง โน้มน้าวให้ผูอ่ื้นเห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตาม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการส่ือสาร
กระบวนการที่น าเอาข่าวสารจากบุคคลหรือกลุ่มไปสู่บุคคลอ่ืน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือ
ประสบการณ์ของตนไปยงับุคคลอ่ืน  และการรับรู้ความคิดจากบุคคลอ่ืนมาปรับพฤติกรรมของ
ตนเอง โดยกระบวนการของการส่ือสาร 

 2.2.7  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X2.3)  หมายถึง กระบวนการหรือ
วิธีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณ์และการศึกษาให้กบับุคลากรใน
องคก์ร  ตลอดจนปรับเปล่ียนทศันคติของบุคลากรทุกระดบัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยวธีิการ
ฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ศึกษาดูงาน ตลอดจนให้โอกาสบุคลากรศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งเตม็ที่และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 

    2.2.8  การมีวิสัยทัศน์ (X2.4)  หมายถึง ลกัษณะที่แสดงออกถึงความสามารถ
ในการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการพฒันาองค์กรที่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและเป็นไปได้
ในทางปฏิบตัิ การยอมรับแนวคิด วิธีการใหม่ๆ เพื่อการพฒันางาน ความสามารถในการมองภาพ
อนาคตของสถานศึกษา ตลอดจนร่วมกบับุคลากรในสถานศึกษาก าหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง หรือ
แนวทางการพฒันาสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมเพือ่ใหบุ้คลากรสามารถน าไปปฏิบตัิได้ 

2.2 ตัวแปรตาม  คือ ตวัแปรที่ศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนสงักดั 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1  ( to tY ) ตามแนวขอบข่ายงานวิชาการ 12 
ดา้นของคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ประกอบดว้ย 

2.2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( 1Y ) หมายถึง การศึกษาวเิคราะห์เอกสาร 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  ขอ้มูล
สารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหา  และความตอ้งการของสังคม  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน การวิเคราะห์
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สภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย  
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ จดัท าโครง สร้างหลักสูตรและสาระต่างๆที่ก  าหนดให้มีในหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์  เป้าหมายและคุณลกัษณะที่พึ่งประสงค ์น าหลกัสูตรไปใชใ้น
การเรียนการสอน  และบริหารจดัการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม มีการนิเทศการใช้หลักสูตร 
ติดตามประเมินผล ปรับปรุง  และพฒันาหลกัสูตร 

2.2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( 2Y ) หมายถึงการส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผน 
จัดการเรียนรู้  ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนัดทางผูเ้รียน 
ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อป้อง กนัและ
แกไ้ขปัญหา  การเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบติัจริง จดัใหมี้การนิเทศการเรียนการสอนแก่
ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเนน้การนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกนัแบบกลัยาณมิตร และส่งเสริมการให้
มีการพฒันาครูเพือ่พฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

2.2.3 การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  ( 3Y ) หมายถึง การมี 
ระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบั ส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการวดัผล และประ เมินผลแต่ละรายวิชาให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  แผนการจดั การเรียนรู้และ
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวดัผล  และประเมินผลการเรียนการสอน  
โดยเนน้การประเมินผลตามสภาพจริง  จากกระบวนการ  การปฏิบตัิ และผลงาน จดัให้มีการเทียบ
โอนความรู้  ทกัษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนสถานประกอบการ และอ่ืน ๆ  
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

2.2.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( 4Y )  หมายถึง การศึกษาวเิคราะห์ 
 การบริหารการจดัการ และการพฒันาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา ส่งเสริมให้
ครูศึกษา  วเิคราะห์  วจิยั  เพือ่พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ประสานความ
ร่วมมือในการ ศึกษา  วเิคราะห์  วจิยั  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน การวิจยัหรือพฒันาคุณภาพการ
เรียนการสอน  และงานวชิาการกบัสถานศึกษา บุคคล  ครอบครัว  องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 

2.2.5 การพัฒนาส่ือนวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ( 5Y )  หมายถึง  
การศึกษาวเิคราะห์  ความจ าเป็นในการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนการสอนและการ
บริหารงานและสถาบนั ส่งเสริมให้ครูผลิต  พฒันาส่ือ  และนวตักรรมการเรียนการสอน จดัหาส่ือ
และเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และการพฒันางานดา้นวิชาการ ประสานความ
ร่วมมือในการผลิตส่ือ  จดัหา  พฒันาและการใชส่ื้อ  นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียน
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การสอน และการพฒันางานวิชาการ กบัสถานศึกษา  บุคลากรครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืน 

2.2.6 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  ( 6Y )   หมายถึง การส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่ 
เก่ียวขอ้งการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  ทอ้งถ่ิน  ในเขตพื้นที่การศึกษา และ
เขตพื้นที่การศึกษาใกลเ้คียง การจดัท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล 
ครอบ ครัว  องคก์รหน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษาใกลเ้คียง จดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้  
รวม ทั้งพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  และประสาน ความร่วมมือสถานศึกษาอ่ืน ส่งเสริมสนับสนุน
ใหค้รูใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

2.2.7 การนิเทศการศึกษา ( 7Y ) หมายถึง การจดัระบบการนิเทศงานวชิาการและ 
เรียนการสอนในสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศึกษา ประเมินผลการจดัระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษา
ในสถานศึกษา ติดตาม  ประสานกบัเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการนิเทศ
งานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์
จดัระบบนิเทศการศึกษาในสถานศึกษากบัสถานศึกษาอ่ืน 

2.2.8 การแนะแนวการศึกษา ( 8Y )   หมายถึง การจดัระบบการแนะแนวทางวชิา 
การและวชิาชีพในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และกระบวนการเรียน
การสอนด าเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา ติดตาม
ประเมินผลการจดัการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือ 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ดา้นการแนะแนวการศึกษากบัสถานศึกษา หรือเครือข่าย
การแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

2.2.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ( 9Y )  หมายถึง จดัระบบ 
โครงสร้างองคก์รใหร้องรับการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนดเกณฑก์าร
ประเมินเป้า หมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตวัช้ีวดัของกระทรวง  
เป้าหมายความ ส าเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา วางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ
พฒันาตามแผนคุณภาพการศึกษา  โดยติดตาม  ตรวจสอบ และประเมิน  คุณภาพภายในเพื่อ
ปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ืองประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ประสานงาน
กบัเขตพื้นที่การศึกษา  เพือ่ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพือ่เป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

2.2.10 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ( 10Y )  หมายถึง การศึกษาส ารวจ 
ความตอ้งการ สนบัสนุนงานวชิาการแก่ชุมชน จดัใหค้วามรู้เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  ทกัษะ
ทางวิชาการ เพื่อการพฒันาทกัษะวิชาการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน การ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และ
ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหวา่งบุคคล ครอบครัว ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

2.2.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร 
อื่นๆ ( 11Y )  หมายถึง การประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ 
เอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณ
ใกลเ้คียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ต่างเขตพื้นที่การศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พฒันาวชิาการกบัองคก์รต่าง  ๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กรหน่วย 
งาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ( 12Y )  หมายถึง การส ารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา  
รวมทั้ ง  ความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  
หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนที่จดัการศึกษา การส่งเสริม  สนับสนุนการพฒันาวิชาการ  และการ
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนั
สงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษา การจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษา 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มี

รายละเอียดดงัน้ี  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ในเร่ืองเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ต  าแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ในการท างาน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ   
5 ขอ้ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (คู่มือหลักสูตรการพฒันา 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้หรือเล่ือนวทิยฐานะ) 
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 ตอนที่  3  เ ป็นแบบสอบถามเ ก่ียวกับการบ ริหารงานวิชาการตามแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ (คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล) 

ส าหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลกัษณะเป็นค าถามชนิดจดัอันดบัคุณภาพ 
5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ธ ( Likert’s Five rating scale) โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ      
ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  
ระดบั 1   หมายถึง   สมรรถนะของผูบ้ริหารหรือการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบั  
                                    นอ้ยที่สุดหรือไม่มีการปฏิบติั ใหมี้น ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั   

1 คะแนน 
ระดบั 2   หมายถึง   สมรรถนะของผูบ้ริหารหรือการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบั 
    นอ้ยใหมี้น ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั  2  คะแนน 
ระดบั 3   หมายถึง   สมรรถนะของผูบ้ริหารหรือการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง ใหมี้น ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั  3  คะแนน 
ระดบั 4   หมายถึง   สมรรถนะของผูบ้ริหารหรือการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบั 
    มากใหมี้น ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั  4   คะแนน 
ระดบั 5   หมายถึง   สมรรถนะของผูบ้ริหารหรือการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบั 

มากที่สุด ใหมี้น ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั  5  คะแนน 
 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  
 เพือ่ใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีไดเ้คร่ืองมือที่มีคุณภาพ ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม 
โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1  ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง แลว้น าผล
การศึกษามาสร้างเป็นเคร่ืองมือภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท์ี่ควบคุมวทิยานิพนธ ์ 
 ขั้นที่ 2  ตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมของเน้ือหาของแบบสอบถาม แล้ว
น าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content validity)          
ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 ท่าน พิจารณา
ปรับแกไ้ขขอ้ความ ส านวนภาษาและความเที่ยงตรงดา้นภาษาโดยใชก้ารวเิคราะห์ค่า IOC (Index of 
Item Objective Congruence) แล้วน ามาแกไ้ขปรับปรุงอีกคร้ัง ซ่ึงขอ้ค  าถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่
ระหวา่ง 0.6 -1.0 ทุกขอ้ 

ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบัผูบ้ริหารโรงเรียน 
ครูวชิาการ ครู ในสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 8 แห่ง รวมผูใ้หข้อ้มูล 32 คน 
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ขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามทีไ่ดก้ลบัคนืมาค านวณค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบ 
ถามตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)135 โดยใชค้่าสมัประสิทธิแอลฟา (α-coefficient) ไดค้า่ความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั .935 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
เพือ่ใหไ้ดรั้บความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดข้อ้มูลตามความเป็นจริง ผูว้จิยั

ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ผูว้จิยัท  าหนงัสือถึงบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร เพือ่ขอความอนุเคราะห์ใน 

การเก็บขอ้มูลและตอบแบบสอบถามไปยงัโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ผูว้จิยัเดินทางไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู ้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ทั้ งหมดมาตรวจสอบหาความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม จดัระเบียบขอ้มูล ลงรหัส แล้วน าขอ้มูลดงักล่าวไปค านวณหาค่าทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงการวิเคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผูว้ิจยัน าค่าเฉล่ียเทียบ
กบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์(Best)136 ดงัน้ี 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49  แสดงวา่   สมรรถนะผูบ้ริหารหรือการบริหารงานวชิาการ 
อยูใ่นระดบันอ้ยที่สุด 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49  แสดงวา่   สมรรถนะผูบ้ริหารหรือการบริหารงานวชิาการ 
อยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49  แสดงวา่   สมรรถนะผูบ้ริหารหรือการบริหารงานวชิาการ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49  แสดงวา่   สมรรถนะผูบ้ริหารหรือการบริหารงานวชิาการ 
อยูใ่นระดบัมาก 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00  แสดงวา่   สมรรถนะผูบ้ริหารหรือการบริหารงานวชิาการ 
อยูใ่นระดบัมากที่สุด  
                                                             

135 Lee J. Cronbach, Essential of psychological Testing, 3rd  ed. (New York : Herper & 
Row Publishers, 1978), 161. 

136 John   W. Best, Research in Education, 4th  ed. (Englewood cliffs : Prentice Hall, 
1978), 190. 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามใช้ความถ่ี(frequency) และ    

ร้อยละ (percentage) 
2. การวเิคราะห์ระดบัสมรรถนะผูบ้ริหารและการบริหารงานวิชาการใชค้่ามชัฌิมเลขคณิต 

(arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
3. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของสมรรถนะผู ้บริหารกับการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธข์องเพยีร์สนั (Pearson’s product-moment correlation coefficient) 

4. การวิเคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 

 

สรุป 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ เพือ่ทราบ 1) สมรรถนะของผูบ้ริหารในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  2) การบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 3) 
ความสัมพนัธ์ของสมรรถนะผูบ้ริหารและการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  และ 4) สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1   การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้น
การวิจยัคือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 จ  านวน       
86 โรง  ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท ( stratified random sampling) ผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 4 คน 
ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รองผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือครูวชิาการหรือครูผู ้
ที่ไดรั้บมอบหมายดูแลดา้นงานวิชาการ จ านวน 1 คน และครูผูส้อน จ านวน 2 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูล
ทั้งหมด 344  คน เคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามชนิดจดัอนัดบัคุณภาพ 5 ระดบั 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ธ   ( Likert’s Five rating scale) การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารแจกแจงความถ่ี (f) 
และค่าร้อยละ (%)  ค่ามชัฌิมเลขคณิต (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ใชค้่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) และใชก้ารวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “สมรรถนะของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1” คร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง คือ โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ านวน 86 โรง ผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนจ านวน 1 คน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือครูวิชาการหรือครูผูท้ี่ได้รับ
มอบหมายดูแลดา้นงานวิชาการจ านวน 1 คน  และครูผูส้อนจ านวน 2 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 344 คน 
ซ่ึงไดก้ลบัมาจ านวน 75 โรง รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 300 คน คิดเป็นร้อยละ 87.21 มาวิเคราะห์และ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยจ าแนกออกเป็น    5 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนที ่ 1   ผลการวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน       
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การบริหารวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของสมรรถนะผูบ้ริหารกบัการบริหารงาน
วชิาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

ตอนที่ 5  ผลการวเิคราะห์วเิคราะห์สมรรถนะของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 

สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
X     หมายถึง    ค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มูลทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง   
S.D.    หมายถึง    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง   
N    หมายถึง    จ  านวนของตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิเคราะห์   
t    หมายถึง    ค่าสถิติ t ที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน    
F    หมายถึง    ค่าสถิติ F ที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน   
Sig.    หมายถึง    ค่าความน่าจะเป็นที่ค  านวณไดจ้ากคา่สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน       
*          หมายถึง    ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   
 **    หมายถึง   ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01    
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  หมายถึง    สมัประสิทธ์ิถดถอย (regression coefficient) 
df   หมายถึง    ค่าองศาอิสระ มาจาก K-1 (จ  านวนกลุ่มหรือระดบัลบดว้ยหน่ึง) 
 

ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม     
การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารแจกแจง

ความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
    

ตารางที่  3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง   
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ   
     -  ชาย 126 42.00 
     -  หญิง 174 58.00 

รวม 300 100.00 
2.  อายุ   
     -   20 – 30  ปี 5 1.67 
     -   31 – 40  ปี 13 4.33 

-   41 – 50  ปี 37 12.33 
-   51 – 60  ปี 244 81.33 
มากกวา่  60  ปี 1 0.34 

รวม 300 100.00 
3.  ระดับการศึกษา   
     -   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 3 1.00 
     -   ปริญญาตรี 192 64.00 

-   ปริญญาโท 92 30.67 
-   ปริญญาเอก 12 4.00 
-   อ่ืนๆ 1 0.33 

รวม 300 100.00 
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ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ)   
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

4.  ต าแหน่งหน้าที่   
     -    ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 75 25.00 
     -    รองผูอ้  านวยการหรือครูวชิาการหรือครูผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายดูแล
ดา้นงานวชิาการ 

75 25.00 

- ครูผูส้อน  150 50.00 
รวม 300 100 

5.  ประสบการณ์ในการท างาน   
     -    1 – 5     ปี 5 1.67 
     -    6 – 10   ปี 7 2.33 

-   11 – 15  ปี 54 18.00 
-   16 – 20  ปี 44 14.67 
-   21 – 25  ปี 31 10.33 
-   26 – 30  ปี 59 19.67 
-   มากกวา่  30  ปี 100 33.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางที่ 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 174 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.00 เป็นเพศชาย จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 มีอายอุยูร่ะหว่าง  51 – 60 ปี 
จ  านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 81.33 รองลงมามีอายรุะหว่าง  41 -51 ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.33  มีอายอุยูร่ะหว่าง  31 -41 ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.33 อายอุยูร่ะหว่าง 20 -30 ปี 
จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 และอนัดบัสุดทา้ยคือ มีอายมุากกว่า 60 ปี มีจ  านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.33 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาคือ จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 จบการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
และอนัดบัสุดทา้ยคือ จบการศึกษาอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33  ผูต้อบแบบสอบถามเป็น
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  รองผูอ้  านวยการหรือครูวิชาการหรือ
ครูผูท้ี่ได้รับมอบหมายดูแลด้านงานวิชาการจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  และครูผูส้อน
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จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 30 ปี จ  านวน 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.33  รองลงมาคือ มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 26-30 ปี จ  านวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.67 ประสบการณ์การท างานระหว่าง 11-15 ปี จ  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 
ประสบการณ์การท างานระหว่าง 16-20 ปี จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.67 ประสบการณ์การ
ท างานระหวา่ง 21-25 ปี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 10.33 ประสบการณ์การท างานระหว่าง 6-10 
ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 และอนัดบัสุดทา้ย มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 1-5 ปี 
จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 
 

ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
               ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

การวิเคราะห์สมรรถนะของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
 

ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับสมรรถนะของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1  โดยภาพรวมและรายด้าน 

  n = 75 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดับสมรรถนะ 

สมรรถนะหลัก 4.34 0.51 มาก 

1.   ดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิ      4.30 0.52 มาก 
2.   ดา้นการบริการที่ดี      4.29 0.50 มาก 
3.   ดา้นการพฒันาตนเอง    4.34 0.52 มาก 
4.   ดา้นการท างานเป็นทีม    4.41 0.51 มาก 

สมรรถนะประจ าสายงาน 4.29 0.50 มาก 
1.   ดา้นการวเิคราะห์และสงัเคราะห์   4.33 0.49 มาก 
2.   ดา้นการส่ือสารและการจูงใจ   4.28 0.50 มาก 
3.   ดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร    4.25 0.52 มาก 
4.   ดา้นการมีวสิยัทศัน์     4.31 0.48 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.31 0.44 มาก 
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จากตารางที่ 4 พบว่า  สมรรถนะของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังก ัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 
4.31, S.D. = 0.44)  เม่ือแยกพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ สมรรถนะหลกัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X  = 4.34, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยเรียงตามล าดับ        
ค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี สมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีม ( X  =  4.41, S.D. = 
0.51)  ดา้นการพฒันาตนเอง   (X  = 4.34, S.D. = 0.52) ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ( X  = 4.30, S.D. = 0.52) 
และดา้นการบริการที่ดี (X  = 4.29, S.D. = 0.50) ตามล าดบั   

ส่วนสมรรถนะประจ าสายงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 4.29,  S.D. = 0.50) 
เม่ือพจิารณารายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยเรียงตามล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย ดงัน้ี ดา้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ( X  = 4.33, S.D. = 0.49) ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ( X  = 
4.31, S.D. = 0.48) ดา้นการส่ือสารและการจูงใจ ( X  = 4.28, S.D. = 0.50) และดา้นการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากร ( X  = 4.25, S.D. = 0.52)  ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 5  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะหลักของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

    n=75 
สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ X  S.D. ระดับสมรรถนะ 

1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ในการปฏบิติัหนา้ที่
อยา่งมีคุณภาพ ครบถว้น และสมบูรณ์   4.37 0.61 มาก 

2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ที่เป็นแบบอยา่งที่ดี  4.35 0.61 มาก 
3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์                   

เพือ่พฒันางานของโรงเรียน   4.43 0.61 มาก 
4.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการน านวตักรรม/ทางเลือกใหม่มา

ใชเ้พือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   4.20 0.62 มาก 
5.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาพฒันาระบบ ขั้นตอน วธีิการท างาน 

เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอยา่งไม่มีใครท า
ไดม้าก่อน    4.00 0.75 มาก 
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ตารางที่ 5   ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารใน 

                    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
                      ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (ต่อ) 

n=75 
สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

X  S.D. ระดับสมรรถนะ 
6.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ในการพฒันางานที่

รับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง    4.40 0.61 มาก 
7.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้รูปแบบระบบการบริการที่ดี

ใหบ้ริการทุกประเภทอยา่งรวดเร็ว  ทนัใจ  ไม่ล่าชา้   4.25 0.65 มาก 
8.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหบ้ริการดว้ยอธัยาศยัไมตรีและ

สร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ   4.50 0.60 มากที่สุด 
9.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการ

ประเมินผลความพงึพอใจมาปรับปรุงและพฒันาระบบใน
การบริการอยา่งต่อเน่ือง     4.24 0.61 มาก 

10. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของ
ผูรั้บบริการหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง    4.15 0.71 มาก 

11. ผูรั้บบริการหรือผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพงึพอใจ                       
ในการใหบ้ริการ    4.26 0.60 มาก 

รวม 4.30 0.52 มาก 
 

จากตารางที่ 5  พบว่า  สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากและมากที่สุด 
โดยเรียงตามล าด ับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ได ้ด ัง น้ีคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ให้บริการด้วยอัธยาศยัไมตรีและสร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ ( X = 4.50, S.D. = 0.60) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์พื่อพฒันางานของโรงเรียน ( X = 4.43, S.D. = 
0.61) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการพฒันางานที่รับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง ( X = 4.40, 
S.D. = 0.61) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหน้าที่อยา่งมีคุณภาพ ครบถว้น และ
สมบูรณ์ ( X = 4.37, S.D. = 0.61) ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัหน้าที่เป็นแบบอยา่งที่ดี ( X = 4.35, 
S.D. = 0.61) ผูรั้บบริการหรือผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในการให้บริการ ( X = 4.26, S.D. = 0.60)  
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้รูปแบบระบบการบริการที่ดีให้บริการทุกประเภทอยา่งรวดเร็ว  ทนัใจ  
ไม่ล่าชา้ (X = 4.25, S.D. = 0.65)  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการประเมินผลความ
พงึพอใจมาปรับปรุงและพฒันาระบบในการบริการอยา่งต่อเน่ือง ( X = 4.24, S.D. = 0.61) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการน านวตักรรม/ทางเลือกใหม่มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ( X = 
4.20, S.D. = 0.62) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการหรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง ( X = 4.15, S.D. = 0.71) และผูบ้ริหารสถานศึกษาพฒันาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน 
เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานที่โดดเด่น แตกต่างอยา่งไม่มีใครท าไดม้าก่อน (X = 4.00, S.D. = 0.75) 

 เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.60-0.75 มีการกระจาย
ของขอ้มูลมาก แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 6  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ด้านการบริการที่ดี 

  n=75 
สมรรถนะหลักด้านบริการที่ด ี X  S.D. ระดับสมรรถนะ 

1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้รูปแบบระบบการบริการที่ดี
ใหบ้ริการทุกประเภทอยา่งรวดเร็ว ทนัใจ ไม่ล่าชา้  4.25 0.65 มาก 

2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหบ้ริการดว้ยอธัยาศยัไมตรีและ
สร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ   4.50 0.60 มากที่สุด 

3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการ
ประเมินผลความพงึพอใจมาปรับปรุงและพฒันาระบบใน
การบริการอยา่งต่อเน่ือง    4.24 0.61 มาก 

4.  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของ
ผูรั้บบริการหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง   4.15 0.71 มาก 

5.  ผูรั้บบริการหรือผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพงึพอใจ                       
ในการใหบ้ริการ   4.26 0.60 มาก 

รวม 4.29 0.50 มาก 
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จากตารางที่ 6  พบว่า  สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ด้านการบริการที่ดี โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (X = 4.29, S.D. = 0.52)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัมากที่สุดและมาก 
โดยเรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ด ัง น้ี  คือ   ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ให้บริการด้วยอัธยาศยัไมตรีและสร้างความประทบัใจแก่ผูร้ับบริการ ( X = 4.50, S.D. = 0.60)  
ผูรั้บบริการหรือผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในการให้บริการ ( X = 4.26, S.D. = 0.60) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจดัใหมี้รูปแบบระบบการบริการที่ดีใหบ้ริการทุกประเภทอยา่งรวดเร็ว  ทนัใจ  ไม่ล่าชา้ 
(X = 4.25, S.D. = 0.65) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการประเมินผลความพึงพอใจ
มาปรับปรุงและพฒันาระบบในการบริการอยา่งต่อเน่ือง ( X = 4.24, S.D. = 0.61) และผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูรั้บบริการหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (X = 4.15, S.D. = 0.71)  

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.60-0.71 มีการกระจาย
ของขอ้มูลมาก แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   
                       ด้านการพัฒนาตนเอง 

  n=75 
สมรรถนะหลักด้านการพัฒนาตนเอง X  S.D. ระดับสมรรถนะ 

1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีชัว่โมงเขา้ประชุม  อบรม  
สมัมนาอยา่งสม ่าเสมอ   4.36 0.68 มาก 

2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายในหน่วยงานที่จดัอยา่งสม ่าเสมอ    4.37 0.65 มาก 

3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ศึกษา  คน้ควา้  องคค์วามรู้ทาง
วชิาการใหม่ๆ เพือ่พฒันาตนเองพฒันางานและพฒันา
วชิาชีพอยา่งสม ่าเสมอ    4.32 0.60 มาก 

4.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการรวบรวมองคค์วามรู้ส าคญั
เพือ่ใชใ้นการพฒันางานอยางต่อเน่ือง    4.29 0.63 มาก 

5.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
ผูร่้วมงาน/เพือ่นร่วมงานเพือ่พฒันาตนเองทุกคร้ังที่มี
โอกาส    4.34 0.63 มาก 



128 

 

 

ตารางที่ 7       ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารในสถานศึกษา 
                         ขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   
                       ด้านการพัฒนาตนเอง (ต่อ) 

  n=75 
สมรรถนะหลักด้านการพัฒนาตนเอง 

X  S.D. ระดับสมรรถนะ 
6.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และ

หรือเครือข่ายร่วม  พฒันาตนเองทั้งในและนอก
สถานศึกษา    4.32 0.64 มาก 

รวม 4.34 0.52 มาก 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า  สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ด้านการพฒันาตนเองโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกขอ้  
โดยเรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ด ังน้ีคือ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงานที่จดัอยา่งสม ่าเสมอ ( X = 4.37, S.D. = 0.65) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีชัว่โมงเขา้ประชุม อบรม สัมมนาอยา่งสม ่าเสมอ ( X = 4.36, S.D. = 0.68) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูร่้วมงาน/เพือ่นร่วมงานเพื่อพฒันาตนเองทุกคร้ังที่มีโอกาส 
( X = 4.34, S.D. = 0.63) ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ศึกษา  คน้ควา้  องคค์วามรู้ทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อ
พฒันาตนเองพฒันางานและพฒันาวิชาชีพอย่างสม ่าเสมอ ( X = 4.32, S.D. = 0.60) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และหรือเครือข่ายร่วม  พฒันาตนเองทั้งในและนอก
สถานศึกษา ( X = 4.32, S.D. = 0.64) และผูบ้ริหารสถานศึกษามีการรวบรวมองคค์วามรู้ส าคญัเพื่อ
ใชใ้นการพฒันางานอยางต่อเน่ือง (X = 4.29, S.D. = 0.63)  

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.60-0.68  มีการกระจาย
ของขอ้มูลน้อย  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 8  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะหลักของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1       
ด้านการท างานเป็นทีม 

  n=75 
สมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม 

X  S.D. ระดับสมรรถนะ 
1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ 

สนบัสนุนเพือ่นร่วมงานเพือ่บรรลุเป้าหมายความส าเร็จ
ในงานร่วมกนั   4.43 0.62 มาก 

2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประสานความร่วมมือและ
สร้างสมัพนัธภาพอนัดีในทีม   4.38 0.60 มาก 

3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูร่้วมงานที่มี
เหตุจ าเป็นโดยไม่ตอ้งใหร้้องขอ   4.35 0.64 มาก 

4.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงความเป็นผูน้ าตามบทบาท
อยา่งเหมาะสม   4.45 0.60 มาก 

5.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย     4.40 0.60 มาก 

6.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหเ้กียรติ  ยกยอ่ง  ชมเชย  กล่าวช่ืน
ชม และใหก้ าลงัใจผูร่้วมงาน/เพือ่นร่วมงาน จดักิจกรรม
ส่งเสริมความสามคัคีอนัเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในทีม 4.40 0.67 มาก 

รวม 4.41 0.51 มาก 
 
 

จากตารางที่ 8  พบว่า  สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้  
โดยเรียงตามล าดับค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ีคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดง
ความเป็นผูน้ าตามบทบาทอยา่งเหมาะสม ( X = 4.45, S.D. = 0.60) ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนร่วมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายความส าเร็จในงานร่วมกนั (X =  4.43, 
S.D. = 0.62) ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย 
( X = 4.40, S.D. = 0.60)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้เกียรติ  ยกยอ่ง  ชมเชย  กล่าวช่ืนชม และให้ก าลงัใจ
ผูร่้วมงาน/เพื่อนร่วมงาน  จดักิจกรรมส่งเสริมความสามคัคีอนัเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในทีม ( X = 
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4.40, S.D. = 0.67)  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประสานความร่วมมือและสร้างสัมพนัธภาพอนัดีใน
ทีม ( X = 4.38, S.D. = 0.60)  และ ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือแก่ผูร่้วมงานที่มีเหตุ
จ าเป็นโดยไม่ตอ้งใหร้้องขอ (X = 4.35, S.D. = 0.64)   

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.60-0.67  มีการกระจาย
ของขอ้มูลน้อย  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางที่ 9  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะประจ าสายงานของ

ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1  ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

 n=75  
สมรรถนะประจ าสายงานด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ X  S.D. ระดับสมรรถนะ 

1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาวเิคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยภาวะคุกคาม 
โอกาสความส าเร็จของงานหรือองคก์ร   4.17 0.64 มาก 

2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจดัท าแผนงาน/โครงการรองรับ  4.39 0.65 มาก 
3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาด าเนินกิจกรรมและประเมินผลการ

แกปั้ญหาหรือพฒันางานโดยน าผลการประเมินไปใชพ้ฒันา
งานอยา่งต่อเน่ือง    4.29 0.58 มาก 

4.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดองคป์ระกอบของแผนงาน/
โครงการ  มีความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัทกุองคป์ระกอบและ
สอดคลอ้งกบันโยบาย/ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ร    4.36 0.57 มาก 

5.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาแกปั้ญหาหรือพฒันางาน                         
รวมทั้งสามารถวเิคราะห์องคก์ร หรืองานในภาพรวมและ
ด าเนินการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ    4.23 0.63 มาก 

6.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัท าแผนยทุธศาสตร์การบริหารวชิาการ  
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไปของ
โรงเรียน    4.34 0.58 มาก 
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ตารางที่ 9  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะประจ าสายงานของ
ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1  ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (ต่อ) 

 n=75  
สมรรถนะประจ าสายงานด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

X  S.D. ระดับสมรรถนะ 
7.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีของ

โรงเรียนและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
โรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ    4.47 0.59 มาก 

รวม 4.33 0.49 มาก 
 

จากตารางที่ 9  พบว่า  สมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ด้านการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยู ่ในระดับมากทุกขอ้  โดยเรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ด ังน้ีคือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีของโรงเรียนและรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ( X = 4.47, S.D. = 0.59) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจดัท า
แผนงาน/โครงการรองรับ (X = 4.39, S.D. = 0.65) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดองคป์ระกอบ
ของแผนงาน/โครงการ  มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัทุกองคป์ระกอบและสอดคลอ้งกบันโยบาย/
ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ร ( X = 4.36, S.D. = 0.57) ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัท าแผนยทุธศาสตร์
การบริหารวชิาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปของโรงเรียน (X = 4.34, 
S.D. = 0.58) ผูบ้ริหารสถานศึกษาด าเนินกิจกรรมและประเมินผลการแกปั้ญหาหรือพฒันางานโดย
น าผลการประเมินไปใชพ้ฒันางานอยา่งต่อเน่ือง ( X = 4.29, S.D. = 0.58) ผูบ้ริหารสถานศึกษา
แก้ปัญหาหรือพฒันางาน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กร หรืองานในภาพรวมและด าเนินการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ (X = 4.23, S.D. = 0.63) และผูบ้ริหารสถานศึกษาวิเคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ย
ภาวะคุกคาม โอกาสความส าเร็จของงานหรือองคก์ร (X = 4.17, S.D. = 0.64)  

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.57-0.65  มีการกระจาย
ของขอ้มูลน้อย  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 10  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะประจ าสายงานของ
ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1  ด้านการส่ือสารและการจูงใจ 

n=75   
สมรรถนะประจ าสายงานด้านการส่ือสารและการจูงใจ 

X  S.D. ระดับสมรรถนะ 
1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถพดู  เขียน ส่ือสาร โตต้อบ              

ในโอกาสต่างๆ ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว   4.41 0.59 มาก 
2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าการอภิปรายและสรุป

ประเด็นในการประชุมน าเสนอแนวคิด แสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมและในโอกาสต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี   4.32 0.62 มาก 

3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเลือกใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมือ                      
ในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม    4.20 0.58 มาก 

4.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชเ้ทคโนโลยจีดัระบบการน าเสนอ
สารสนเทศของหน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี   4.24 0.61 มาก 

5.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการจูงใจ                
โนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเห็นดว้ย ยอมรับ คลอ้ยตามเพือ่บรรลุ
จุดมุ่งหมายในการส่ือสาร    4.29 0.69 มาก 

6.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถโนม้นา้วใจผูฟั้งทั้งทางตรง
และทางออ้มดว้ยเทคนิคต่างๆ   4.21 0.64 มาก 

รวม 4.28 0.50 มาก 
 

จากตารางที่ 10  พบว่า สมรรถนะประจ าสายงานของผู ้บริหารในสถานศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการส่ือสารและ
การจูงใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.28, S.D. = 0.50)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้  โดยเรียงตามล าดับค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสามารถพูด  เขียน ส่ือสาร โตต้อบ ในโอกาสต่างๆ ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเร็ว ( X = 
4.41, S.D. = 0.59) ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าการอภิปรายและสรุปประเด็นในการประชุมน าเสนอ
แนวคิด แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและในโอกาสต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ( X = 4.32, S.D. = 0.62) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการจูงใจ โน้มน้าวให้ผูอ่ื้นเห็นดว้ย ยอมรับ คลอ้ยตามเพื่อ
บรรลุจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร ( X = 4.29, S.D. = 0.69) ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้เทคโนโลยี
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จดัระบบการน าเสนอสารสนเทศของหน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี ( X = 4.24, S.D. = 0.61) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสามารถโนม้นา้วใจผูฟั้งทั้งทางตรงและทางออ้มดว้ยเทคนิคต่างๆ (X = 4.21, S.D. = 0.64) 
และผูบ้ริหารสถานศึกษาเลือกใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมือในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม  ( X = 
4.20, S.D. = 0.58)  

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.58-0.69  มีการกระจาย
ของขอ้มูลน้อย  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 11 ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

  n=75 
สมรรถนะประจ าสายงานด้านการพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากร X  S.D. ระดับสมรรถนะ 

1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาร่วมคิด  ร่วมท า และร่วมตดัสินใจ               
ในกระบวนการพฒันาบุคลากรของหน่วยงานอยา่ง
ต่อเน่ือง   4.34 0.64 มาก 

2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนและชกัชวนให้บุคคลเขา้
ร่วมกิจกรรมพฒันาความรู้ และพฒันาศกัยภาพในเร่ืองที่
เก่ียวกบัภารกิจที่ตนรับผดิชอบ   4.31 0.58 มาก 

3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากร
ทุกรูปแบบ    4.28 0.62 มาก 

4.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอยา่ง  และร่วมสร้าง
เครือข่ายการพฒันาบุคลากรระดบัเขตพื้นที่และ
ระดบัประเทศ    4.11 0.69 มาก 

5.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดักิจกรรม/โครงการ/สนบัสนุน
ใหเ้พือ่นร่วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้งไดมี้โอกาสพฒันา
ศกัยภาพอยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง    4.26 0.63 มาก 

6.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการพฒันา
ศกัยภาพ บุคลากร  มีการนิเทศ  และติดตามอยา่งเป็น
ระบบ    4.17 0.67 มาก 
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ตารางที่ 11  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (ต่อ) 

  n=75 
สมรรถนะประจ าสายงานด้านการพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากร X  S.D. ระดับสมรรถนะ 

7.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาหาโอกาสในการฝึกอบรม พฒันา  
หรือสร้างประสบการณ์ตรงเพือ่พฒันาบุคลากร    4.24 0.66 มาก 

รวม 4.25 0.52 มาก 

 
จากตารางที่ 11  พบว่า สมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.25, S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า   
อยูใ่นระดับมากทุกขอ้  โดยเรียงตามล าด ับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ด ังน้ี  คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาร่วมคิด  ร่วมท า และร่วมตดัสินใจในกระบวนการพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน
อยา่งต่อเน่ือง (X = 4.34, S.D. = 0.64) ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนและชกัชวนให้บุคคลเขา้ร่วม
กิจกรรมพฒันาความรู้ และพฒันาศกัยภาพในเร่ืองที่เก่ียวกบัภารกิจที่ตนรับผิดชอบ ( X = 4.31, 
S.D. = 0.58) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากรทุกรูปแบบ ( X = 4.28, S.D. = 
0.62) ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดักิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้งได้มี
โอกาสพฒันาศกัยภาพอยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง ( X = 4.26, S.D. = 0.63) ผูบ้ริหารสถานศึกษา
หาโอกาสในการฝึกอบรม พฒันา  หรือสร้างประสบการณ์ตรงเพื่อพฒันาบุคลากร  ( X = 4.24, S.D. 
= 0.66)  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการพฒันาศกัยภาพ บุคลากร  มีการนิเทศ  และ
ติดตามอยา่งเป็นระบบ ( X = 4.17, S.D. = 0.67) และผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอยา่ง และร่วม
สร้างเครือข่ายการพฒันาบุคลากรระดบัเขตพื้นที่และระดบัประเทศ (X = 4.11, S.D. = 0.69)  

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.58-0.69  มีการกระจาย
ของขอ้มูลน้อย  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 12  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   

                      ด้านการมีวิสัยทัศน์ 
 n=75  

สมรรถนะประจ าสายงานด้านการมีวิสัยทัศน์ 
X  S.D. ระดับสมรรถนะ 

1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหเ้พือ่นร่วมงานหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนด
วสิยัทศัน์หรือทิศทางการพฒันาองคก์ร   4.34 0.58 มาก 

2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าในการก าหนดวสิยัทศัน์             
และพนัธกิจขององคก์ร  ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ
หน่วยงานตน้สงักดั    4.42 0.58 มาก 

3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวสิยัทศัน์/ทิศทางการพฒันางาน 
ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานที่
สงักดั   4.30 0.56 

 
 

มาก 
4.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดยทุธศาสตร์หรือ                 

แนวทางการพฒันา  พนัธกิจ  และวตัถุประสงค ์                      
ในการพฒันางาน สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และเป็น
รูปธรรม    4.32 0.53 

 
 
 

มาก 
5.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวเิคราะห์  ทบทวน  และ

ปรับปรุงวสิัยทศัน์/ทิศทางการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   4.19 0.64 
 

มาก 
6.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม

รองรับ พนัธกิจและวตัถุประสงคอ์ยา่งครอบคลุมและ
ชดัเจน   4.30 0.55 

 
 

มาก 
7.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาปรับเปล่ียนเทคนิค วธีิการ  

ถ่ายทอดวสิยัทศัน์  เม่ือสถานการณ์เปล่ียนไป   4.21 0.57 มาก 
โดยเฉลี่ย 4.31 0.48 มาก 
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จากตารางที่ 12  พบว่า  สมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการมีวิสัยทศัน์ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.31, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้  โดยเรียงตามล าดับค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ีคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น
ผูน้ าในการก าหนดวสิยัทศัน์  และพนัธกิจขององคก์ร  ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานตน้
สงักดั (X = 4.42, S.D. = 0.58) ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหเ้พื่อนร่วมงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์หรือทิศทางการพฒันาองคก์ร ( X = 4.34, S.D. = 0.58) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก าหนดยทุธศาสตร์หรือแนวทางการพฒันา พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์                      
ในการพฒันางาน สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และเป็นรูปธรรม ( X = 4.32, S.D. = 0.53) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมรองรับ พนัธกิจและวตัถุประสงคอ์ยา่งครอบคลุมและ
ชดัเจน ( X = 4.30, S.D. = 0.55) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวิสัยทศัน์/ทิศทางการพฒันางาน ทนัสมยั 
และสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานที่สังกดั  (X = 4.30, S.D. = 0.56)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ปรับเปล่ียนเทคนิค วิธีการ  ถ่ายทอดวิสัยทศัน์  เม่ือสถานการณ์เปล่ียนไป ( X = 4.21, S.D. = 0.57) 
และผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงวิสัยทัศน์/ทิศทา งการพฒันา       
อยา่งต่อเน่ือง (X = 4.19, S.D. = 0.64)   

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.53-0.64  มีการกระจาย
ของขอ้มูลน้อย  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตอนที ่ 3   ผลการวเิคราะห์การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดั 
                ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  วิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่ามชัฌิมเลขคณิต (X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

ตารางที่ 13     ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   

                              โดยภาพรวมและรายด้าน 
  n=75 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
X  S.D. ระดับการบริหาร 

1.   ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   4.30 0.48 มาก 
2.   ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้   4.27 0.52 มาก 
3.   ดา้นการวดัประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   4.32 0.46 มาก 
4.   ดา้นการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา   4.17 0.53 มาก 
5.   ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี                      

เพือ่การศึกษา   4.15 0.56 
 

มาก 
6.   ดา้นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้   4.18 0.53 มาก 
7.   ดา้นการนิเทศการศึกษา   4.03 0.60 มาก 
8.   ดา้นการแนะแนวการศึกษา   4.17 0.50 มาก 
9.   ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา   4.28 0.53 มาก 
10. ดา้นการส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน   4.11 0.62 มาก 
11. ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบั

สถานศึกษาและองคก์รอ่ืนๆ   4.03 0.68 
 

มาก 
12. ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 

ครอบครัวองคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนที่จดั
การศึกษา    4.06 0.66 

 
 

มาก 
รวม 4.17 0.47 มาก 
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จากตารางที่ 13  พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังก ัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 
4.17, S.D. = 0.47)  เม่ือแยกพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงตามล าดบั
ค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการวดัและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
( X = 4.32, S.D. = 0.46)  ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (X = 4.30, S.D. = 0.48)  ดา้นการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา (X = 4.28, S.D. = 0.53)  ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
(X = 4.27, S.D. = 0.52)  ดา้นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ (X = 4.18, S.D. = 0.53)  ดา้นการแนะแนว
การศึกษา (X = 4.17, S.D. = 0.50)  ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา (X = 4.17, S.D. = 0.53)  
ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา (X = 4.15, S.D. = 0.56)   ดา้นการส่งเสริม
ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน (X = 4.11, S.D. = 0.62)  ดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัวองคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา (X = 4.06, S.D. = 0.66)  ดา้นการ
นิเทศการศึกษา (X = 4.03, S.D. = 0.60) และดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาและองคก์รอ่ืนๆ (X = 4.03, S.D. = 0.68)  

 

ตารางที่ 14 ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   

                      ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  n=75 

การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา X  S.D. ระดับการบริหาร 

1.   มีการศึกษาวเิคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และสาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการก่อนจดัท าหลกัสูตร   4.33 0.61 มาก 

2.   มีการเก็บขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการของสงัคม  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน   4.18 0.58 มาก 

3.   มีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม และประเมินสถานภาพ
สถานศึกษาเพือ่ก าหนดวสิยัทศัน์  ภารกิจ  เป้าหมาย  
คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์  4.32 0.58 มาก 

4.   มีการวางแผนการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาที่
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ เป้าหมาย และคุณลกัษณะที่ 
พงึประสงค ์  4.34 0.58 มาก 
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ตารางที่ 14  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   

                      ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ต่อ) 
  n=75 

การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
X  S.D. ระดับการบริหาร 

5.   จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสาระต่างๆ ที่ก  าหนดใหมี้ใน
หลกัสูตรสถานศึกษาที่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ 
เป้าหมาย และคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์  4.34 0.53 มาก 

6.   มีการวางแผนและมีการน าหลกัสูตรไปใชใ้นการเรียน             
การสอน    4.35 0.54 มาก 

7.   มีการบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตรใหเ้หมาะสม    4.30 0.53 มาก 
8.   มีการนิเทศการใชห้ลกัสูตร ติดตามประเมินผล 

ปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตร   4.17 0.63 มาก 
รวม 4.30 0.48 มาก 

 

จากตารางที่ 14  พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังก ัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ด้านการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกขอ้  โดยเรียงตามล าดับค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ีคือ มีการ
วางแผนและมีการน าหลกัสูตรไปใชใ้นการเรียนการสอน ( X = 4.35, S.D. = 0.54) จดัท าโครงสร้าง
หลกัสูตรสาระต่างๆ ที่ก  าหนดใหมี้ในหลกัสูตรสถานศึกษาที่สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และ
คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ( X = 4.34, S.D. = 0.53) มีการวางแผนการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ( X = 4.34, S.D. = 0.58)               
มีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และสาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการก่อนจดัท าหลกัสูตร ( X = 4.33, S.D. = 0.61) มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทศัน์  ภารกิจ  เป้าหมาย  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์( X = 4.32, S.D. = 0.58) มีการบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตรให้เหมาะสม ( X = 4.30, 
S.D. = 0.53) มีการเก็บขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของสังคม  ชุมชน  
และทอ้งถ่ิน (X = 4.18, S.D. = 0.58)  และ มีการนิเทศการใชห้ลกัสูตร ติดตามประเมินผล ปรับปรุง 
และพฒันาหลกัสูตร (X = 4.17, S.D. = 0.63)  



140 

 

 

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าอยู่ระหว่าง 0.53-0.63  มีการกระจาย
ของขอ้มูลน้อย  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางที่ 15   ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
                  ขั้นพื้นฐาน  สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   
                        ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

  n=75 
การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

X  S.D. ระดับการบริหาร 

1.   ส่งเสริม  นิเทศ  ติดตามและก ากบัใหค้รูจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้  ตามกลุ่มสาระ และหน่วยงานเรียนรู้                       
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   4.26 0.59 มาก 

2.   ส่งเสริม  นิเทศ  ติดตามและก ากบัใหค้รูจดั
กระบวนการเรียนรู้  โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม
ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจความถนดัของผูเ้รียน   4.30 0.62 มาก 

3.   ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิดการจดัการ  การเผชิญ  
สถานการณ์  การประยกุตใ์ชค้วามรู้เพือ่ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา    4.14 0.63 มาก 

4.   ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบติั
จริง   4.32 0.61 มาก 

5.   มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้โดยเนน้การนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกนัแบบ
กลัยาณมิตร    4.21 0.63 มาก 

6.   มีการพฒันาครูเพือ่พฒันากระบวนการเรียนรู้ตาม                     
ความเหมาะสม    4.28 0.60 มาก 

7.   มีการน าผลสมัฤทธ์ิจากการประเมินผลแต่ละคร้ังมา
ศึกษาวเิคราะห์ร่วมกนัเพือ่พฒันาและส่งเสริม                       
การจดัการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากยิง่ขึ้น   4.29 0.64 มาก 

รวม 4.27 0.52 มาก 
 



141 

 

 

จากตารางที่ 15 พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังก ัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกขอ้  โดยเรียงตามล าดับค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ีคือ ส่งเสริม
การเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบตัิจริง ( X = 4.32, S.D. = 0.61) มีการส่งเสริม  นิเทศ  
ติดตามและก ากับให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้  โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับ
ความสนใจความถนัดของผูเ้รียน ( X = 4.30, S.D. = 0.62) มีการน าผลสัมฤทธ์ิจากการประเมินผล
แต่ละคร้ังมาศึกษาวเิคราะห์ร่วมกนัเพือ่พฒันาและส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาก
ยิง่ขึ้น ( X = 4.29, S.D. = 0.64)  มีการพฒันาครูเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
(X = 4.28, S.D. = 0.60) มีการส่งเสริม  นิเทศ  ติดตามและก ากบัให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  
ตามกลุ่มสาระ และหน่วยงานเรียนรู้  โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ( X = 4.26, S.D. = 0.59)  มีการ
นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกนัแบบ
กลัยาณมิตร ( X = 4.21, S.D. = 0.63)  และมีการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ  การเผชิญ  
สถานการณ์  การประยกุตใ์ชค้วามรู้เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (X = 4.14, S.D. = 0.63)   

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าอยู่ระหว่าง 0.59-0.64  มีการกระจาย
ของขอ้มูลน้อย  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 16    ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   

                        ด้านการวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
  n=75 

การวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
X  S.D. ระดับการบริหาร 

1.   มีการใชร้ะเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลของ
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   4.28 0.58 มาก 

2.   มีการพฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลใหไ้ดม้าตรฐาน  4.13 0.62 มาก 
3.   ครูจดัท าหลกัฐานผลการเรียนของนกัเรียนทุกระดบัชั้น  4.53 0.57 มากที่สุด 
4.   ครูด าเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอน         

โดยเนน้การประเมินผลตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบตัิ
และผลงาน   4.35 0.58 มาก 

5.   มีการเทียบโอนความรู้  ทกัษะประสบการณ์และผลการเรียน
จากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการและอ่ืนๆ ตามแนวทาง
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด   3.93 0.94 มาก 

6.   รวบรวมผลการเรียนทุกรายวชิาของนกัเรียนและบนัทึกผลใน
รายงานการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นรายบุคคล (ปพ.๖)    4.50 0.57 มากที่สุด 

7.   ตรวจสอบการจบหลกัสูตรของนกัเรียนในแต่ละช่วงชั้น   4.47 0.55 มาก 
รวม 4.32 0.46 มาก 

 
จากตารางที่ 16  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังก ัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ด้านการวดัผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.46)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยเรียงตามล าดับค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้
ดังน้ีคือ ครูจดัท าหลกัฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดบัชั้น ( X = 4.53, S.D. = 0.57) รวบรวม
ผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียนและบันทึกผลในรายงานการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล (ปพ.๖) (X = 4.50, S.D. = 0.57) ตรวจสอบการจบหลกัสูตรของนกัเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
( X = 4.47, S.D. = 0.55) ครูด าเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอน  โดยเน้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบตัิและผลงาน ( X = 4.35, S.D. = 0.58) มีการใช้
ระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ( X = 4.28, S.D. = 
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0.58) การพฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลให้ไดม้าตรฐาน ( X = 4.13, S.D. = 0.62) และมีการเทียบ
โอนความรู้  ทกัษะประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ และอ่ืนๆ 
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (X = 3.93, S.D. = 0.94)   

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าอยู่ระหว่าง 0.55-0.94  มีการกระจาย
ของขอ้มูลมาก  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 17     ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   

                 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  n=75 

การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา X  S.D. ระดับการบริหาร 

1.   มีการศึกษาวเิคราะห์การบริหารการจดัการและการพฒันา
คุณภาพงานวชิาการในภาพรวมของสถานศึกษา   4.25 0.57 มาก 

2.   ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูเขา้รับการอบรม
เก่ียวกบัการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา   4.37 0.55 มาก 

3.   ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูศึกษา  วิเคราะห์  วิจยัเพือ่พฒันา
คุณภาพการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   4.35 0.59 มาก 

4.   ผูบ้ริหารสนบัสนุนส่ือและอุปกรณ์เพือ่ใชใ้นการวจิยั จดั
ใหมี้คู่มือ/เอกสารเพือ่ประกอบการจดัท าวจิยัใหแ้ก่
บุคลากรในโรงเรียน   4.17 0.62 มาก 

5.   ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูน าเสนอผลงานการวจิยั                     
ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง   4.15 0.70 มาก 

6.   ผูบ้ริหารประสานความร่วมมือในการศึกษาวเิคราะห์                 
วจิยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวจิยั   4.02 0.75 มาก 

7.   มีการน าวจิยัและผลงานมาพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน และงานวชิาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืน    3.88 0.76 มาก 

รวม 4.17 0.53 มาก 
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จากตารางที่ 17  พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.53)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้  โดยเรียงตามล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ีคือ ผูบ้ริหารส่งเสริม
และสนบัสนุนใหค้รูเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ( X = 4.37, S.D. 
= 0.55) ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูศึกษา  วเิคราะห์  วจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ( X = 4.35, S.D. = 0.59)  มีการศึกษาวิเคราะห์การบริหารการจดัการและการพฒันา
คุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา ( X = 4.25, S.D. = 0.57)  ผูบ้ริหารสนับสนุนส่ือ
และอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการวิจยั จดัให้มีคู่มือ/เอกสารเพื่อประกอบการจดัท าวิจยัให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน ( X = 4.17, S.D. = 0.62)  ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูน าเสนอผลงานการวิจยัต่อผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง ( X = 4.15, S.D. = 0.70)  ผูบ้ริหารประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์วิจยั 
ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจยั ( X = 4.02, S.D. = 0.75) และการน าวิจยัและผลงานมาพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอน และงานวชิาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคก์รหน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืน (X = 3.88, S.D. = 0.76)   

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าอยู่ระหว่าง 0.55-0.76  มีการกระจาย
ของขอ้มูลมาก  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 18  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   

                          ด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
n=75   

การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
X  S.D. ระดับการบริหาร 

1.   ศึกษาวิเคราะห์  ความจ าเป็นในการใชส่ื้อและ
เทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรียนการสอนและ                  
การบริหารงาน   4.15 0.65 มาก 

2.   ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูไดมี้การคิดคน้และผลิตวสัดุส่ือ             
ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา    4.11 0.70 มาก 

3.   จดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นการจดัการเรียน             
การสอน    4.25 0.62 มาก 

4.   จดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นการพฒันา                           
งานดา้นวชิาการ    4.23 0.59 มาก 

5.   ประสานความร่วมมือในการผลิตส่ือ  จดัหา  พฒันา
และการใชส่ื้อนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การจดั   
การเรียนการสอนกบัสถานศึกษา  บุคลากร  ครอบครัว  
องคก์ร  หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน   4.14 0.72 มาก 

6.   ประสานความร่วมมือในการผลิตส่ือ จดัหา พฒันา                  
และการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่พฒันางาน
วชิาการกบัสถานศึกษา  บุคลากร  ครอบครัว  องคก์ร  
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน    4.05 0.71 มาก 

รวม 4.15 0.56 มาก 
 

จากตารางที่ 18   พบว่า  การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ด้านการพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.15, S.D. = 0.56)  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้  โดยเรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้
ดงัน้ีคือ จดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ( X = 4.25, S.D. = 0.62) จดัหา
ส่ือและเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการพฒันางานดา้นวิชาการ  ( X = 4.23, S.D. = 0.59) ศึกษาวิเคราะห์  
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ความจ าเป็นในการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนการสอนและการบริหารงาน  ( X = 
4.15, S.D. = 0.65) ประสานความร่วมมือในการผลิตส่ือ จดัหา พฒันาและการใชส่ื้อนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรียน การสอนกบัสถานศึกษา  บุคลากร  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน 
และสถาบนัอ่ืน ( X = 4.14, S.D. = 0.72) ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูไดมี้การคิดคน้และผลิตวสัดุส่ือ             
ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา ( X = 4.11, S.D. = 0.70)  และประสานความร่วมมือใน
การผลิตส่ือ จัดหา พัฒนา  และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพฒันางานวิชาการกับ
สถานศึกษา  บุคลากร  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน (X = 4.05, S.D. = 0.71)  

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าอยู่ระหว่าง 0.62-0.72  มีการกระจาย
ของขอ้มูลน้อย  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

 

ตารางที่ 19  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   

                          ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
  n=75 

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ X  S.D. ระดับการบริหาร 
1.   มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวขอ้ง  การพฒันาคุณภาพ

การศึกษาทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน  ในเขต
พื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใกลเ้คียง   4.17 0.66 มาก 

2.   ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ               
นอกโรงเรียน   4.38 0.57 มาก 

3.   มีการจดัท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู      
สถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร หน่วยงาน               
และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษาใกลเ้คียง   4.02 0.73 มาก 

4.   มีการประชาสมัพนัธ์แหล่งการเรียนรู้แก่ครูสถานศึกษาอ่ืน  
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนที่
จดัการศึกษาใกลเ้คียงอยา่งต่อเน่ือง   4.10 0.77 มาก 

5.   จดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา  รวมทั้งพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้เกิด                  
องคค์วามรู้ใหม่    4.05 0.71 มาก 

6.   ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน  4.12 0.66 มาก 
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ตารางที่ 19  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   
                         ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (ต่อ) 

  n=75 
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

X  S.D. ระดับการบริหาร 
7.   ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและ                  

นอกสถานศึกษาในการจดักระบวนการเรียนรู้  4.32 0.62 มาก 
8.  ส่งเสริม  สนบัสนุนใหค้รูใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเป็น    

แหล่งเรียนรู้    4.32 0.59 มาก 
รวม 4.18 0.53 มาก 

 
จากตารางที่  19  พบวา่  การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.18, S.D. = 0.53)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยเรียง
ตามล าดับค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยไดด้ังน้ีคือ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ( X = 4.38, S.D. = 0.57)  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้ (X = 4.32, S.D. = 0.59)  ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาในการจดักระบวนการเรียนรู้ (X = 4.32, S.D. = 0.62)  การส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่
เก่ียวขอ้ง  การพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นที่การศึกษาและ
เขตพื้นที่การศึกษาใกลเ้คียง ( X = 4.17, S.D. = 0.66) ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน 
( X = 4.12, S.D. = 0.66)  มีการประชาสัมพนัธ์แหล่งการเรียนรู้แก่ครูสถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  
ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษาใกลเ้คียงอยา่งต่อเน่ือง ( X = 4.10, 
S.D. = 0.77)  จดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  รวมทั้งพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ ( X = 4.05, S.D. = 0.71) และมีการจดัท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการ
เรียนรู้แก่ครูสถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา
ใกลเ้คียง   (X = 4.02, S.D. = 0.73)   

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าอยู่ระหว่าง 0.59-0.77  มีการกระจาย
ของขอ้มูลมาก  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 20     ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ด้านการนิเทศการศึกษา 

  n=75 

การนิเทศการศึกษา 
X  S.D. ระดับการบริหาร 

1.   มีการจดัระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียน                   
การสอนในสถานศึกษาโดยบุคลากรภายในสถานศึกษา  4.21 0.64 มาก 

2.   มีการจดัระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียน              
การสอนในสถานศึกษาโดยบุคลากรภายนอกสถานศึกษา  3.90 0.81 มาก 

3.   ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน                     
ในรูปแบบที่หลากหลาย   4.10 0.64 มาก 

4.   มีการประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา   4.01 0.65 มาก 

5.   ส่งเสริมใหค้รูน าผลงานจากการนิเทศภายในมาปรับปรุง
และพฒันาการเรียนการสอน    4.15 0.66 มาก 

6.   ติดตาม  ประสานกบัเขตพื้นที่การศึกษาเพือ่พฒันาระบบ
และกระบวนการนิเทศงานวชิาการและการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา    4.07 0.67 มาก 

7.   มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัระบบ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากบัสถานศึกษาอ่ืนๆ   3.96 0.78 มาก 

8.  มีการเชิญวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้เก่ียวกบัจดัระบบ
นิเทศการศึกษา    3.84 0.90 มาก 

รวม 4.03 0.60 มาก 
 
 

จากตารางที่  20   พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการนิเทศการศึกษา  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(X = 4.03, S.D. = 0.60)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยเรียงตามล าดบัค่า
ค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ีคือ มีการจดัระบบการนิเทศงานวชิาการและการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาโดยบุคลากรภายในสถานศึกษา (X = 4.21, S.D. = 0.64)  ส่งเสริมให้ครูน าผลงาน
จากการนิเทศภายในมาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน (X = 4.15, S.D. = 0.66)  ด าเนินการ
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นิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย (X = 4.10, S.D. = 0.64)  ติดตาม  
ประสานกบัเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพฒันาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา (X = 4.07, S.D. = 0.67)  มีการประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา (X = 4.01, S.D. = 0.65)  มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การ
จดัระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากบัสถานศึกษาอ่ืนๆ (X = 3.96, S.D. = 0.78)  มีการ
จดัระบบการนิเทศงานวชิาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยบุคลากรภายนอกสถานศึกษา 
( X = 3.90, S.D. = 0.81)  และมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เก่ียวกบัจดัระบบนิเทศ
การศึกษา (X = 3.84, S.D. = 0.90)   

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าอยู่ระหว่าง    0.64-0.90  มีการกระจาย
ของขอ้มูลมาก  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 21   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา    
                  ขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1     
                     ด้านการแนะแนวการศึกษา 

 n=75  
การแนะแนวการศึกษา X  S.D. ระดับการบริหาร 

1.   มีการจดัระบบการแนะแนวทางวชิาการและวชิาชีพใน
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   4.08 0.63 มาก 

2.   มีการเช่ือมโยงระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและกระบวนการ
เรียนการสอนกบัการจดัระบบการแนะแนว  4.23 0.52 มาก 

3.   ครูทุกคนในสถานศึกษาใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการแนะ
แนวการศึกษา   4.30  0.56 มาก 

4.   มีการติดตามประเมินผลการจดัการระบบและกระบวนการ
แนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา   4.17 0.61 มาก 

5.   ประสานความร่วมมือดา้นการแนะแนวการศึกษากบั
สถานศึกษา   4.19 0.57 มาก 

6.   แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการแนะแนวการศึกษา
กบัสถานการณ์ หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่
การศึกษา  4.00 0.70 มาก 

รวม 4.17 0.50 มาก 
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จากตารางที่  21  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการแนะแนวการศึกษา  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.17, S.D. = 0.50)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้  โดยเรียง
ตามล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ีคือ ครูทุกคนในสถานศึกษาให้ความร่วมมือใน
การด าเนินการแนะแนวการศึกษา (X = 4.30, S.D. = 0.56)  มีการเช่ือมโยงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และกระบวนการเรียนการสอนกบัการจดัระบบการแนะแนว (X = 4.23, S.D. = 0.53)  ประสาน
ความร่วมมือดา้นการแนะแนวการศึกษากบัสถานศึกษา (X = 4.19, S.D. = 0.57)  มีการติดตาม
ประเมินผลการจดัการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา (X = 4.17, S.D. = 
0.61) มีการจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (X = 4.08, 
S.D. = 0.63)  และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการแนะแนวการศึกษากบัสถานการณ์ หรือ
เครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา (X = 4.00, S.D. = 0.70)   

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าอยู่ระหว่าง    0.52-0.70  มีการกระจาย
ของขอ้มูลมาก  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 22  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน  สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   

                          ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  n=75 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
X  S.D. ระดับการบริหาร 

1.   จดัระบบโครงสร้างองคก์รให้รองรับการจดัระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   4.28  0.62 มาก 

2.   ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตวัช้ีวดัของ
กระทรวง   4.27 0.60 มาก 

3.   ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษาตามเป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นที่
การศึกษา   4.27 0.60 มาก 

4.   จดัระบบการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  4.35 0.63 มาก 

5.   ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน                       
เพือ่ปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   4.29 0.62 มาก 

6.   ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  
ประสานงานกบัเขตพื้นที่การศึกษา  เพือ่ประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา  4.24 0.59 มาก 

7.  ประสานงานกบัส านกังานรับรองมาตรฐานการศึกษา
และประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษา   4.03 0.77 มาก 

8.  น าผลการประเมินคุณภาพมาเป็นฐานในการพฒันา
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง   4.32 0.60 มาก 

รวม 4.28 0.53 มาก 
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จากตารางที่  22  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.53)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้  โดยเรียงตามล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี มีการจดัระบบการพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.35, S.D. = 0.63)  มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพมาเป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง (X = 4.32, S.D. = 0.60)  มีการติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ( X = 4.29, S.D. = 0.62)  
มีการจดัระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจดัระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(X = 4.28, S.D. = 0.62)  มีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตาม
เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา และก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป้าหมายความส าเร็จ
ของสถานศึกษาตามเป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากนั คือ  
( X = 4.27, S.D. = 0.60)  มีการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  
ประสานงานกบัเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา (X = 4.24, S.D. = 0.59) และมีการประสานงาน
กบัส านกังานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษา 
(X = 4.03, S.D. = 0.77)   

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าอยู่ระหว่าง    0.59-0.77  มีการกระจาย
ของขอ้มูลมาก  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 23     ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 

  n=75 
การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 

X  S.D. ระดับการบริหาร 
1.   ส ารวจความตอ้งการ วางแผนในการสนบัสนุน                   

งานวชิาการแก่ชุมชน   4.13 0.70 มาก 
2.   จดัใหค้วามรู้เสริมสร้างความคิด และเทคนิคทกัษะ

ทางวชิาการ เพือ่พฒันาทกัษะวชิาการและคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในชุมชนและทอ้งถ่ิน   3.98 0.78 มาก 

3.   ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางวชิาการของสถานศึกษา   4.21 0.67 มาก 

4.   ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
ระหวา่งบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน และทอ้งถ่ิน   4.08 0.74 มาก 

5.   จดับุคลากรในโรงเรียนใหมี้หนา้ที่ในการประสาน 
ความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่ง
บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน และทอ้งถ่ิน   4.08 0.64 มาก 

รวม 4.11 0.62 มาก 
 

จากตารางที่ 23  พบว่า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.62)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก
ทุกข้อ  โดยเรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ีคือ มีการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา ( X = 4.21, 
S.D. = 0.67)  มีการส ารวจความตอ้งการ วางแผนในการสนบัสนุนงานวชิาการแก่ชุมชน ( X = 4.13, 
S.D. = 0.70)  มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  
ชุมชน และทอ้งถ่ิน ( X = 4.08, S.D. = 0.74)  จดับุคลากรในโรงเรียนให้มีหน้าที่ในการประสาน 
ความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน และทอ้งถ่ิน ( X = 
4.08, S.D. = 0.64)  และมีการจดัให้ความรู้เสริมสร้างความคิด และเทคนิคทกัษะทางวิชาการ เพื่อ
พฒันาทกัษะวชิาการและคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชนและทอ้งถ่ิน (X = 3.98, S.D. = 0.78)  
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เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าอยู่ระหว่าง    0.64-0.78  มีการกระจาย
ของขอ้มูลน้อย  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางที่ 24    ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ 

 n=75  
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 

กับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ X  S.D. ระดับการบริหาร 

1.   ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือ ในการพฒันาวชิาการ
กบัสถานศึกษาของรัฐทั้งที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดบัอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกลเ้คียงภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา   4.10 0.72 มาก 

2.   ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือ ในการพฒันาวชิาการ
กบัสถานศึกษาของเอกชน  ทั้งที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดบัอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกลเ้คียงภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา   3.97 0.78 มาก 

3.   ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือ  ในการพฒันาวชิาการ
กบัสถานศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้งที่
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัอุดมศึกษาทั้งบริเวณ
ใกลเ้คียงภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่
การศึกษา   4.01 0.68 มาก 

4.   สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบั
องคก์รต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ   3.79 0.95 มาก 

5.   ส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการ
ประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศึกษาและองคก์รอ่ืนๆ   4.13 0.72 มาก 

รวม 4.03 0.68 มาก 
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จากตารางที่  24  พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืนๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.03, S.D. = 
0.68)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยเรียงตามล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ีคือ มีการส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการประสานความ
ร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืนๆ  ( X = 4.13, S.D. = 0.72)  มีการ
ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือ ในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐทั้งที่จดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้ งบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่
การศึกษา ( X = 4.10, S.D. = 0.72)  มีการประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือ  ในการพฒันาวิชาการ
กบัสถานศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้งที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัอุดมศึกษา
ทั้งบริเวณใกลเ้คียงภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ( X = 4.01, S.D. = 0.68)  มี
การประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือ ในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาของเอกชน  ทั้งที่จดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกลเ้คียงภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขต
พื้นที่การศึกษา ( X = 3.97, S.D. = 0.78)  และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา
วชิาการกบัองคก์รต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ (X = 3.79, S.D. = 0.95)   

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าอยู่ระหว่าง    0.68-0.95  มีการกระจาย
ของขอ้มูลมาก  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่  25  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  และการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

  n=75 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  

องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา X  S.D. ระดับการบริหาร 

1.   ส ารวจขอ้มูลการจดัการศึกษา  รวมทั้งความตอ้งการ               
ในการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นวชิาการของบุคคล  
ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดั
การศึกษา   4.04 0.78 มาก 

2.   ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาวชิาการ และการพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษา  4.07 0.77 มาก 

3.   จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดั
การศึกษา   3.98 0.75 มาก 

4.   จดัระบบภายในองคก์รใหมี้ความเหมาะสมในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  
หน่วยงาน  และสถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษา   4.00 0.73 มาก 

5.   ผูบ้ริหารจดัตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใหท้  าหนา้ที่
ประสานใหเ้กิดความร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
การจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
และสถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษา   4.12 0.68 มาก 

รวม 4.06 0.66 มาก 
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จากตารางที่  25  พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.06, S.D. = 0.66)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยเรียง
ตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ีคือ ผูบ้ริหารจดัตั้งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถใหท้  าหนา้ที่ประสานใหเ้กิดความร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนที่จดัการศึกษา ( X = 4.12, S.D. = 
0.68)  มีการส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาวิชาการ และการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดั
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนที่จดัการศึกษา ( X = 4.07, 
S.D. = 0.77)  มีการส ารวจขอ้มูลการจดัการศึกษา  รวมทั้งความตอ้งการในการไดรั้บการสนับสนุน
ดา้นวชิาการของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัสังคมอ่ืนที่จดัการศึกษา ( X = 
4.04, S.D. = 0.78)  มีการจดัระบบภายในองคก์รใหมี้ความเหมาะสมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
จดัการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัสังคมอ่ืนที่จดัการศึกษา (X = 4.00, 
S.D. = 0.73)  และมีการจดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว  
องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษา (X = 3.98, S.D. = 0.75)   

เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าอยู่ระหว่าง    0.68-0.78  มีการกระจาย
ของขอ้มูลน้อย  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตอนที ่4  ผลการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ของสมรรถนะผู้บริหารกบัการบริหารงานวชิาการ
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของสมรรถนะผู ้บริหารกับการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธข์องเพยีร์สนั Pearson’s product-moment correlation coefficient  

ตารางที่ 26 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของสมรรถนะผู ้บริหารและการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  

n=75 
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1. สมรรถนะหลัก(X1) 0.641** 0.662** 0.584** 0.683** 0.742** 0.696** 0.671** 0.574** 0.685** 0.656** 0.572** 0.624** 0.765** 

 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ(X1.1) 0.605** 0.65** 0.548** 0.611** 0.669** 0.584** 0.598** 0.540** 0.677** 0.613** 0.564** 0.564** 0.709** 

 1.2 การบริการที่ดี(X1.2) 0.569** 0.591** 0.500** 0.604** 0.689** 0.662** 0.625** 0.519** 0.605** 0.600** 0.531** 0.580** 0.696** 

 1.3 การพฒันาตนเอง(X1.3) 0.578** 0.583** 0.570** 0.643** 0.626** 0.620** 0.639** 0.529** 0.613** 0.62** 0.534** 0.613** 0.705** 

 1.4 การท างานเป็นทีม(X1.4) 0.568** 0.574** 0.498** 0.614** 0.706** 0.655** 0.569** 0.492** 0.585** 0.545** 0.442** 0.505** 0.661** 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน(X2) 0.537** 0.559** 0.533** 0.586** 0.620** 0.576** 0.555** 0.497** 0.570** 0.549** 0.464** 0.509** 0.642** 

 2.1 การวเิคราะห์และ
สังเคราะห์(X2.1) 

0.676** 0.682** 0.605** 0.671** 0.696** 0.662** 0.614** 0.537** 0.681** 0.611** 0.512** 0.604** 0.738** 

 2.2 การส่ือสารและการจูงใจ
(X2.2) 

0.514** 0.511** 0.493** 0.586** 0.703** 0.655** 0.522** 0.598** 0.553** 0.469** 0.466** 0.460** 0.637** 

 2.3 การพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากร(X2.3) 

0.593** 0.66** 0.569** 0.734** 0.718** 0.679** 0.726** 0.618** 0.673** 0.669** 0.637** 0.651** 0.781** 

 2.4 การมีวสัิยทศัน์(X2.4) 0.690** 0.709** 0.605** 0.716** 0.716** 0.683** 0.688** 0.641** 0.719** 0.653** 0.672** 0.632** 0.798** 

ดา้นสมรรถนะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา(Xtot) 

0.688** 0.712** 0.629** 0.743** 0.792** 0.745** 0.714** 0.641** 0.732** 0.687** 0.625** 0.662** 0.821** 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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จากตารางที่  26  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผูบ้ริหาร(Xtot) กับการ
บริหารงานวิชาการ(Ytot) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบวา่ สมรรถนะผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานวิชาการอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (rxy)  = 0.821  แสดงวา่มีความสัมพนัธ์
กนัอยูใ่นระดบัสูง ในลกัษณะคลอ้ยตามกนั  

เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหาร (X1)   มีความสัมพนัธ์กบั
การบริหารงานวชิาการ (Ytot) อยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์     (rxy) = 0.765 และเม่ือพิจารณาในรายขอ้พบว่า สมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีม 
(X1.4) มีความสมัพนัธ์กบัการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา (Y5) อยูใ่นระดบัสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์(rxy) = 0.706  รองลงมาคือ สมรรถนะดา้นการบริการที่ดี (X1.2) มีความสัมพนัธ์กบัการ
วิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา (Y5) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์              
(rxy) = 0.689  และล าดบัที่ 3 คือ สมรรถนะดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (X1.1) มีความสัมพนัธ์กบัการ
พฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Y9) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์     
(rxy) = 0.677  

ดา้นสมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหาร (X2)  มีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงาน
วิชาการ (Ytot) อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์(rxy) =  0. 642  และเม่ือพจิารณาในรายขอ้พบวา่ สมรรถนะดา้นการมีวิสัยทศัน์ (X2.4) มี
ความสัมพนัธ์กบัการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา (Y9) อยู่ในระดบัสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (rxy) = 0.719  รองลงมาคือ สมรรถนะดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร (X2.3) มี
ความสัมพนัธ์กับการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา (Y5) อยู่ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (rxy) =  0.718  และล าดบัที่ 3 คือ สมรรถนะดา้นการมีวิสัยทศัน์ (X2.4) มีความสัมพนัธ์
กับการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา (Y5) อยู่ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์              
(rxy) =  0.716 
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ตอนที ่5   ผลการวเิคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารทีส่่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ          
                 ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
                 เพชรบุรี เขต 1 

การวิเคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน Stepwise multiple regression analysis 

 

ตารางที่ 27 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของสมรรถนะผูบ้ริหารของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

n=300 
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1. สมรรถนะหลัก (X1)           

 1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ(X1.1) 1          

 1.2 การบริการที่ดี (X1.2)     0.815** 1         

 1.3 การพฒันาตนเอง (X1.3) 0.730** 0.755** 1        

 1.4 การท างานเป็นทีม (X1.4) 0.734** 0.790** 0.742** 1       

2. สมรรถนะปร าจ าสายงาน หลัก 
(X1) 

          

2.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์
(X2.1) 

0.748** 0.689** 0.735** 0.701** 1      

2.2 การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2) 0.684** 0.695** 0.655** 0.710** 0.714** 1     

2.3 การพฒันาศกัยภาพของบคุลากร
(X2.3) 

0.723** 0.714** 0.733** 0.734** 0.748** 0.682** 1    

2.4 การมีวสัิยทศัน์(X2.4) 0.759** 0.658** 0.688** 0.673** 0.774** 0.656** 0.826** 1   

ดา้นสมรรถนะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา(Xtot) 

0.890** 0.878** 0.868** 0.874** 0.876** 0.831** 0.885** 0.864** 1  

ดา้นการบริหารงานวชิาการ(Ytot) 0.709** 0.696** 0.705** 0.661** 0.738** 0.637** 0.781** 0.798** 0.821** 1 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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       จากตารางที่ 27  พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของสมรรถนะผูบ้ริหารของสถาน 

ศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อยูร่ะหว่าง 0.637-0.890  และ
มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร (X2.3) สัมพนัธ์กบัการมี
วสิยัทศัน์ (X2.4)โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.826 รองลงมา คือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (X1.1) 
สัมพนัธ์กบัการบริการที่ดี (X1.2) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.815 รองลงมา คือ การ
ท างานเป็นทีม (X1.4) สมัพนัธก์บัการบริการที่ดี (X1.2)โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.790 
และล าดบัสุดทา้ยคือ การมีวิสัยทศัน์ (X2.4) สัมพนัธ์กบัการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X2.1) โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.656 

และล าดับสุดทา้ยคือ การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2) สัมพนัธ์กบัการพฒันาตนเอง 
(X1.3) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.655 

 
การวิเคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ภาพรวมและแยก
วิเคราะห์เป็นรายด้าน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple 
regression analysis) ตามตารางที่ 27 - 42 

 
1. การวิเคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหาร(Xtot.)ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวม (Ytot) ดงั
รายละเอียดตารางที่ 28 
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ตารางที่  28   การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะผูบ้ริหาร(Xtot.)ที่ส่งผลต่อ  
                      การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถม   
                      ศึกษาเพชรบุรี เขต 1โดยภาพรวม (Ytot) 

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 44.836 1 44.836 617.197 .000 
Residual 21.648 298 .073   

Total 66.484 299    
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .821 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .674 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square)  .673 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error of the Estimate) 0.269526 
ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ  

ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

 Std. Error Beta 

ค่าคงที่ (Constant) .369 .154  2.395* .017 
สมรรถนะของผูบ้ริหาร(Xtot.) .882 .035 .821 24.843** .000 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 , * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตารางที่ 28  พบว่า ตวัแปรที่ได้รับการคดัเลือกเขา้สมการ คือ สมรรถนะของ
ผูบ้ริหาร(Xtot.) มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (R) เท่ากบั  .821  มีค่าสมัประสิทธ์ิในการท านาย 
(R2) สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการโดยภาพรวม(Ytot) ของสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เท่ากบั .674   หมายความว่า  สมรรถนะ
ของผูบ้ริหาร(Xtot.) สามารถท านายการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (Ytot) ได้ร้อยละ 67.4   มีค่าประสิทธิภาพการท านายที่ปรับ
แลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั  .673    มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of 
the Estimate) เท่ากบั   0.269526 
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ในลกัษณะน้ีแสดงว่าสมรรถนะของผูบ้ริหาร(Xtot.) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั  0.01 และ  0.05 ตามล าดบัซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

 
Ytot  =     0.369 + 0.882(Xtot.) 

 
2. การวิเคราะห์สมรรถนะหลกั(X1.)และสมรรถนะประจ าสายงาน(X2.) ที่ส่งผลต่อ

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 โดยภาพรวม (Ytot) ดงัรายละเอียดตารางที่ 29 
 
ตารางที่  29   การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สมรรถนะหลกั(X1.)และสมรรถนะ   
                      ประจ าสายงาน(X2.) ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดั 
                      ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1โดยภาพรวม (Ytot) 

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 39.284 2 19.642 214.468 .000 
Residual 27.200 297 .092   

Total 66.484 299    
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .769 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .591 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square)  .588 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error of the Estimate) 0.302628 
ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ  

ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

 Std. Error Beta 

ค่าคงที่ (Constant) .529 .215  2.462* .017 
สมรรถนะหลกั(X1) .683 .060 .673 11.350** .000 
สมรรถนะประจ าสายงาน(X2) .189 095 .118 1.992* .047 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 , * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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จากตารางที่ 29  พบวา่ ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ สมรรถนะหลกั(X1) 
และสมรรถนะประจ าสายงาน(X2) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ  .769  มีค่า
สมัประสิทธ์ิในการท านาย (R2) สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม
(Ytot) ของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เท่ากบั .591   
หมายความว่า  สมรรถนะหลัก(X1) และสมรรถนะประจ าสายงาน(X2) สามารถท านายการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
(Ytot) ไดร้้อย  59.1   มีค่าประสิทธิภาพการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั  .588    มีค่าความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of the Estimate) 0.302628 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่สมรรถนะหลกั(X1) และสมรรถนะประจ าสายงาน(X2) ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ  0.01 และ  0.05 ตามล าดับซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการ
ถดถอยไดด้งัน้ี 

 

Ytot  =     0.529 + 0.683 (X1) + 0.189(X2) 
 

3. การวเิคราะห์สมรรถนะสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวม (Ytot) ดงั
รายละเอียดตารางที่ 30 
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ตารางที่ 30     การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ของสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการ  
                      บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                      เพชรบุรี เขต 1โดยภาพรวม (Ytot) 
 

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 47.774 8 5.972 92.877 .000 
Residual 18.710 291 .064   

Total 66.484 299    
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .848 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .719 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square)  .711 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error of the Estimate) 0.25360 
ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ  

ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

 Std. Error Beta 

ค่าคงที่ (Constant) .315 .149  2.108* .036 
การมีวสิยัทศัน์  (X2.4) .376 .098 .379 3.854** .000 
การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร  
(X2.3) 

.213 .079 .235 2.690** .008 

การบริการที่ดี (X1.2) .161 .061 .170 2.635** .009 
การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ (X2.1) .128 .056 .134 2.261* .025 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 , * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตารางที่ 30  พบวา่ ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ การมีวิสัยทศัน์  (X2.4) 
การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร  (X2.3)  การบริการที่ดี (X1.2) และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X2.1) 
ตามล าดบั มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (R) เท่ากบั  .848  มีค่าสมัประสิทธ์ิในการท านาย (R2) 
สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม(Ytot) ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เท่ากับ .719   หมายความว่า  การมี
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วสิยัทศัน์  (X2..4)  การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร  (X2.3)   การบริการที่ดี (X1.2)  และการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ (X2.1) สามารถท านาย การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (Ytot) ได้ร้อยละ 71.9  มีค่าประสิทธิภาพการท านายที่ปรับ
แลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั  .711    มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of 
the Estimate) เท่ากบั   0.25360 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่การมีวสิยัทศัน์  (X2..4)   การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร  (X2.3) การ
บริการที่ดี (X1.2) และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X2.1) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั  0.01 และ  0.05 ตามล าดบัซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

 
Ytot  =     0.315 + 0.376 (X2..4+ 0.213 (X2.3)) +.161 (X1.2) +.128 (X2.1) 
 

4. การวเิคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
(Y1)  ดงัรายละเอียดตารางที่ 31 
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ตารางที่ 31 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (Y1) 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 36.761 8 4.595 42.455 .000 
Residual 31.496 291 .108   

Total 68.257 299    
 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .734 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .539 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .526 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error of the 
Estimate) 

.32899 

ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ  

ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 
Std. 

Error 
Beta 

ค่าคงที่ (Constant) .918 .194  4.733** .000 
การมีวสิยัทศัน์ (X2.4) .430 .127 .427 3.395** .001 
การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ 
(X2.1) 

.305 .113 .315 2.708** .007 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 

จากตารางที่ 31 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ คือ การมีวิสัยทัศน์  
(X2.4)และการวิเคราะห์และสังเคราะห์  (X2.1) ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R)  
เท่ากับ .734  มีค่าสัมประสิทธ์ิในการท านาย (R2) สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ด้านการ
พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา (Y1)  เท่ากับ  .539  หมายความว่า  การมีวิสัยทศัน์  (X2.4) และการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์  (X2.1)  สามารถท านาย การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ด้านการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
(Y1)ไดร้้อยละ 53.90 มีค่าประสิทธิภาพการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั  .526   มีค่าความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of the Estimate)  เท่ากบั .32899 

ในลกัษณะน้ีแสดงว่าการมีวิสัยทศัน์  (X2.4) และการวิเคราะห์และสังเคราะห์  (X2.1) 
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (Y1) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01 ซ่ึง
สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

 
Y1= 0.918+0.430 (X2.4)+0.305 (X2.1) 

 
 

5. การวเิคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้
(Y2)  ดงัรายละเอียดตารางที่ 32 
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ตารางที่  32 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ (Y2) 

 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 45.562 8 5.695 47.968 .000 
Residual 34.550 291 .119   

Total 80.112 299    
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .754 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .569 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .557 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of the Estimate) .34457 
ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ  

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

 Std. Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant) .624 .203  3.069** .002 
การส่ือสารและการจูงใจ 
(X2.2) 

-.278 .104 -.266 -2.671** .008 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 

จากตารางที่ 32  พบวา่ ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ การส่ือสารและการ
จูงใจ  (X2.2) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั  .754 มีค่าสัมประสิทธ์ิในการท านาย 
(R2) สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้(Y2)เท่ากับ .569
หมายความว่า การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2) สามารถท านาย การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ด้านการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ (Y2) ไดร้้อยละ 56.90  มีค่าประสิทธิภาพการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R2) 
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เท่ากบั .557  มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of the Estimate) 
เท่ากบั .34457 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่การส่ือสารและการจูงใจ  (X2.2)  ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ
ของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ (Y2) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการถดถอย
ไดด้งัน้ี 

 
Y2= 0.624 - 0.278 (X2.2) 

 
 

6. การวเิคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบ
ผลการเรียน (Y3)  ดงัรายละเอียดตารางที่ 33 
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ตารางที่  33     การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการ  
                        บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                        เพชรบุรี เขต 1 ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน(Y3) 
 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 27.707 8 3.463 27.507 .000 
Residual 36.640 291 .126   

Total 64.347 299    
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .656 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .431 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .415 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of the Estimate) .35484 
ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ  

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

 Std. Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant) 1.391 .209  6.650** .000 
การมีวสิยัทศัน์ (X2.4) .241 .089 .247 2.710** .007 
การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ 
(X2.1) 

.215 .079 .229 2.726** .007 

การพฒันาตนเอง (X1.3) .177 .072 .197 2.467* .014 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตารางที่  33  พบว่า ตวัแปรที่ได้รับการคดัเลือกเขา้สมการ คือ การมีวิสัยทศัน์ 
(X2.4) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X2.1) และการพฒันาตนเอง (X1.3)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (R) เท่ากบั  .656  มีค่าสัมประสิทธ์ิในการท านาย (R2) สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ด้านการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน(Y3) เท่ากับ  .431  หมายความว่า  การมี
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วิสัยทศัน์ (X2.4) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X2.1) และการพฒันาตนเอง (X1.3) สามารถท านายการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน(Y3) ได้ร้อยละ 43.10  มีค่าประสิทธิภาพการ
ท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ากบั  .415  มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  
(Standard error of the Estimate) เท่ากบั  .35484 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่การมีวิสัยทศัน์ (X2.4) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X2.1) และการ
พฒันาตนเอง (X1.3) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน(Y3) 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ  0.01 และ 0.05 ตามล าดับซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการถดถอย    
ไดด้งัน้ี 

 
Y3= 0.624+2.710 (X2.4)+2.726 (X2.1)+2.467 (X1.3) 

 
 

7. การวเิคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา(Y4)  ดงัรายละเอียดตารางที่ 34 
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ตารางที่  34    การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ 

                       การบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
                       ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา(Y4) 
 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 51.080 8 6.385 54.343 .000 
Residual 34.191 291 .117   

Total 85.271 299    
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .774 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .599 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .588 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of the 
Estimate) 

.34277 

ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ  

ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 
Std. 

Error 
Beta 

ค่าคงที่ (Constant) .234 .202  1.157 .248 
การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร (X2.3) .426 .107 .415 3.975** .000 
การมีวสิยัทศัน์ (X2.4) .411 .132 .366 3.120** .002 
การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ (X2.1) .248 .117 .229 2.108* .036 
การพฒันาตนเอง (X1.3) .223 .108 .216 2.063* .040 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 *  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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จากตารางที่ 34  พบวา่ ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ การพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากร(X2.3) การมีวสิยัทศัน์ (X2.4) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X2.1)  และการพฒันาตนเอง 
(X1.3)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .774  ค่าสัมประสิทธ์ิในการท านาย (R2) 
สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา(Y4) เท่ากบั .599
หมายความว่า  การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร(X2.3) การมีวิสัยทัศน์(X2.4) การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์(X2.1)  และการพฒันาตนเอง (X1.3) สามารถท านาย การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา(Y4) ได้ร้อยละ 55.90  ค่าประสิทธิภาพการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R2) 
เท่ากบั .588 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of the Estimate) เท่ากบั  
.34277 

ในลกัษณะน้ีแสดงว่าการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร (X2.3) การมีวิสัยทศัน์ (X2.4)  
การวเิคราะห์และสงัเคราะห์(X2.1)  และการพฒันาตนเอง(X1.3)  ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของ
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา(Y4) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01 และ 0.05  ตามล าดบัซ่ึงสามารถเขียน
เป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

 
 

Y4= 0.234 + 0.426 (X2.3)+ 0.411 (X2.4)+ 0.248 (X2.1)+ 0.223 (X1.3) 
 

 

8. การวเิคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและ 
เทคโนโลย ี (Y5)  ดงัรายละเอียดตารางที่ 35 
 
 
 
 
 
 
. 
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ตารางที่ 35 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี(Y5) 

 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 61.950 8 7.744 69.412 .000 
Residual 32.465 291 .112   

Total 94.415 299    
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .810 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .656 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .647 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of the Estimate) .33401 
ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ  

ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 
Std. 

Error 
Beta 

ค่าคงที่ (Constant) -.350 .197  -1.776 .077 
การมีวสิยัทศัน์ (X2.4) .355 .128 .300 2.761** .006 
การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2) .316 .101 .279 3.136** .002 
การบริการที่ดี (X1.2) .266 .132 .236 2.015* .045 
การท างานเป็นทีม (X1.4) .262 .106 .239 2.469* .014 
การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 
(X2.3) 

.209 .104 .193 1.999* .047 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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จากตารางที่ 35  พบวา่ ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ การมีวสิยัทศัน์  (X2.4) 
การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2)  การบริการที่ดี (X1.2)  การท างานเป็นทีม (X1.4) และการพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากร (X2.3)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั .810 มีค่าสัมประสิทธ์ิในการ
ท านาย (R2) สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี(Y5) 
เท่ากบั .656  หมายความวา่  การมีวิสัยทศัน์(X2.4)  การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2) การบริการที่ดี(X1.2)  
การท างานเป็นทีม(X1.4)  และการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร(X2.3)  สามารถท านายการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการ
พฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี(Y5) ไดร้้อยละ 65.60  มีค่าประสิทธิภาพการท านายที่ปรับแลว้ 
(Adjusted R2) เท่ากบั .647  มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of the 
Estimate) เท่ากบั  .33401 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่การมีวสิยัทศัน์(X2.4) การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2) การบริการที่ดี  
(X1.2) การท างานเป็นทีม (X1.4)  และการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร (X2.3) ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการ
พฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี (Y5) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  และ 0.05 
ตามล าดบัซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

 
Y5 = -0.350 + 0.355 (X2.4) + 0.316 (X2.2) + 0.266 (X1.2)+ 0.262 (X1.4)+ 0.209 (X2.3) 

 
 

9. การวเิคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้(Y6)  
ดงัรายละเอียดตารางที่ 36 
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ตารางที่ 36      การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้(Y6) 

 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 50.666 8 6.333 55.705 .000 
Residual 33.084 291 .114   

Total 83.750 299    
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .778 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .605 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้(Adjusted R Square) .594 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย(Standard error of the Estimate) .33718 
ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ  

ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 
Std. 

Error 
Beta 

ค่าคงที่ (Constant) .097 .199  .487 .627 
การมีวสิยัทศัน์ (X2.4) .664 .130 .596 5.117** .000 
การบริการที่ดี (X1.2) .630 .133 .594 4.732** .000 
การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2) .507 .102 .475 4.984** .000 
การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ (X2.1) .450 .116 .420 3.898** .000 
การท างานเป็นทีม (X1.4) .420 .107 .405 3.910** .000 
การพฒันาตนเอง (X1.3) .325 .107 .317 3.053** .002 
การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร (X2.3) .395 .105 .389 3.751** .000 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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จากตารางที่ 36  พบวา่ ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ การมีวสิยัทศัน์  (X2.4) 
การบริการที่ดี (X1.2)  การส่ือสารและการจูงใจ(X2.2)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์(X2.1) การท างานเป็น
ทีม (X1.4) การพฒันาตนเอง (X1.3) และการพฒันาศักยภาพของบุคลากร(X2.3) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ  .778  มีค่าสัมประสิทธ์ิในการท านาย (R2)  สมรรถนะผูบ้ริหารที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้(Y6) เท่ากบั .605 หมายความว่า การมีวิสัยทศัน์ (X2.4) การ
บริการที่ดี(X1.2) การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์(X2.1) การท างานเป็นทีม 
(X1.4)  การพฒันาตนเอง (X1.3)  และการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร (X2.3)  สามารถท านายการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
ด้านการพฒันาแหล่งเรียนรู้(Y6)    ได้ร้อยละ 60.50  มีค่าประสิทธิภาพการท านายที่ปรับแล้ว 
(Adjusted R2) เท่ากบั .594  มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error of the 
Estimate) เท่ากบั  .33718 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่การมีวสิยัทศัน์ (X2.4) การบริการที่ดี (X1.2) การส่ือสารและการจูงใจ  
(X2.2)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X2.1)  การท างานเป็นทีม (X1.4) การพฒันาตนเอง(X1.3) และการ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากร(X2.3) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้(Y6) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 
 

Y6  =  0.097 + 0.664 (X2.4)+ 0.630 (X1.2)+ 0.507 (X2.2)+ 0.450 (X2.1)+ 0.420 (X1.4) 
+ 0.325 (X1.3)+ 0.395 (X2.3) 

 
10. การวเิคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการนิเทศการศึกษา(Y7)        
ดงัรายละเอียดตารางที่ 37 
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ตารางที่ 37 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ดา้นการนิเทศการศึกษา(Y7) 

 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 62.129 8 7.766 50.881 .000 
Residual 44.417 291 .153   

Total 106.546 299    
 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .764 

ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .583 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .572 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error of the Estimate) .39068 
ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ  

ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 
Std. 

Error 
Beta 

ค่าคงที่ (Constant) -.121 .230  -.524 .601 
การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 
(X2.3) 

.570 .122 .497 4.664** .000 

การมีวสิยัทศัน์ (X2.4) .449 .150 .358 2.989** .003 
การบริการที่ดี (X1.2) .409 .154 .342 2.654** .008 
การพฒันาตนเอง (X1.3) .311 .123 .269 2.521* .012 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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จากตารางที่ 37  พบวา่ ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ การพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากร (X2.3) การมีวิสัยทศัน์ (X2.4) การบริการที่ดี(X1.2) และการพฒันาตนเอง(X1.3)  มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ(R) เท่ากบั .764  มีค่าสัมประสิทธ์ิในการท านาย(R2) สมรรถนะ
ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการนิเทศการศึกษา(Y7) เท่ากับ .583 หมายความว่าการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากร(X2.3) การมีวิสัยทศัน์(X2.4) การบริการที่ดี(X1.2)  และการพฒันาตนเอง(X1.3) 
สามารถท านายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการนิเทศการศึกษา(Y7) ไดร้้อยละ 58.30  มีค่าประสิทธิภาพการ
ท านายที่ปรับแล้ว(Adjusted R2) เท่ากับ .572  มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  
(Standard error of the Estimate) เท่ากบั  .39068 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร(X2.3) การมีวิสัยทศัน์(X2.4) การ
บริการที่ดี(X1.2) และการพฒันาตนเอง (X1.3) ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   ด้านการนิเทศการศึกษา(Y7) อยา่ง         
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 
 

Y7= -0.121 + 0.570 (X2.3) + 0.449 (X2.4) + 0.409 (X1.2) + 0.311 (X1.3) 
 
 
11. การวเิคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการแนะแนวการศึกษา(Y8) 
ดงัรายละเอียดตารางที่ 38 
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ตารางที่  38 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ดา้นการแนะแนวการศึกษา(Y8) 

 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 36.172 8 4.522 34.075 .000 
Residual 38.614 291 .133   

Total 74.786 299    
 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .695 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .484 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .469 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of the Estimate) .36427 
ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 
 

 

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

 Std. Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant) .886 .215  4.126** .000 
การมีวสิยัทศัน์ (X2.4) .444 .140 .422 3.168** .002 
การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2) .370 .110 .366 3.364** .001 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 

จากตารางที่ 38  พบวา่ ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการคือ การมีวสิยัทศัน์  (X2.4)  
และการส่ือสารและการจูงใจ(X2.2)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ(R) เท่ากับ .695  มีค่า
สัมประสิทธ์ิในการท านาย(R2) สมรรถนะผู ้บริหารที่ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ด้านการแนะแนว
การศึกษา(Y8) เท่ากบั .484  หมายความวา่  การมีวสิยัทศัน์(X2.4)  และการส่ือสารและการจูงใจ(X2.2) 
สามารถท านายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการแนะแนวการศึกษา(Y8) ไดร้้อยละ  48.40  มีค่าประสิทธิภาพ
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การท านายที่ปรับแลว้(Adjusted R2) เท่ากบั  .469   มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  
(Standard error of the Estimate) เท่ากบั  .36427 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่การมีวสิยัทศัน์ (X2.4) และการส่ือสารและการจูงใจ (X2.2)  ส่งผล
ต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 ดา้นการแนะแนวการศึกษา(Y8) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  ซ่ึงสามารถเขียนเป็น
สมการถดถอยไดด้งัน้ี 
 

Y8=0.886 + 0.444 (X2.4) + 0.370 (X2.2)    
 
 
12. การวเิคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา(Y9)  ดงัรายละเอียดตารางที่ 39 
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ตารางที่  39   การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการ 

                      บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                      เพชรบุรี เขต 1  ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา(Y9) 

 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 47.972 8 5.996 49.898 .000 
Residual 34.971 291 .120   

Total 82.942 299    
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .761 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .578 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .567 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of the Estimate) .34666 
ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 
 

 

ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 
Std. 

Error 
Beta 

ค่าคงที่ (Constant) .466 .204  2.282* .023 
การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2) -.221 .105 -.208 -2.111* .036 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตารางที่ 39  พบวา่ ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ การส่ือสารและการ
จูงใจ(X2.2) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั .761  มีค่าสัมประสิทธ์ิในการท านาย 
(R2) สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
(Y9) เท่ากับ .578  หมายความว่า การส่ือสารและการจูงใจ(X2.2)  สามารถท านาย การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา(Y9) ไดร้้อยละ 57.80  มีค่าประสิทธิภาพการ
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ท านายที่ปรับแล้ว(Adjusted R2) เท่ากับ .567 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  
(Standard error of the Estimate) เท่ากบั  .34666 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2)  ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการพฒันา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(Y9) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึง
สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

 
Y9 = 0.446 – 0.221 (X2.2) 

 
13. การวเิคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ
แก่ชุมชน(Y10)  ดงัรายละเอียดตารางที่ 40 
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ตารางที่  40 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1  ดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน (Y10) 

 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 61.078 8 7.635 40.612 .000 
Residual 54.706 291 .188   

Total 115.784 299    
 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .726 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .528 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .515 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error of the Estimate) .43358 
ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ  

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

 Std. Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant) .007 .256  .029 .977 
การส่ือสารและการจูงใจ (X2.2) -.299 .131 -.238 -2.283* .023 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  

จากตารางที่ 40  พบวา่ ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ การส่ือสารและการจูง
ใจ (X2.2)  มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ(R) เท่ากบั .726  มีค่าสัมประสิทธ์ิในการท านาย (R2) 
สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน(Y10) เท่ากับ 
.528  หมายความว่า  การส่ือสารและการจูงใจ(X2.2) สามารถท านายการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการบริหารงาน
วชิาการ (Y10) ไดร้้อยละ 52.80  มีค่าประสิทธิภาพการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั .515  
มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error of the Estimate) เท่ากบั  .43358 
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ในลกัษณะน้ีแสดงว่าการส่ือสารและการจูงใจ(X2.2) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดา้นการบริหารงาน
วชิาการ (Ytot) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

 

Y10 = 0.007 – 0.299 (X2.2) 
 

14. การวเิคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการประสานความร่วมมือใน
การพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืนๆ(Y11) ดงัรายละเอียดตารางที่ 41 
 

ตารางที่ 41   การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและ
องคก์รอ่ืน(Y11) 

 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 70.274 8 8.784 37.239 .000 
Residual 68.644 291 .236   

Total 138.918 299    
 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .711 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .506 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .492 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of the Estimate) .48568 
ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ  

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

 Std. Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant) -.190 .286  -.665 .507 
การมีวสิยัทศัน์ (X2.4) .621 .187 .433 3.322** .001 
การท างานเป็นทีม (X1.4) -.422 .155 -.317 -2.730** .007 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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จากตารางที่ 41  พบวา่ ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการคือการมีวิสัยทศัน์ (X2.4) 
และการท างานเป็นทีม (X1.4)  มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (R) เท่ากบั .711  มีค่าสมัประสิทธ์ิ
ในการท านาย (R2) สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน (Y11)  เท่ากบั .506  หมายความว่า การมีวิสัยทศัน์  
(X2.4) และการท างานเป็นทีม (X1.4)  สามารถท านาย การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน (Y11) ไดร้้อยละ 50.60 มีค่าประสิทธิภาพการท านายที่
ปรับแลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั .492  มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย(Standard error 
of the Estimate) เท่ากบั  .48568 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่การมีวิสัยทศัน์ (X2.4) และการท างานเป็นทีม(X1.4)  ส่งผลต่อการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน(Y11) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01 ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

 
Y11 = -0.190 + .621 (X2.4) – 0.422 (X1.4) 

 
15. การวเิคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
วชิาการแก่บุคคลครอบครัวองคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา (Y12)  ดงัรายละเอียด
ตารางที่ 42 
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ตารางที่  42 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  
องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา(Y12) 

 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 65.585 8 8.198 37.413 .000 
Residual 63.766 291 .219   

Total 129.351 299    
  
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .712 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) .507 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .493 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย  (Standard error of the Estimate) .46811 
ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ  

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

 Std. Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant) -.167 .276  -.604 .546 
การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร (X2.3) .419 .146 .331 2.861** .005 
การพฒันาตนเอง (X1.3) .334 .148 .262 2.262* .024 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตารางที่ 42  พบว่า ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ การพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากร(X2.3)  และการพฒันาตนเอง(X1.3) มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั  .712    
มีค่าสัมประสิทธ์ิในการท านาย (R2) สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดา้นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา(Y12) 
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เท่ากับ .507  หมายความว่า  การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร(X2.3) และการพฒันาตนเอง (X1.3)  
สามารถท านายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  
องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา(Y12) ได้ร้อยละ 50.70  มีค่าประสิทธิภาพการ
ท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R2) เท่ากับ .493 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย
(Standard error of the Estimate) เท่ากบั  .46811 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร(X2.3) และการพฒันาตนเอง (X1.3) 
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน
และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา(Y12)  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ     
ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

 
Y12= -0.167 + 0.419 (X2.3)+ 0.334 (X1.3)  
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ดา้นการบริหารงานวิชาการ(Ytot) 

YtotXtot, X1, X2, X2.4, X2.3, X1.2, X2.2 
 

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา(Y1) 

Y1X8 , X5 
 

การพฒันากระบวนการเรียนรู้(Y2) 

Y2    X8 
 

การวดัผลประเมินผลและเทียบโดนผลการเรียน(Y3) 

Y3X8 , X5 , X3 
 

การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพระบบการจดัการศึกษา(Y4) 

Y4X7 , X8 , X5 , X3 

การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา(Y5) 

Y5X8 , X6 , X2 , X4 , X7 
 

การพฒันาแหล่งการเรียนรู้(Y6) 

Y6 X8 , X2 , X6 , X5 , X4 , X3 , X7 
 

การนิเทศการศึกษา(Y7) 

Y7X7 , X8 , X2 , X3 
 

การแนะแนวการศึกษา(Y8) 

Y8X8 , X6 
 

การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา(Y9) 

Y9    X6 
 

การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแกชุ่มชน(Y10) 

Y10   X6 
 

การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาและองคก์รอ่ืนๆ(Y11) 

Y11X8 , X4 
 การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแกบุ่คคล  ครอบครัว  

องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา(Y12) 

Y12X7 , X3 
 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ(X1.1) 

การบริการที่ดี(X1.2) 

Ytot  =0.161 

Y5  =0.266 

Y6  =0.630 

Y7  =0.409 

 

การพฒันาตนเอง(X1.3) 

Y3 = 2.467 

Y4  =0.223 

Y6 = 0.325 

Y7  =0.311 

Y12 = 0.334 

 

การท างานเป็นทีม(X1.4) 

Y5  =0.262 

Y6  =0.420 

Y4  =– 0.422 

 

การวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ (X2.1) 

Ytot  =0.128 

Y1  =0.305 

Y3  =2.726 

Y4  =0.248 
Y6  =0.450 

 

การส่ือสารและการจูง
ใจ(X2.2) 

Y5  =0.316 

Y6  =0.507 

Y8  =0.370 

Y9  =0.221 

10  =0.299 

การพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากร(X2.3) 

tot  =0.213 

Y4  =0.426 
Y5  =0.209 

Y6  =0.395 

Y7  =0.570 

Y12  =0.419 

 
 การมีวสัิยทศัน์(X2.4) 

Ytot = 0.376 

Y1  =0.430 

Y2  =- 0.278 

Y3 =  2.710 

Y4  =0.411 
Y5  =0.355 
Y6  =0.664 

Y7  =0.449 
Y8  =0.444 
Y11  =0.621  

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ(Xtot) 
Ytot  = 0.882 

 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ(X1) 
Ytot  = 0.683 

 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ(X2) 

Ytot  = 0.189 
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การด าเนินการวิจยัเร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นการ
วจิยัเชิงพรรณนา (descriptive research) การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคค์ือเพือ่ทราบ 1) สมรรถนะของ
ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
2) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 3) ความสมัพนัธข์องสมรรถนะผูบ้ริหารและการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ 4) 
สมรรถนะผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยใชโ้รงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ   
4 คน คือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน  1 คน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือครูวิชาการหรือครูผูท้ี่
ไดรั้บมอบหมายดูแลดา้นงานวิชาการจ านวน  1 คน  และครูผูส้อน จ านวน 2 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 75 โรง รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน 300 ฉบบั ส าหรับ
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็น แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะของผู ้บริหาร และการ
บริหารงานวชิาการในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี   เขต 1  
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต 
(Arithmetic Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพยีร์สนั (Pearson’s product-moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) สรุปผลไดด้งัน้ีคือ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเร่ืองสมรรถนะของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงาน

วชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
สรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 

 

 

 



192 

 

 

1.  สมรรถนะผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1  พบวา่  โดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณารายดา้นพบว่า สมรรถนะ
หลกัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดับ   
ค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี  ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันาตนเอง  ดา้นมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิและดา้นการบริการที่ดี ส่วนสมรรถนะประจ าสายงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบว่าอยูใ่นระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย
ดงัน้ี ดา้นการวเิคราะห์และสังเคราะห์  ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ดา้นการส่ือสารและการจูงใจ และดา้น
การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

2.  การบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  พบวา่  โดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
ค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี  ดา้นการวดัและประเมินผลและเทียบโอนผลการ ดา้น
การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา  ดา้นการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้  ดา้นการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา  ดา้น
การแนะแนวการศึกษา  ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา  ดา้นการส่งเสริม
ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา  ด้านการประสานความร่วมมือในการพฒันา
วชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืนๆ และดา้นการนิเทศการศึกษา   

3. สมรรถนะผูบ้ริหารมีความสมัพนัธก์บัการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ในระดับสูง  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า สมรรถนะ

ผูบ้ริหารดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานวิชาการด้านการ

วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพระบบการจัดการศึกษา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง รองลงมาคือ สมรรถนะผูบ้ริหารดา้นการพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากรมีความสมัพนัธก์บัการบริหารงานวชิาการดา้นการนิเทศการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ในระดับสูง ล าดับที่สาม คือ สมรรถนะ

ผูบ้ริหารดา้นการมีวิสัยทศัน์มีความสัมพนัธ์กับการบริหารงานวิชาการด้านการพฒันาระบบการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่

ในระดบัสูง 
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4.  สมรรถนะผูบ้ริหาร (Xtot) ทั้งสมรรถนะหลกั (X1) และสมรรถนะประจ าสายงาน 
(X2) ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า สมรรถนะดา้นการมีวิสัยทศัน์ (X2.4)  การ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากร (X2.3)  การบริการที่ดี (X1.2) และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X2.1) 
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีสมการท านายดังน้ี        
Ytot =  0.315 + 0.376 (X2.4) + 0.213 (X2.3) +.161 (X1.22) +.128 (X2.1) โดยสมการดงักล่าวมีอ านาจ
การท านายไดร้้อยละ  71.9  
 

การอภปิรายผล 
 

   จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล มีประเด็นส าคญัที่ควรน ามาพจิารณาเพือ่ใหท้ราบสภาพที่
แทจ้ริงที่เป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 1.   จากผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตั้งไวใ้นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ 

ทกัษะ ความสามารถในการปฏิบติัตามบทบาท หนา้ที่และสถานการณ์ไดอ้ยา่งดี ท  าให้มีสมรรถนะ

ในการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก มีคุณลกัษณะ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ 

ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ ตลอดจนมีพฤติกรรมที่จะสามารถปฏิบตัิงานให้ประสบความส าเร็จซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจยัของ ยิ่งยศ   พละเลิศ ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า 1) สมรรถนะของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั

มาก 2) แนวทางการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ควรพฒันาในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี การศึกษาต่อสาขาวชิาการบริหารการศึกษาในระดบั

ที่สูงขึ้ น การอบรมหลักสูตรการบริหารงานต่างๆ การศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบที่ประสบ

ความส าเร็จ การศึกษากฎ ระเบียบวิธีปฏิบติัราชการที่เก่ียวขอ้ง การนิเทศติดตามผลการปฏิบติังาน 

การสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน ทักษะการส่ือสาร และการสร้างขวญัก าลังใจแก่ผูร่้วมงาน  

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พินิจ   แสนวงั ศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารกบัการปฏิบติัตาม
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มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาของครุในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรีเขต 2 พบว่า สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย

ดงัน้ี การพฒันาศกัยภาพบุคลากร การท างานเป็นทีม การพฒันาตนเอง การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การมี

วสิยัทศัน์ การส่ือสารและการจูงใจ การบริการที่ดี และการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาสมรรถนะหลักพบว่า ดา้นการท างานเป็นทีม (X4) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็น

ล าดบัแรก แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 ส่วนใหญ่มีทกัษะในการจดัการทีมงาน สามารถจดัการให้ทุกคนในทีมงาน

ประสานความร่วมมือกนัจนบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รที่ตั้งไว ้ซ่ึงส่ิงส าคญัที่จะท าให้องคก์ร

บรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการ คือ องคป์ระกอบต่างๆ ของทีมงาน เช่น สมาชิกของทีม ภาวะผูน้ า 

กระบวนการท างานหรือวิธีการท างาน เป้าหมาย การติดต่อส่ือสาร ตลอดจนการสร้างและรักษา

สัมพนัธภาพกับผูอ่ื้น ดว้ยการปรับตวั ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน ประสานงาน สร้าง

ขวญัและก าลังใจ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของพรพิศ    อินทะสุระ ที่ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สงักดัส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

การมีวิสัยทศัน์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือการท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

และดา้นการส่ือสารและการจูงใจ ตามล าดบั 

 ส าหรับสมรรถนะประจ าสายงานพบว่า ดา้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์(X5) มีค่ามชัฌิม

เลขคณิตเป็นล าดบัแรก แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ส่วนใหญ่มีความสามารถในการท าความเข้าใจแยกประเด็นเป็น

ส่วนยอ่ย รวบรวมประมวลหาขอ้สรุปอยา่งมีระบบและน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาเพื่อพฒันาองคก์ร

รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องคก์รหรืองานในภาพรวมและด าเนินการแกปั้ญหาเพื่อพฒันางานอยา่ง

เป็นระบบซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพศันียา   โกยสกุล ศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารที่

ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบว่า 

สมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหารส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 
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สังกัดกรุงเทพมหานคร ดา้นการเสริมความเขม้แข็งของสถานศึกษา  อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่

ระดับ .05 แสดงว่าสมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหารอันประกอบด้วย การวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์  การการส่ือสารและจูงใจ การพฒันาศกัยภาพบุคลากร และการมีวสิยัทศัน์ มีความส าคญั

ในการบริหารจดัการบริหารจดัการโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพ  ส่วนดา้นการ

ส่ือสารและการจูงใจมีค่ามชัฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มี

อายรุะหว่าง 51 – 60  ปี ดงันั้น การเลือกใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมือในการส่ือสาร ตลอดจนการ

น าเสนอสารสนเทศจึงเป็นอุปสรรคส าหรับผูบ้ริหารในยคุโลกาภิวตัน์ (Globalization) ซ่ึงเป็นยคุที่

ตอ้งอาศยัเทคโนโลยใีนการติดต่อส่ือสารเป็นส าคญั ถึงแมส้มรรถนะดา้นการส่ือสารและการจูงใจ

จะมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นล าดับสุดทา้ย แต่ผูบ้ริหารก็มีความสามารถในการพูด เขียน ส่ือสาร 

โตต้อบ ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆตลอดจนความสามารถจูงใจ โน้มน้าวใจ ให้ผูอ่ื้นเห็นดว้ย 

ยอมรับ คลอ้ยตาม เพือ่บรรลุจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุญาดา  ศิริบูร

พงศา ศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารและองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่

รับผดิชอบของส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 พบว่า สมรรถนะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส านักบริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 โดย

ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี การท างานเป็น

ทีม การการส่ือสารและจูงใจ การมีวสิยัทศัน์ การพฒันาศกัยภาพบุคลากร  การพฒันาตนเอง การมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ การบริการที่ดี และการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ ตามล าดบั  

2.  จากผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่น

ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นผูท้ี่มีความสามารถในการบริหาร

จดัการและจ าเป็นตอ้งน าพาโรงเรียนใหเ้จริญกา้วหนา้เท่ากบัความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม

ที่เติบโตอยา่งรวดเร็ว และมีการแข่งขนักันสูง ผูบ้ริหารโรงเรียนในยคุปัจจุบนัจึงตอ้งมีความเป็น

ผูน้ าในการปฏิบติัภารกิจที่จะน าโรงเรียนเขา้สู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นเป้าหมาย

สูงสุดของโรงเรียนและต้องพัฒนาโรงเรียนให้มี คุณภาพที่ เ ช่ือถือได้ประกอบกับผู ้บริหาร

สถานศึกษาได้มีการน าทางตนเองเก่ียวกับการบริการงานยุคใหม่ที่เรียกว่าการบริหารโดยยึด

โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพฒันาตนเองเขา้สู่การเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ และพฒันาโรงเรียนให้บรรลุ
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เป้าหมายที่ตั้งไว ้ ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงตอ้งมีความเป็นผูน้ าในดา้นบริหารวิชาการ  เป็นผูจ้ดัการที่

เฉียบแหลม  มีวิสัยทศัน์ที่กวา้งไกล และมองอนาคตของโรงเรียนในทางสร้างสรรค์ประกอบกับ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซ่ึงก าหนดให้

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาดา้นวิชาการไปยงัสถานศึกษา

โดยตรง  ซ่ึงนับว่าเป็นงานส าคญัที่สุดที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนและการที่ผูบ้ริหารจะ

พฒันางานดา้นวิชาการได้อยา่งมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งพฒันาคนมีสมรรถนะการบริหารวิชาการ 

และเน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นผูท้ี่ส าคัญที่สุด มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผูน้ าให้บุคลากรใน

สถานศึกษา  ร่วมมือกนัปฏิบติังานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก  าหนดดงัน้ีคือการส่งเสริมประสานงาน  

ให้ครูร่วมมือในการปรับปรุงงานวิชาการของสถานศึกษาในดา้นการพฒันาหลกัสูตรการจดัการ

เรียนการสอนของสถานศึกษา   การพฒันากระบวนการเรียนรู้การวดัผลประเมินผลและเทียบโอน

ผลการเรียน  การวิจยัเพื่อพฒันา  การพฒันาส่ือ  นวตักรรมและเทคโนโลยี  การพฒันาแหล่งการ

เรียนรู้  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ  การ

ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองคก์รอ่ืน   การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล   ครอบครัว  องคก์ร  

หน่วยงาน และสถานบนัอ่ืนที่จดัการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ดงันั้นไม่ว่ากิจกรรมใด ๆ   ที่

สัมพนัธ์กบัการเรียนการสอนถือว่างานนั้นเป็นงานในบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารในดา้นวิชาการ

ทั้งส้ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรียา  พรมศกัด์ิ ไดศึ้กษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

ที่ส่งผลต่อการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 3 พบวา่ การบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน(Y3) มีค่า

มชัฌิมเลขคณิตในระดบัมากเป็นล าดบัแรก  อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาก าหนดระเบียบการวดัและ

ประเมินผลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ือง  มีการปรับปรุง พฒันา แก้ไขให้

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ที่เปล่ียนแปลง นอกจากน้ี ยงัมีการส่งเสริมให้ครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน

และตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  โดยประเมินตามผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ด าเนินการ

ประเมินผลก่อนเรียน เพือ่ตรวจสอบ ปรับปรุงพื้นฐานของผูเ้รียน เลือกวธีิการประเมิน เคร่ืองมือการ

ประเมินอยา่งหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเหมาะสมกบัธรรมชาติของผูเ้รียน 
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ตลอดจนมีการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์การประเมิน

การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน  และการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ เพื่อน าผลการ

ประเมินมาพฒันา ปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชแ้นวทางการวดัและ

ประเมินผลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของแมค

แคธี (McCarthy) ได้ศึกษาเร่ือง บทบาทการบริหารงานของผูบ้ริหารของโรงเรียนมัธยม ในรัฐ        

นิเจอร์ซ่ี จากกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผลการวิจยั พบว่า 

ครูมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผูบ้ริหารและผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ เก่ียวกับบทบาทการ 

ปฏิบตัิงานวิชาการ ด้านการสังเกตการสอน การวดัผลและประเมินผล การจดัตั้งคณะกรรมการ

บริหารงานวชิาการ และการตดัสินใจของโรงเรียน ผูบ้ริหารและผูช่้วยผูบ้ริหารควรมีบทบาทและมี 

ความรับผิดชอบต่องานวิชาการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

สมชาย   ค  าปลิวได้ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดบัมธัยมศึกษาอ าเภอราศีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ ในดา้นการการวดัผลประเมินผลและเทียบโอน

ผลการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 พบว่า ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีการจดั

เตรียมการวดัผลและประเมินตามสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ   4.02 และ

ผูบ้ริหารให้ค  าปรึกษา แนะน าแก่ครูเก่ียวกับการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ให้

เป็นไปตามแนวทางของการบริหารงานวชิาการ  

ส าหรับดา้นการนิเทศการศึกษา(Y7)  ผลการวจิยัพบวา่ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นระดบัมาก

เป็นล าดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีเน่ืองจาก การนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น มี

การจดัระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยบุคลากรภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ดงันั้นในการวางแผนงานจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือและความรับผดิชอบ

ของทุกฝ่าย ซ่ึงบางคร้ังผูบ้ริหารหรือครู ตลอดจนหน่วยงานตน้สังกดัละเลย และไม่ให้ความส าคญั

การนิเทศงานวชิาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงจ าเป็นที่ทุกฝ่าย

จะตอ้งรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อการนิเทศงาน

วชิาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา นอกจากน้ีอาจมีการเชิญวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้

เก่ียวกบัจดัระบบนิเทศการศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบ การณ์การจดัระบบนิเทศ

การศึกษาในสถานศึกษากบัองคก์รอ่ืนๆ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของกุลฑรี  พิกุลแกม ได้ศึกษาการ
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บริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2 พบวา่การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม

และการนิเทศการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2 พบว่าการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมชาย   ค  าปลิว

ไดศึ้กษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษา

อ าเภอราศีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ ในดา้นการนิเทศการศึกษาตามเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนโดย

รวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 พบวา่ผูบ้ริหารส่งเสริมการนิเทศภายในแบบกลัป์ยาน

มิตรอยูใ่นระดบัมากที่สุด และผูบ้ริหารเสนอใหใ้ชว้ธีิการวเิคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการนิเทศอยู่

ในระดบันอ้ยที่สุด 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและ

องคก์รอ่ืนๆ(Y11) ผลการวจิยัพบวา่ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตเป็นล าดบัสุดทา้ยเช่นเดียวกนั  ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนๆจ าเป็นต้องประสานความร่วมมือสร้าง

ความสัมพนัธ์ที่ดีและเครือข่ายกับผูป้กครองชุมชนและองค์กรอ่ืนๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ

สนบัสนุนส่งเสริมการการพฒันาวิชาการ ซ่ึงสถานศึกษาแต่ละแห่งมีเครือข่ายความร่วมมือในการ

พฒันาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอก ตลอดจนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้

ค  าปรึกษา รวมทั้งได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนๆ ในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อีกทั้งไดรั้บการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาเป็น

อยา่งดี และไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนหรือองคก์รทอ้งถ่ินในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

การใชแ้หล่งทรัพยากรในชุมชนใหเ้กิดประโยชน์ต่อการศึกษา ในขณะเดียวกนัชุมชนมีความรู้สึกว่า

โรงเรียนเป็นสมบัติของชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาต   แก่นน้อย ได้ศึกษาการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ผลการวจิยัพบว่า ภาพรวมในการบริหารบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพจิารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 10 ดา้น ระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ การส่งเสริม

และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา 
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และการประสานงานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และสอดคล้องกับ

งานวิจยัของสมชาย   ค  าปลิวไดศ้ึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษาอ าเภอราศีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ ในดา้นการประสานงานความร่วมมือ

ในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 พบว่า

ผูบ้ริหารแต่งตั้ งบุคคลให้มีหน้าที่ในการประสานงานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืนอยูใ่นระดบัมากที่สุดและผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการพฒันา

วชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 

3. สมรรถนะผูบ้ริหารกบัการบริหารงานวชิาการมีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง  อาจกล่าวไดว้่าผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความรู้  ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะที่เป็นองคป์ระกอบ อนัจะส่งผลต่อการปฏิบติังานใน
หนา้ที่และความรับผดิชอบใหป้ระสบผลส าเร็จ ทั้งทางดา้นการบริหารงานวชิาการ ทรัพยากรบุคคล 
การบริหารงานและการพฒันาองคก์ร จนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่
องคก์รไดก้ าหนดเอาไว ้ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าผูบ้ริหารเป็นหัวใจขององคก์รที่ท  าให้องคก์รประสบ
ความส าเร็จ และสมรรถนะเป็นปัจจยัขีดความสามารถในการปฏิบติังานตลอดจนในการแข่งขนั
ให้แก่องค์กร เม่ือผูบ้ริหารมีสมรรถนะย่อมท าให้การบริหารงานวิชาการ ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นระบบ มีความชดัเจนและต่อเน่ือง ดงันั้นสมรรถนะผูบ้ริหารกบั
การบริหารงานวชิาการจึงมีความสมัพนัธก์นัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเพชริน       สงคป์ระเสริฐ ได้
ศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยดึหลกัการท างานเป็นทีม ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานซ่ึงพบว่า การทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้ ผู ้บริหาร หัวหน้างานวิชาการมีพฤติกรรมและแนวปฏิบัติที่
สอดคลอ้งกบับทบาทผูน้ าทางวชิาการและบริบทของสถานศึกษา  บุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ ขั้นตอนการท างานเป็นทีม สามารถจดักิจกรรมตามขั้นตอนการท างาน
เป็นทีมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรพศิ  อินทะสุระ ศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สงักดัส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น
การมีวิสัยทศัน์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือการท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
และด้านการส่ือสารและการจูงใจ ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจยัของ   มาเชียล  (Maciel) ได้
ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษาโดยท าการส ารวจประสิทธิภาพของ
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โรงเรียน ความส าเร็จของนกัเรียน และพฤติกรรมของผูบ้ริหารวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการบริหารในการบริหารงานวชิาการ ได้แก่ การสนับสนุนการเรียนการ
สอน การนิเทศ วสิยัทศัน์และความทุ่มเทในการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของนักเรียน
อยา่งมีนยัส าคญั 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า สมรรถนะหลักของผูบ้ริหาร(X1) มีความสัมพนัธ์กับการ
บริหารงานวิชาการ (Ytot) อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจกล่าวได้ว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ที่อยา่งมีคุณภาพ ปฏิบตัิหน้าที่เป็นแบบอยา่งที่
ดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์พือ่พฒันางานของโรงเรียน และมีการน านวตักรรมใหม่มาใชเ้พื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน คน้ควา้หาองคค์วามรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ เพื่อพฒันาตนเองพฒันา
งาน และพฒันาวชิาชีพอยา่งสม ่าเสมอ รวมไปถึงผูบ้ริหารมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และหรือ
เครือข่ายร่วมพฒันาตนเองทั้งในและนอกสถานศึกษา แสดงความเป็นผูน้ าตามบทบาทอย่าง
เหมาะสมและสามารถปรับตวัให้เขา้กับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย มีการส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวิจยัในชั้นเรียน  ส่งเสริมสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ส่ิง
อ านวยความสะดวก สามารถวางระบบกระตุน้ก ากบัติดตามให้ความช่วยเหลือการวิจยัในชั้นเรียน 
สามารถจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานวจิยัทั้งในและนอกโรงเรียน และใหค้วามส าคญัของการวิจยัเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ การน าผลการวิจยัไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
บรรลุเป้าหมายหลักสูตร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย   ค  าปลิวได้ศึกษาบทบาทการ
บริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษาอ าเภอราศีไศล จงัหวดั
ศรีสะเกษ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ซ่ึงพบวา่ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูน าเสนอผลงานการวจิยัต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
อยูใ่นระดบัมากที่สุด สมรรถนะประจ าสายงาน (X2) มีความสมัพนัธก์บัการบริหารงานวิชาการ (Ytot) 
อยูใ่นระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวิเคราะห์
จุดเด่นจุดดอ้ย มีการจดัท าแผนงาน/โครงการรองรับด าเนินกิจกรรมและประเมินผลการแกปั้ญหา
หรือพฒันางานโดยน าผลการประเมินไปใชพ้ฒันางานอย่างต่อเน่ือง จดัท าแผนยทุธศาสตร์การ
บริหารวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปของโรงเรียน ร่วมคิด ร่วม
ท าและร่วมตดัสินใจในกระบวนการพฒันาบุคลากรของหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง มีการประเมินผล
การพฒันาศกัยภาพบุคลากรมีการนิเทศและติดตามอยา่งเป็นระบบ และเปิดโอกาสใหเ้พือ่นร่วมงาน
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพฒันาองค์กร
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมารมอน(Marmon) ไดศึ้กษาวจิยัเก่ียวกบัเร่ืองการก าหนดสมรรถนะหลกั
ของผูบ้ริหารและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการจดัการศึกษาภายใตข้อ้ก าหนดของส่วนกลาง 
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เคร่ืองมือถูกพฒันาขึ้นโดยการแกไ้ขตามค าแนะน าจากการประชุมร่วมมือของบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ
ระดับชาติ และน าไปทดลองใช้อีกคร้ัง เพื่อขอค าแนะน าในการจัดล าดับในการส ารวจระดับชาติ 
ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะหลกัส าหรับผูบ้ริหารและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการศึกษาตามที่
ก  าหนดจ านวน 18 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะด้านการบริหาร การรับบุคคล การแนะน าหลักสูตร
ทัว่ไป หลกัสูตรพเิศษ การหาเงินมาช่วยเหลือ การติดตามและประเมินผล การจดัท าของบประมาณ 
สารสนเทศ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ภาวะผูน้ า การมีวิสัยทศัน์ การจูงใจ การวางแผน การ
พฒันาอาชีพ ความสัมพนัธ์กบัชุมชน การสรรหา การสอน และเทคโนโลย ี

4.  สมรรถนะของผูบ้ริหาร(Xtot.)ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ(Ytot.)ในสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01   
เน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง
ครบถว้น สมบูรณ์หรือใหเ้กินมาตรฐานที่มีอยู ่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีการพฒันาผลงานให้
มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ตั้ งใจและความพยายามปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการและการจดัรูปแบบระบบบริการที่ดีทีการการศึกษา คน้ควา้
หาความรู้ ติดตามองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพฒันางาน และมี
การวเิคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยตนเอง การเลือกวิธีการพฒันาตนเองให้เหมาะสมกบัจุดเด่น จุดดอ้ย มี
ความรู้ความสามารถในการประมวลความรู้และน าความรู้ไปใช้ คือ การวิเคราะห์รวบรวมองค์
ความรู้เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันางาน และการน านวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ
พฒันางาน ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือสนบัสนุน เสริมแรงให้ก าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตวั
เขา้กบัผูอ่ื้นหรือแสดงบทบาทผูน้ า ผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม มีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกบัผูอ่ื้น 
การรับฟังความคิดเห็น การยอมรับข้อตกลงของทีม การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล  
ความสามารถในการปฏิบติังานร่วมกนัตามบทบาทหนา้ที่ของตน การปฏิบติัตนเป็นผูน้ าหรือผูต้าม
ไดเ้หมาะสมกบับทบาท การร่วมมือกบัทีมงานในการแกปั้ญหาการปฏิบติังาน การสนับสนุนให้
ก าลงัใจ ยกยอ่งใหเ้กียรติผูอ่ื้นในโอกาสที่เหมาะสม เขา้ใจส่ิงต่าง ๆ แลว้แยกประเด็นเป็นส่วนยอ่ย
ตามหลกัการหรือกฎเกณฑท์ี่ก  าหนด สามารถรวบรวมส่ิงต่างๆ จดัท าอยา่งเป็นระบบ เพื่อแกปั้ญหา
หรือพฒันางาน รวมทั้ง สามารถวเิคราะห์องคก์รหรืองานในภาพรวมและด าเนินการแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบ มีความสามารถในการพูด เขียนส่ือสารโต้ตอบ ในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตลอดจน สามารถชกัจูง โนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเห็นดว้ย ยอมรับคลอ้ยตาม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการ
ส่ือสาร มีความสามารถในการให้ค  าปรึกษาแนะน า และช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมงานและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการพฒันา บุคลากร ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
และ ใหโ้อกาสผูร่้วมงานไดพ้ฒันา ในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถก าหนดทิศทางหรือแนวทางการ
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พฒันาองคก์รที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ การยอมรับแนวคิด/วิธีการ
ใหม่ๆ เพื่อการพฒันางานโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ หรือทิศทางการ
พฒันาองคก์รอยา่งทนัสมยัและสร้างสรรค์ สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รตน้สังกดั สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของพศันียา   โกยสกุล ศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกดักรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก สมรรถนะหลกัของ
ผูบ้ริหาร ดา้นการพฒันาตนเองและสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารดา้นการท างานเป็นทีม ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกดักรุงเทพมหานค ดา้นการจดัการศึกษาอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  สมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหารส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการเสริมความเขม้แข็งของสถานศึกษา  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าสมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหารอัน
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การการส่ือสารและจูงใจ การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
และการมีวิสัยทัศน์ มีความส าคัญในการบริหารจัดการบริหารจัดการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ      
มหานครใหมี้คุณภาพ  

สมรรถนะหลกั (X1) และสมรรถนะประจ าสายงาน (X2) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
(Ytot)ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  มองเห็นว่าอะไรเป็นส่ิงส าคัญที่แท้จริง ตลอดจนร่วมกับบุคลากรใน
สถานศึกษาก าหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง หรือแนวทางการพฒันาสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้
บุคลากรสามารถน าไปปฏิบตัิได ้ตวัแปรส าคญัในการส่งเสริมวสิยัทศัน์คือ ทกัษะดา้นความคิดรวบ
ยอด (Conceptual skills) อนัเป็นทกัษะที่ส าคญัยิง่ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์(Creative thinking) ที่พฒันาให้ผูบ้ริหารมองการมองการณ์ไกล มีการมองยอ้นกลบัไป
ขา้งหลงั ตระหนักถึงผลกระทบและแนวโน้มต่าง ๆ  มององคก์รในภาพรวมคาดคะเนแรงต่อตา้น
ต่าง  สามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร มีความมุ่งมั่นหรือความสนใจที่จะ
เปล่ียนแปลง และมีการประเมินวิสัยทศัน์ว่าสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์รและความสามารถ
ของสมาชิกในองค์กรหรือไม่ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของพรพิศ  อินทะสุระ ศึกษาเก่ียวกับ
สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู ้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีสมรรถนะอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น โดยดา้นการมีวสิยัทศัน์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือการท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากร และดา้นการส่ือสารและการจูงใจ ตามล าดบั นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษายงัมี
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ความสามารถในการเพิม่พนูความรู้ ความช านาญ ทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม ความสามารถของบุคคล
ตลอดจนการให้แนวความคิดใหม่ในการปฏิบติังานเพื่อให้บุคคลมีคุณภาพดีขึ้น มีทกัษะในการ
ท างาน มีทศันคติที่ดี อนัจะส่งผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสถานศึกษาโดยผูบ้ริหารมีการส่งเสริมสนบัสนุนเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม(Training) การสอนงาน (Coaching)  
การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) การใหค้  าปรึกษาแนะน า (Consulting) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self 
Learning) การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) การให้
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) การฝึกงานกับผูเ้ ช่ียวชาญ (Counterpart) การประชุม/สัมมนา 
(Meeting/Seminar) และการให้ทุนการศึกษา (Scholarship) ทั้ งจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของสมิทธ์และเพอร์คี (Smith and Purkey)  
ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผลพบว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นผูบ้ริหารตอ้งมี
สมรรถนะที่ประกอบด้วยการพฒันาบุคลากรและการสนับสนุนการท างาน  นอกจากน้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นผูมี้ความตั้งใจและความเตม็ใจในการให้บริการและการปรับปรุงระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ  จดัให้มีรูปแบบระบบการ
บริการที่ดีใหบ้ริการทุกประเภทอยา่งรวดเร็ว ทนัใจ ไม่ล่าชา้ให้บริการดว้ยอธัยาศยัไมตรี และสร้าง
ความประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ มีการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการประเมิลผลความพึงพอใจมาปรับปรุง
และพฒันาระบบในการบริการ อย่างต่อเน่ือง มีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูรั้บบริการหรือผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวจิยัของ อิธ (Eith) ศึกษาบทบาทวสิยัทศัน์และสมรรถนะของหวัหนา้ภาควชิาการศึกษาต่อเน่ือง
ในวทิยาลยัชุมชน ส าหรับศตวรรษที่ 21 ในมลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ในด้านบทบาทมี 3 บทบาท คือ 1) การแสดงบทบาทการเป็นทีม 2) การ
ให้บริการ  3) การเป็นผูน้ าหรือผูจ้ดัการ และสอดคล้องกับงานวิจยัของสฤษด์ิ   เรืองแก้ว ศึกษา
สมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากที่สุด เรียงล าดบัการปฏิบตัิจาก
มากไปนอ้ยประกอบดว้ย  สมรรถนะหลกัดา้นการท างานเป็นทีม การบริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
และการพฒันาตนเองตามล าดับ และสมรรถนะที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า สมรรถนะหลักดา้น การ
บริการที่ดี การพฒันาตนเอง และการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีอ านาจการพยากรณ์ร้อยละ 19.1 อย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั .01 ประเด็นสุดทา้ยก็คือผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการท าความเขา้ใจ
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ส่ิงต่างๆ แยกประเด็นเป็นส่วนยอ่ยตามหลกัการหรือกฎเกณฑท์ี่ก  าหนด สามารถรวบรวมส่ิงต่างๆ 
อยา่งเป็นระบบเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันางาน  มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ย ภาวะคุกคาม โอกาส
ความส าเร็จของงานหรือองค์กร มีการจดัท าแผนงาน/โครงการรองรับ  ด าเนินกิจกรรมและ
ประเมินผลการแกปั้ญหาหรือพฒันางานโดยน าผลการประเมินไปใชพ้ฒันางานอยา่งต่อเน่ือง มีการ
ก าหนดองคป์ระกอบของแผนงาน/โครงการมีความสอดคล้องสัมพนัธ์กันทุกองค์ประกอบและ
สอดคลอ้งกบันโยบาย/ ยุทธศาสตร์การพฒันาองคก์ร แกปั้ญหาหรือพฒันางาน รวมทั้ง สามารถ
วิเคราะห์องคก์รหรืองานในภาพรวมและด าเนินการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  มีการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของ
โรงเรียน จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
สถานศึกษาอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพศันียา   โกยสกุล ศึกษาเก่ียวกับ
สมรรถนะของผู ้บริหารที่ ส่งผลต่อการด า เนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด
กรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหารส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นการเสริมความเขม้แข็งของ
สถานศึกษา  อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่าสมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหาร
อันประกอบด้วย การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การการส่ือสารและจูงใจ การพฒันาศักยภาพ
บุคลากร และการมีวิสัยทศัน์ มีความส าคญัในการบริหารจัดการบริหารจดัการโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครใหมี้คุณภาพ 

การมีวิสัยทศัน์ การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร การบริการที่ดีและการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญักับการมีวิสัยทศัน์ 
ทิศทาง หรือแนวทาง การพฒันาองคก์รที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับ และเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ 
การยอมรับแนวคิดวธีิการใหม่ ๆ เพือ่การพฒันางาน  ผูบ้ริหารควรวิเคราะห์จุดแข็งและจุดดอ้ยของ
โรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน น านโยบายของรัฐและแผนการศึกษามาก าหนดเป็น
แผนงานของโรงเรียน จดัระบบโครงสร้างการบริหารงานโดยยึดหลักความยืดหยุ่น  รวมทั้ง
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการให้ค  าปรึกษาแนะนา และช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพื่อน
ร่วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการพฒันา บุคลากร ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนและให้โอกาสผู ้ร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ และผู ้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการท าความเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ แล้ว แยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักการหรือ
กฎเกณฑ์ที่ก  าหนดสามารถรวบรวมส่ิงต่างๆ จดัทาอย่างเป็นระบบ เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันางาน 
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รวมทั้ง สามารถวิเคราะห์องคก์รหรืองานในภาพรวมและดาเนินการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสฤษด์ิ   เรืองแก้ว ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผู ้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและราย
ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่ สุด เรียงล าดับการปฏิบัติจากมากไปน้อยประกอบด้วย  
สมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม การบริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และการพฒันาตนเอง
ตามล าดบั และสมรรถนะที่ส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบวา่ สมรรถนะหลกัดา้น การบริการที่ดี การพฒันาตนเอง และ
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ มีอ านาจการพยากรณ์ร้อยละ 19.1 อยา่งมีนยัส าคญั .01  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง สมรรถนะของผู ้บริหารที่ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี  
 
ข้อเสนอแนะทั่วไปของการวิจัย 

1. จากผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการพฒันา

ศกัยภาพของบุคลากรอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย ดงันั้น ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร

มีนโยบายส่งเสริมการใชแ้ผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan: ID - PLAN) ในการ

วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนของบุคคล เพื่อการพฒันาตามศกัยภาพ ส่วนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ควรสนับสนุนด้วยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกับการจดัท า

แผนพฒันาตนเองให้แก่ผูบ้ริหาร เพื่อพฒันาได้ตรงตามความสามารถ และความตอ้งการของ

ผูบ้ริหาร เพือ่ใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ที่และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของ

องคก์ร 

 2. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการศึกษาและด้านการ
ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืนๆ อยู่ในล าดับสุดทา้ย 
ดงันั้น ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีนโยบายขบัเคล่ือนการนิเทศการศึกษา
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และดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืนสู่สถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง และเปิดเผย โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 มีหนา้ที่ในการก ากบั ดูแล ติดตาม และรายการผลการด าเนินการนิเทศการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกดัอยา่งละเอียดชดัเจน ซ่ึงสถานศึกษาแต่ละแห่งควรจดัท ารายงานผลการนิเทศ
การศึกษาให้เป็นปัจจุบนัและน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องและสาธารณชน ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้การ
ด าเนินการนิเทศเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ เช่น การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
เก่ียวกบัจดัระบบนิเทศการศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบ การณ์การจดัระบบนิเทศ
การศึกษาให้กับบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดจนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการนิเทศ
การศึกษาทุกดา้น   

3. สมรรถนะการบริหารของผูบ้ริหารด้านการท างานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์กับการ
บริหารงานวชิาการดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์ร
อ่ืนๆใน ระดบัมาก ดงันั้นผูบ้ริหารควรให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ให้ก าลงัใจ
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นอกจากน้ี ควรปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย เพื่อให้การ
บริหารจดัการในการท างานร่วมกบับุคคล หรือคณะบุคคลในหน่วยงานของตนและต่างหน่วยงาน
หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ได้ทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพในเกือบทุกสถานการณ์ โดยมีการ
เสริมแรงใหก้ าลงัใจ ส่งเสริม สนบัสนุน ใหเ้กียรติ ยกยอ่ง ชมเชย ใหก้ าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน เม่ือเกิด
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ก็ยอ่มจะส่งผลให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาและองคก์รอ่ืนๆบรรลุเป้าหมายตามที่องคก์รไดต้ั้งไว ้ 
 4. สมรรถนะของผูบ้ริหารดา้นการมีวสิยัทศัน์ การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร การบริการ
ที่ดี และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรก าหนด
วสิยัทศัน์ ทิศทาง หรือแนวทางการพฒันาองคก์รให้สอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 
เพื่อการพฒันาองค์กรให้เป็นองคช์ั้นทางวิชาการ อีกทั้งน านโยบายของรัฐและแผนการศึกษามา
ก าหนดเป็นแผนงานของโรงเรียน จดัระบบโครงสร้างการบริหารงานโดยยดึหลกัความธรรมาภิบาล
และการมีส่วนร่วม  ทั้งน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาแนะน า และช่วยแก้ปัญหา
ให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนในการพฒันาบุคลากรด้วย
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมตามศกัยภาพของบุคคล อีกทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาควร
ปรับปรุงระบบการบริการใหมี้ประสิทธิภาพ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ สามารถ
จดัระบบการบริการที่ดีโดยศึกษาความต้องการของผูรั้บบริการ โดยส ารวจความคิดเห็นของ
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ผูรั้บบริการดว้ยวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย แลว้น าขอ้มูล มาปรับปรุง สรุปเป็นสารสนเทศ และ
จดัท าเป็นรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ า และต่อเน่ือง นอกจากน้ี ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรท าความเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ แลว้ แยกประเด็นเป็นส่วนยอ่ยตามหลกัการหรือกฎเกณฑท์ี่
ก  าหนดสามารถรวบรวมส่ิงต่างๆ จัดท าอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาหรือพฒันางาน รวมทั้ง 
สามารถวเิคราะห์องคก์รหรืองานในภาพรวมและด าเนินการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 จากขอ้คน้พบขา้งตน้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการคน้ควา้ของผูท้ี่สนใจทัว่ไป ผูว้ิจยัจึงขอ

เสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัที่ส่งเสริมสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  

 2. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

 3. ควรศึกษาและสร้างรูปแบบการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิภาพ

ของของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
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พนิิจ   แสนวงั. “สมรรถนะของผูบ้ริหารกบัการปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาของครู 
            ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2” วทิยานิพนธ ์
             ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  
             มหา วทิยาลยัศิลปากร, 2551. 
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เพญ็ศรี   แนะแกว้. “พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัเทศบาลและเมืองพทัยาใน 
              จงัหวดัชลบุรี”  วทิยานิพนธ ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิต 
              วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนคัรินทร์, 2551. 
เพชริน   สงคป์ระเสริฐ, “การพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยดึหลกัการท างานเป็นทีม ใน 
                สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  วทิยานิพนธ ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหาร 
              การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, 2550. 
ยิง่ยศ    พละเลิศ. “สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ  

เขต 3.” การคน้ควา้อิสระ ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550. 

ยพุนิ   สุขมา. “สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2.”  
ปริญญานิพนธศ์ึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสุดขทยัธรรมาธิราช, 2550. 

รัตนาภรณ์  ศรีพยคัฆ.์  การปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์. เอกสารประกอบการ 
 สมัมนาเร่ือง สมรรถนะของขา้ราชการ  กรุงเทพฯ :  สานกังานขา้ราชการพลเรือน, 2548. 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา, พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กรุงเทพฯ : 

โรงพมิพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2542. 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  119  ตอนที่  128  พระราชบญัญตัิการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545 

วชิราภรณ์   พรมนาทม. “การบริหารวชิาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง 
นกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน.” มหาวทิยาลยั
ศิลปากร,2553. 

วฒันา พฒันพงศ.์ BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน, พมิพค์ร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ :   
 แปซิฟิก, 2547. 
วนัทนา    เมืองจนัทร์. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติ 
 การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542. เขา้ถึงเม่ือ 22 กนัยายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก  
 http://www.moe.go.th/wijai/role.htm 
วรัิตน์ ผดุงชีพและคณะ. ผู้น า และการบริหาร. เขา้ถึงเม่ือ 19 กนัยายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
             http://www.kroobannok.com/38930 
วไิล     ตั้งจิตสมคิด. ความเป็นครู. พมิพค์ร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ : โอเด้ียนสโตร์, 2554. 
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ศรินญา สระทอง. “สมรรถนะทางภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่สมัพนัธก์บัองคก์ารแห่งการ 
เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1.” วทิยานิพนธศ์ึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม, 2552. 

สฤษด์ิ   เรืองแกว้. “สมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองคก์ร 
             แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7”  
             วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น,  
             2551. 
สมชาย   ค  าปลิว. “บทบาทการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             ระดบัมธัยมศึกษาอ าเภอราศีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ” วทิยานิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตร์ 
             มหาบณัฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ วทิยาลยัเฉลิมกาญจนา, 2550. 
สมบูรณ์  เอ่ียมศิลปะชยั. “การบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัประถม ศึกษาใน 

กลุ่มโรงเรียน สหคุรุวิทย ์ส านักงานประถมศึกษาอ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี.” 
สารนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546. 

สนัติ  บุญภิรมย.์ การบริหารงานวิชาการ.  กรุงเทพฯ : บริษทับุค๊พอยด,์ 2552. 
สีมา สีมานนัท.์ (2553, 23 พฤศจิกายน). ของฝากอธิบดี เรืEองการพฒันาสมรรถนะองคก์าร. มติชน 

สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ. แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Base Learning. 
 กรุงเทพฯ:โรงพมิพศิ์ริวฒันา อินเตอร์ปร้ินท,์ 2549. 
สุญาดา  ศิริบูรพงศา. “สมรรถนะของผูบ้ริหารและองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถาน ศึกษาในเขต 
              พื้นที่รับผดิชอบของส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6” วทิยานิพนธ ์
              ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 
              มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553. 
สุบรรณ  เอ่ียมวจิารณ์. การจัดการขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากร :  หัวใจส าคญัใน 
 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย. วารสารบณัฑิตศึกษา, 2548. 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่เป็น 
 นิติบุคคล. กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ(์ร.ส.พ.), 2546. 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี.  ทักษะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี. เขา้ถึงเม่ือ 11 ตุลาคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก 
http://grad.vru.ac.th/ 
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ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก. กรุงเทพฯ: พมิพดี์, 2554. 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน. คู่มือก าหนดสมรรถนะในข้าราชการพลเรือน :  คู่มือ 
 สมรรถนะหลัก. พมิพค์ร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ :  บริษทัประชุมช่าง จ  ากดั, 2553. 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. คู่มือหลักสูตรการพัฒนา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ. กรุงเทพฯ: สกสค.2549. 
_______ . คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ มีวิทยฐานะ และเลื่อน 
 วิทยฐานะด้วยการบริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะต าแหน่งของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านกังานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2553.  

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. สมรรถนะการบริหารที่ท าให้องค์กรเกิดการยอมรับ. เขา้ถึงเม่ือ 
 22 ตุลาคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.krubannok.com/blog/36790 

ส านกังานทดสอบทางการศึกษา กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. ( 2545) . การประกัน  
             คุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา . กรุงเทพฯ: โรงพมิพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 
ส านกัพฒันาและส่งเสริมวชิาชีพ. ชุดวิชาการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร 

การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจ าการ. กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 
2549. 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน). คู่มือการประเมิน 
 คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ฉบับสถานศึกษา 

(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554). สมุทรปราการ: ออฟเซ็ท พลสั, 2555. 
ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ :  ส านกังานเลขาธิการ 

คุรุสภา, 2549. 
หวน  พนิธุพนัธ.์ การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน.เขา้ถึงเม่ือ 

22 ตุลาคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก www.krucenter.net/modules.php? 
อนนัต ์ วรรณภาค. บทความเร่ือง ความส าคญัของผู้น า และการบริหาร. เขา้ถึงเม่ือ 19 กนัยายน 
 2556  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.kroobannok.com/38930 
อนนัต ์  นามทองตน้. สมรรถนะ(competency) : พลังแห่งการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ. วารสาร 
 การศึกษาส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2554. 
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อภิชาต   แก่นนอ้ย. “การบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่ 
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2.” สารนิพนธ ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549. 

อภิรักษ ์ วรรณสาธพ. คน : Competency ความท้าทายขององค์การ ยุคใหม่. (Productivity    
             World,2545. 
อญัชลี   ธรรมะวธีิกุล. แนวคดิเชิงระบบ (System Concept).  เขา้ถึงเม่ือ 28 กนัยายน 

 2556  เขา้ถึงไดจ้าก  http://panchalee.wordpress.com/2009/04/28/system-concept/ 
อาภร  ภู่วทิยพนัธุ์. Competency  Dictionary . กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซนเตอร์, 2548. 
เอนกลาภ  สุทธินนัท ์. (2548) .แนวทางการน าสมรรถนะทั้ง 5 ไปเพิ่มประสิทธิภาพ  
 การ ปฏิบัติงานอย่างได้ผล. กรุงเทพฯ : อดัส าเนา. 
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ภาคผนวก   ก 

 หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมอื 

 รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1. นายศิลปะชยั      นิลมณี   
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 

อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัดอนไก่เต้ีย จ. เพชรบุรี 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

2. นายสุวรรณ เช้ือนิล  
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแหลม จ. เพชรบุรี 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

 
3. ดร. พมิผกา แดงสุวรรณ์ 

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดอนยาง จ. เพชรบุรี 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

4. นายคะนึง    กายสอน 
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศน์เช่ียวชาญ 

ศึกษานิเทศกส์ านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 1 

5. นางโสพศิ   แสงมีศรี 
ต าแหน่ง  ครูช านาญการพเิศษ 

ครูโรงเรียนวดัดอนไก่เต้ีย จ. เพชรบุรี 
    ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
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ภาคผนวก   ข 

 หนังสือขอทดลองใช้เคร่ืองมือ 

 รายช่ือสถานศึกษาทดลองเคร่ืองมอืวิจัย 
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รายช่ือสถานศึกษาทดลองเคร่ืองมอืวิจัย 
 

ที่ ช่ือสถานศึกษา ที่ตั้ง 
1 โรงเรียนบา้นดอนยาง อ าเภอเมือง จ. เพชรบุรี 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
2 โรงเรียนวดันาพรม  

(มนมหาวริิยาคาร) 
อ าเภอเมือง จ. เพชรบุรี 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

3 โรงเรียนบา้นยางน ้ ากลดัใต ้ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จ. เพชรบุรี 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

4 โรงเรียนบา้นเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จ. เพชรบุรี 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

5 โรงเรียนวดัเขมาภิรัติการาม  
(เกษมราษฏร์บ ารุง) 

อ าเภอเมือง จ. เพชรบุรี 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

6 โรงเรียนวดักุฎ 
(ชุ่มประชารังสรรค)์ 

อ าเภอเขายอ้ย จ. เพชรบุรี 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

7 โรงเรียนวดัปากคลอง 
(ศุทยาลยัอุทิศ) 

อ าเภอบา้นแหลม จ. เพชรบุรี 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

8 โรงเรียนบา้นทุ่งเฟ้ือ 
(เอมสะอาดอ านวย) 

อ าเภอบา้นแหลม จ. เพชรบุรี 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
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ภาคผนวก  ค 

 ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวิจัย 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
 
Item-total Statistics 

 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 
V1           561.1250      2423.9194        .5971           .9345 
V2           561.0938      2430.2167        .4417           .9348 

V3           561.0625      2431.9960        .4182           .9348 
VAR00004     561.5000      2423.7419        .6552           .9345 
VAR00005     561.6563      2416.1038        .6394           .9344 

VAR00006     561.3125      2419.8347        .6004           .9345 
VAR00007     561.5625      2418.2540        .6552           .9344 
VAR00008     561.4688      2418.9667        .5996           .9344 

VAR00009     561.4375      2412.3831        .6453           .9343 
VAR00010     561.6563      2409.9748        .6847           .9342 
VAR00011     561.5000      2423.0968        .5965           .9345 

VAR00012     561.2500      2439.4839        .3024           .9350 
VAR00013     561.1563      2431.1683        .4581           .9348 
VAR00014     561.2188      2423.1442        .5966           .9345 

VAR00015     561.2500      2412.3226        .6665           .9343 
VAR00016     561.3438      2413.0716        .6619           .9343 
VAR00017     561.3750      2423.9839        .5406           .9346 

VAR00018     561.3750      2425.9839        .5590           .9346 
VAR00019     561.3125      2422.9315        .6034           .9345 

VAR00020     561.4375      2423.9960        .5100           .9346 
VAR00021     561.4063      2419.6683        .6208           .9344 
VAR00022     561.3750      2418.5000        .6327           .9344 

VAR00023     560.1875      2380.6089        .0388           .9541 
VAR00024     561.6250      2412.2419        .6803           .9342 
VAR00025     561.3750      2418.6935        .6295           .9344 

VAR00026     561.4688      2414.4506        .6726           .9343 
VAR00027     561.3750      2427.2742        .6037           .9346 
VAR00028     561.4375      2419.0282        .6418           .9344 

VAR00029     561.4375      2417.4153        .6145           .9344 
VAR00030     561.3125      2427.4476        .5854           .9346 
VAR00031     561.5000      2419.4194        .5582           .9345 

VAR00032     561.5313      2420.1925        .5574           .9345 
VAR00033     561.5313      2439.5474        .3099           .9350 
VAR00034     561.5313      2429.0958        .3903           .9348 

VAR00035     561.5000      2422.9677        .5042           .9346 
VAR00036     561.5000      2413.1613        .6106           .9343 

VAR00037     561.3750      2417.8548        .6436           .9344 
VAR00038     561.2188      2415.4667        .6700           .9343 
VAR00039     561.2500      2430.3226        .5230           .9347 

VAR00040     561.4063      2432.5716        .5036           .9348 
VAR00041     561.1563      2425.3619        .6341           .9346 
_ 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 

Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
VAR00042     561.4688      2405.0313        .7164           .9341 

VAR00043     561.3750      2414.1129        .7786           .9343 
VAR00044     561.4063      2413.4103        .8038           .9342 
VAR00045     560.0313      2577.7087       -.2365           .9590 

VAR00046     561.2500      2415.6129        .7315           .9343 
VAR00047     561.2500      2411.4839        .8061           .9342 
VAR00048     561.5313      2397.0958        .7610           .9339 

VAR00049     561.3438      2403.2006        .7601           .9340 
VAR00050     561.3438      2402.2974        .7732           .9340 
VAR00051     561.4688      2430.5151        .5784           .9347 

VAR00052     561.5313      2422.5796        .7027           .9345 
VAR00053     561.5000      2430.7742        .5949           .9347 
VAR00054     561.3438      2424.1038        .6598           .9345 

VAR00055     561.4063      2426.7006        .6277           .9346 
VAR00056     561.3438      2425.3942        .6334           .9346 
VAR00057     561.3750      2426.4355        .6211           .9346 

VAR00058     561.5313      2419.8054        .6116           .9345 
VAR00059     561.3438      2430.8135        .5226           .9347 

VAR00060     561.4375      2426.6411        .5104           .9346 
VAR00061     561.5625      2426.8347        .5625           .9346 
VAR00062     561.3438      2435.2651        .4317           .9349 

VAR00063     561.3438      2429.2006        .4939           .9347 
VAR00064     561.3438      2419.0716        .6171           .9344 
VAR00065     561.4063      2422.8942        .6256           .9345 

VAR00066     561.5000      2428.0645        .5072           .9347 
VAR00067     561.5313      2430.4506        .4328           .9348 
VAR00068     561.1563      2437.9425        .3771           .9349 

VAR00069     561.1875      2433.5766        .4614           .9348 
VAR00070     561.3125      2430.3508        .4691           .9347 
VAR00071     560.2188      2352.1119        .1530           .9438 

VAR00072     561.2813      2431.1764        .5068           .9347 
VAR00073     561.2813      2430.9183        .4157           .9348 
VAR00074     561.3438      2425.2006        .4430           .9347 

VAR00075     561.4375      2418.2540        .5233           .9345 
VAR00076     561.4688      2415.6764        .6050           .9344 

VAR00077     561.3750      2422.6935        .5179           .9346 
VAR00078     561.6875      2409.7056        .6236           .9342 
VAR00079     561.5625      2411.3508        .6606           .9342 

VAR00080     561.5625      2407.8669        .6307           .9342 
VAR00081     561.5000      2424.7742        .5663           .9346 
VAR00082     561.3125      2425.4476        .5578           .9346 

_ 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
 
Item-total Statistics 

 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 
VAR00083     561.3125      2430.5444        .5227           .9347 
VAR00084     561.4375      2420.2540        .6206           .9345 

VAR00085     561.4063      2414.4425        .6530           .9343 
VAR00086     561.5000      2428.0000        .5083           .9347 
VAR00087     561.4063      2426.5716        .5035           .9347 

VAR00088     561.5625      2415.5444        .6443           .9343 
VAR00089     561.5313      2417.0313        .6065           .9344 
VAR00090     561.5000      2414.7097        .6301           .9343 

VAR00091     561.4063      2425.9909        .5675           .9346 
VAR00092     561.1875      2419.9637        .6572           .9344 
VAR00093     561.1875      2417.0605        .7099           .9343 

VAR00094     561.3750      2405.9194        .7788           .9341 
VAR00095     561.4688      2406.3216        .7458           .9341 
VAR00096     561.5625      2408.7702        .7523           .9341 

VAR00097     561.4688      2418.1925        .6121           .9344 
VAR00098     561.4688      2423.8054        .6353           .9345 
VAR00099     561.5313      2424.1925        .5378           .9346 

VAR00100     561.5000      2412.9677        .6133           .9343 
VAR00101     561.5938      2415.2813        .6164           .9343 

VAR00102     561.5625      2419.7379        .5776           .9345 
VAR00103     561.4688      2405.4183        .7594           .9341 
VAR00104     561.2813      2417.6925        .6950           .9344 

VAR00105     561.3438      2416.8135        .6548           .9344 
VAR00106     561.3750      2418.0484        .6403           .9344 
VAR00107     561.5000      2419.6774        .5543           .9345 

VAR00108     561.3750      2430.6935        .4281           .9348 
VAR00109     561.2500      2425.9355        .5454           .9346 
VAR00110     561.3125      2422.2218        .5609           .9345 

VAR00111     561.3438      2416.4264        .6612           .9344 
VAR00112     561.3750      2423.5323        .6043           .9345 
VAR00113     561.3438      2426.0393        .5515           .9346 

VAR00114     561.4375      2423.6734        .6229           .9345 
VAR00115     561.4375      2415.8669        .6966           .9343 
VAR00116     561.4063      2421.1522        .5956           .9345 

VAR00117     561.6250      2411.5323        .6913           .9342 
VAR00118     561.5313      2412.1925        .6353           .9343 

VAR00119     561.5313      2409.9990        .6672           .9342 
VAR00120     561.5313      2410.4506        .6607           .9342 
VAR00121     561.6250      2420.1774        .6045           .9345 

VAR00122     561.7500      2409.0323        .7754           .9341 
VAR00123     561.7188      2408.3377        .7564           .9341 
_ 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 

Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
VAR00124     561.7813      2403.1442        .5560           .9342 

VAR00125     561.5938      2412.5071        .7114           .9342 
VAR00126     561.7813      2409.0151        .6501           .9342 
VAR00127     561.5938      2414.3780        .6301           .9343 

VAR00128     561.6875      2412.9315        .7147           .9342 
VAR00129     561.5938      2413.7329        .6399           .9343 
VAR00130     561.5938      2409.2813        .7642           .9341 

 
 
 

Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     32.0                    N of Items =130 

 
Alpha =    .9353 
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ภาคผนวก  ง 

 หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 รายช่ือสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล 
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รายช่ือโรงเรียนที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

ที่ รายช่ือโรงเรียน ที่ รายช่ือโรงเรียน 
1 อนุบาลเพชรบุรี 26 บา้นบ่อขม 
2 บา้นพีเ่ล้ียง (อ่ิมอุทิศ) 27 บา้นหนองพลบั (อินทจิตบ ารุง) 
3 วดัพระรูป (จนัทศรีสงเคราะห์) 28 บา้นดอนยีก่รอก 
4 วดัหนองไมเ้หลือง (ธรรมโชติประชาธร) 29 วดัสิงห์ (ขจิตพทุธสรศึกษา) 
5 วดัถ่ินปุรา (เดชสมบูรณ์) 30 บา้นบางกุฬา 
6 บา้นดอนยาง 31 หาดเจา้ส าราญ (พรหมานุกูล) 
7 บา้นหนองมะขาม 32 วดับางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 
8 วดัหนองควง (ปริยตัิพทุธสรราษฎร์นุเคราะห์) 33 วดัทา้ยตลาด (ววิฒัน์เกษนราประชานุกูล) 
9 บา้นดอนมะขามชา้ง (ใจราษฎร์อุปถมัภ)์ 34 วดัยาง (เยน็ประชาสรรค)์ 
10 วดัทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วทิยาคาร) 35 บา้นวงั 
11 วดัโพธ์ิทยัมณี (ศิริพรรณพทิยา) 36 วดัดอนทราย (สมัฤทธ์ิราษฎร์นุเคราะห์) 
12 วดับนัไดทอง (วเิศษศึกษา) 37 วดัเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บ ารุง) 
13 วดัดอนไก่เต้ีย 38 วดัโพธ์ิ (ช่ืนศรีผดุง) 
14 วดัโพพระใน (รุ่งรังสฤษฏ)์ 39 วดัหว้ยโรง (หน่ึงนฤมิตรพทิยาคาร) 
15 วดัเพรียง (วเิทศราษฎร์วฒันา) 40 วดัหนองสม้ 
16 บา้นไร่ดอน 41 บา้นสระพงั 
17 วดัโรงเข ้(พฒุประชาสรรค)์ 42 บา้นหนองชุมพล 
18 วงัตะโก (ชอ้งประชาพทิกัษ)์ 43 บา้นหนองประดู่ 
19 วดัเวียงคอย(สวา่งแสงวทิยา) 44 ไทยรัฐวทิยา 13 (บา้นพมุ่วง) 
20 วดัใหม่ท่าศิริ (สุพรรณวทิยาคาร) 45 วดัทรงธรรม 
21 วดัลาดโพธ์ิ (รวมราษฎร์วทิยาคาร) 46 บา้นเนินรัก 
22 วดัหนองหวา้ (เสธิยสาธร) 47 วดัมณีเล่ือน 
23 บา้นบ่อโพง 48 บา้นคีรีวงศ ์
24 บา้นดอนนาลุ่ม 49 วดัหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 
25 บา้นโตนดนอ้ย 50 วดัเขาสมอระบงั 
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รายช่ือโรงเรียนทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล (ต่อ) 

ที่ รายช่ือโรงเรียน ที่ รายช่ือโรงเรียน 
51 วดัเวฬุวนาราม 71 วดัราษฎร์ศรัทธา 
52 วดักุญชรวชิราราม (พฒันาวเิทศประชาสรรค)์ 72 วดับางขนุไทร (ผดุงวทิยา) 
53 บา้นท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 

 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 
73 วดัเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค)์ 

54 บา้นหนองรี 74 วดับางล าภู 
55 บา้นสามเรือน 75 บา้นบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค)์ 
56 บา้นพพุลู 76 บา้นสามแพรก 
57 บา้นปากรัตน ์ 77 วดัลดั (บางตะบูนวทิยาคาร) 
58 บา้นท่าเสลา 78 วดัเกาะแกว้ 
59 บา้นอ่างศิลา 79 วดัปากอ่าว (ญาณสาครวทิยาคาร) 
60 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง (อุดมวนา) 80 วดัตน้สน (บุญมีโชติวทิยา) 
61 บา้นยางน ้ ากลดัเหนือ 81 วดัในกลาง 
62 บา้นจะโปรง 82 มิตรภาพที่ 34 
63 บา้นหนองไผ ่ 83 วดันอกปากทะเล 
64 บา้นท่าแร้ง (สหราษฎร์) 84 บา้นดอนมะขาม 
65 บา้นคลองมอญ 85 วดัสมุทรโคดม 
66 วดัไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 86 วดัสมุทรธาราม 
67 วดักุฎิ (นนัทวเิทศประชาสรรค)์   
68 บา้นเหมืองไทร   
69 บา้นบางแกว้ (ส านกังานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)   
70 วดัดอนผงิแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค)์   
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 

 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการ
วิจัย เร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของท่านมีค่า
อย่างยิ่งต่อการวิจัยน้ี ข้อมูลท่ีท่านตอบถือเป็นความลบัและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังานหรือสถาน ศึกษาของท่านแต่ประการใด โดยผูวิ้จยัจะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวม   จึงขอความ
กรุณาโปรดตอบให้ครบทุกขอ้ตามความเป็นจริง 
 ผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละโรงเรียน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบ้ริหาร

สถานศึกษาหรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีรักษาการแทน 1 คน และ ครูผูส้อน 2 คน  ( ตอบคนละ 1 ฉบบั ) 

 แบบสอบถามน้ีประกอบดว้ย 3 ตอน จ านวน  135  ขอ้ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน  5    ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 สมรรถนะผูบ้ริหาร     จ านวน 50   ขอ้ 

 ตอนท่ี 3 การบริหารงานวิชาการ     จ านวน 80  ขอ้ 

 เม่ือท่านให้ขอ้มูลครบถว้นแลว้ โปรดจดัส่งแบบสอบถามน้ีคืนทางช่องรับเอกสารโรงเรียนวดั

ดอนไก่เต้ีย ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1  (ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2558 ) 

ซ่ึงผูวิ้จยัไดแ้นบซองมาพร้อมกนัน้ีแลว้ 

 ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

( นางศรีนภา   ฉิมเฉย )  

นกัศึกษาปริญญาโท 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ส ำหรับ  (   )   ผู้บริหำรสถำนศึกษำ     
           (    )  รองผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือ 

                   ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีรักษำกำรแทน  
           (     )  ครูผู้สอน คนที่ 1 

           (    )  ครูผู้สอน คนที่ 2 
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ตอนที่ 1 : สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 

 
 
 
 
 

 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1 เพศ 

 ชาย                   หญิง 
[   ]  01 

2 อาย ุ
 20-30 ปี             31-40 ปี 
 41-50 ปี             51-60 ปี 
 มากกวา่ 60 ปี 

[   ]  02 

3 ระดบัการศึกษา 
 ต  ่ากวา่ปริญญาตรี    ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท              ปริญญาเอก 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

[   ]  03 

4 ต าแหน่งหนา้ที่ 
 ผูบ้ริหารหรือรองผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ครูผูส้อน 

[   ]  04 

5 ประสบการณ์ในการท างาน 
 1-5 ปี                    6-10 ปี 
 11-15 ปี               16-20 ปี 
 21-25 ปี               26-30 ปี 
 มากกวา่ 30 ปี 

[   ]  05 



235 

 

 

ตอนที่ 2   สมรรถนะผู้บริหาร  

ค าช้ีแจง  ในการตอบค าถามแต่ละขอ้ ใหท้่านพจิารณาตดัสินใจวา่ ตวัท่าน (กรณีผูต้อบเป็นผูบ้ริหาร)  

 หรือผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่าน (กรณีผูต้อบเป็นครู) มีสมรรถนะตามที่บรรยายไวใ้นระดบัใด  

 แลว้ท าเคร่ืองหมาย √ในช่องระดบัของบทบาทเพียงช่องเดียว 

ถา้ท่านตอบ ระดบั 1 หมายถึง สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยที่สุด 

  ระดบั 2 หมายถึง สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย 

  ระดบั 3 หมายถึง สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ระดบั 4 หมายถึง สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

  ระดบั 5 หมายถึง สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
( Achievement Motivation ) 

1 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีความมุ่งมัน่ในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งมีคุณภาพ ครบถว้น และสมบูรณ์ 

     [   ]  06 

2 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านปฏิบตัหินา้ที่เป็น
แบบอยา่งที่ดี 

     [   ]  07 

3 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่าน มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคเ์พือ่พฒันางานของโรงเรียน 

     [   ]  08 

4 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีการน านวตักรรม / 
ทางเลือกใหม่มาใชเ้พือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของโรงเรียน 

     [   ]  09 

5 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านพฒันาระบบ  ขั้นตอน  
วธีิการท างาน เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานที่โดดเด่นและแตกต่าง
อยา่งที่ไม่มีใครท าไดม้าก่อน(Best Practice) 

     [   ]  10 

6 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่าน มีความมุ่งมัน่ในการ
พฒันางานที่รับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง 

     [   ]  11 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การบริการที่ดี  ( Service Mind) 

7 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านจดัใหมี้รูปแบบระบบการ
บริการที่ดีใหบ้ริการทุกประเภทอยา่งรวดเร็ว ทนัใจ  
ไม่ล่าชา้ 

     [   ]  12 

8 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านใหบ้ริการดว้ยอธัยาศยั
ไมตรี และสร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ 

     [   ]  13 

9 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีการน าขอ้มูลที่ไดจ้าก
การประเมิลผลความพงึพอใจมาปรับปรุงและพฒันา
ระบบในการบริการ อยา่งต่อเน่ือง 

     [   ]  14 

10 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีการประเมินความพงึ
พอใจของผูรั้บบริการหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

     [   ]  15 

11 
ผูรั้บบริการหรือผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพงึพอใจในการ
ใหบ้ริการ 

     [   ]  16 

การพัฒนาตนเอง   

12 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีชัว่โมงเขา้ประชุม 
อบรม สมัมนาอยา่งสม ่าเสมอ 

     [   ]  17 

13 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านเขา้ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในหน่วยงาน ที่จดัอยา่งสม ่าเสมอ 

     [   ]  18 

14 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านศึกษา คน้ควา้หาองค์
ความรู้ทางวชิาการใหม่ ๆ เพือ่พฒันาตนเองพฒันางาน 
และพฒันาวชิาชีพอยา่งสม ่าเสมอ 

     [   ]  19 

15 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีการรวบ รวมองค์
ความรู้ส าคญั เพือ่ใชใ้นการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

     [   ]  20 

16 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีการแลก เปล่ียนเรียนรู้
กบัผูร่้วมงาน/เพือ่นร่วมงานเพือ่พฒันาตนเองทุกคร้ัง 
ที่มีโอกาส 
 

     [   ]  21 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การท างานเป็นทีม ( team work ) 

17 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ และหรือเครือข่ายร่วมพฒันาตนเองทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

     [   ]  22 

18 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านใหค้วามร่วมมือ 
ช่วยเหลือ สนบัสนุนเพือ่นร่วมงานเพือ่บรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จในงานร่วมกนั 

     [   ]  23 

19 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีการประสานความ
ร่วมมือและสร้างสมัพนัธภาพอนัดีในทีม 

     [   ]  24 

20 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านใหค้วามช่วยเหลือแก่
ผูร่้วมงานที่มีเหตุจ าเป็นโดยไม่ตอ้งใหร้้องขอ 

     [   ]  25 

21 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านแสดงความเป็นผูน้ า ตาม
บทบาทอยา่งเหมาะสม 

     [   ]  26 

22 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย 

     [   ]  27 

23 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านใหเ้กียรติ ยกยอ่ง ชมเชย
กล่าวช่ืนชมและใหก้ าลงัใจผูร่้วมงาน/เพือ่นร่วมงาน 
จดักิจกรรมส่งเสริมความสามคัคีอนัเป็นน ้าหน่ึงใจ
เดียวกนัในทีม 

     [   ]  28 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

24 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านวเิคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ย 
ภาวะคุกคาม โอกาสความส าเร็จของงานหรือองคก์ร 

     [   ]  29 

25 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีการจดัท าแผนงาน/
โครงการรองรับ 

     [   ]  30 

26 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านด าเนินกิจกรรมและ
ประเมินผลการแกปั้ญหาหรือพฒันางานโดยน าผลการ
ประเมินไปใชพ้ฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

     [   ]  31 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 
27 

มีการก าหนดองค์ประกอบของแผนงาน/โครงการมี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบและ
สอดคลอ้งกบันโยบาย/ ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ร 

     [   ]  32 
 
 

28 ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านแกปั้ญหาหรือพฒันางาน 
รวมทั้ง สามารถวเิคราะห์องคก์รหรืองานในภาพรวม
และด าเนินการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

     [   ]  33 

29 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านจดัท าแผนยทุธศาสตร์
การบริหารวชิาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทัว่ไปของโรงเรียน 

     [   ]  34 

30 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านจดัท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีของโรงเรียนและรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

     [   ]  35 

การส่ือสารและการจูงใจ 

31 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านสามารถ พดู เขียน 
ส่ือสาร โตต้อบ ในโอกาสต่างๆ ให้ผู ้อ่ืนเขา้ใจไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและชดัเจน 

     [   ]  36 
 

32 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่าน เป็นผูน้ าการอภิปราย 
และสรุปประเด็นในการประชุมน าเสนอแนวคิด แสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม และในโอกาสต่างๆไดเ้ป็น
อยา่งดี 

     [   ]  37 

33 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่าน เลือกใชเ้ทคโนโลยแีละ
เคร่ืองมือในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     [   ]  38 

34 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านสามารถใชเ้ทคโนโลย ี
จดัระบบการน าเสนอสารสนเทศของหน่วยงานไดเ้ป็น
อยา่งดี 

     [   ]  39 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

35 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีความ สามารถในการจูง
ใจ โนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเห็นดว้ย ยอมรับคลอ้ยตามเพือ่
บรรลุจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร 

     [   ]  40 

36 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านสามารถโนม้นา้วใจผูฟั้ง
ทั้งทางตรงและทางออ้มดว้ยเทคนิคต่าง ๆ 

     [   ]  41 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

37 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่าน ร่วมคิด ร่วมท า และร่วม
ตดัสินใจในกระบวน การพฒันาบุคลากรของ
หน่วยงาน อยา่งต่อเน่ือง 

     [   ]  42 

38 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านสนบัสนุนและชกัชวนให้
บุคคลเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาความรู้ และพฒันา
ศกัยภาพ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัภารกิจที่ตนรับผดิชอบ 

     [   ]  43 

39 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วมในการพฒันา
บุคลากรทุกรูปแบบ 

     [   ]  44 

40 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านเป็นแบบ อยา่งและร่วม
สร้างเครือข่ายการพฒันาบุคลากรระดบัเขตพื้นที่ และ
ระดบัประเทศ 

     [   ]  45 

41 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านจดักิจกรรม/โครงการ/
สนบัสนุนใหเ้พือ่นร่วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้งไดมี้โอกาส
พฒันาศกัยภาพ อยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง 

     [   ]  46 

42 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีการประเมินผลการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรมีการนิเทศและติดตามอยา่ง
เป็นระบบ 

     [   ]  47 

43 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านหาโอกาสในการ
ฝึกอบรม พฒันา หรือสร้างประสบการณ์ตรงเพื่อ
พฒันาบุคลากร 
 

     [   ]  48 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การมีวสัิยทัศน์ 

44 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านเปิดโอกาสใหเ้พือ่น
ร่วมงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวสิยัทศัน์หรือทิศทางการพฒันาองคก์ร 

     [   ]  49 

45 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านเป็นผูน้ าในการก าหนด
วสิยัทศัน์ และพนัธกิจขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั 

     [   ]  50 

46 
วสิยัทศัน์/ทิศทางการพฒันางาน ทนัสมยั และ
สอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานที่สงักดั 

     [   ]  51 

47 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีการก าหนดยทุธศาสตร์
หรือแนวทางการพฒันางาน  พนัธกิจและวตัถุประสงค์
ในการพฒันางาน สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และเป็น
รูปธรรม 

     [   ]  52 

48 
มีการวเิคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงวสิัยทศัน์/ทิศ
ทางการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

     [   ]  53 

49 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านมีแผนงาน/โครงการหรือ
กิจกรรมรองรับ พนัธกิจและวตัถุประสงคอ์ยา่ง
ครอบคลุมและชดัเจน 

     [   ]  54 

50 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านปรับเปล่ียนเทคนิค 
วธีิการถ่ายทอดวสิยัทศัน์ เม่ือสถานการณ์เปล่ียนไป 

     [   ]  55 
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ตอนที่ 3 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา การบริหารงานวิชาการ 

ค าช้ีแจง   ขอ้ความในหวัขอ้ต่อไปน้ีเป็นขอ้ความเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ  

 โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องที่ท่านพจิารณาเห็นวา่บุคลากรในสถานศึกษามีการปฏิบติั  

 และพฤติกรรมการแสดงออก เพยีงช่องเดียว โดยมีเกณฑใ์หเ้ลือกตอบ ดงัน้ี 

ถา้ท่านตอบ ระดบั 1 หมายถึง การบริหารงานวชิาการ  อยูใ่นระดบันอ้ยที่สุด 

  ระดบั 2 หมายถึง การบริหารงานวชิาการ  อยูใ่นระดบันอ้ย 

  ระดบั 3 หมายถึง การบริหารงานวชิาการ  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ระดบั 4 หมายถึง การบริหารงานวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก 

  ระดบั 5 หมายถึง การบริหารงานวชิาการ  อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

1 
มีการศึกษาวเิคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551    และสาระแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการก่อนจดัท าหลกัสูตร 

     
[   ]  56 

2 
มีการเก็บขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหา 
และความตอ้งการของสงัคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

     
[   ]  57 

3 
มีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม และ ประเมิน
สถานภาพสถานศึกษาเพือ่ก าหนดวสิยัทศัน์ 
ภารกิจ เป้าหมาย คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์

     
[   ]  58 

4 
มีการวางแผนการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาที่
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์  เป้าหมายและ
คุณลกัษณะที่พึ่งประสงค ์

     
[   ]  59 

5 
จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสาระต่าง ๆ ที่
ก  าหนดใหมี้ในหลกัสูตรสถานศึกษาที่ 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ เป้าหมาย และ
คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์

     
[   ]  60 

6 
มีการวางแผนและมีการน าหลกัสูตรไปใชใ้น
การเรียนการสอน 

     
[   ]  61 

7 มีการบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตรให้เหมาะสม      [   ]  62 

8 
มีการนิเทศการใชห้ลกัสูตร ติดตามประเมินผล 
ปรับปรุง  และพฒันาหลกัสูตร 

     
[   ]  63 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

9 
ส่งเสริม นิเทศ  ติดตามและก ากบัใหค้รูจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

     
[   ]  64 

10 

ส่งเสริม นิเทศ  ติดตามและก ากบัใหค้รูจดั
กระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดั
ของผูเ้รียน 

     

[   ]  65 

11 
ฝึกทกัษะ กระบวนการคิดการจดัการ  การเผชิญ
สถานการณ์  การประยกุตใ์ชค้วามรู้เพือ่ป้อง กนั
และแกไ้ขปัญหา 

     
[   ]  66 

12 
ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์และการ
ปฏิบตัิจริง 

     
[   ]  67 

13 
มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้โดยเนน้เนน้การนิเทศที่ร่วมมือ
ช่วยเหลือกนัแบบกลัยาณมิตร 

     
[   ]  68 

14 
มีการพฒันาครูเพือ่พฒันากระบวนการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 

     
[   ]  69 

15 
มีการน าผลส าฤทธ์ิจากการประเมินผลแต่ละคร้ัง
มาศึกษาวเิคราะห์ร่วมกนัเพือ่พฒันาและส่งเสริม 

     
[   ]  70 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 การจดัการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากยิง่ขึ้น       
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

16 
มีการใชร้ะเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบั การวดัและ
ประเมินผลของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

     
[   ]  71 

17 
มีการพฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลใหไ้ด้
มาตรฐาน 

     
[   ]  72 

18 
ครูจดัท าหลกัฐานผลการเรียนของนกัเรียนทุก
ระดบัชั้น 

     
[   ]  73 

19 
ครูด าเนินการวดัผล  และประเมินผลการเรียน
การสอน  โดยเนน้การประเมินผลตามสภาพจริง  
จากกระบวนการปฏิบตัิและผลงาน 

     
[   ]  74 

20 

มีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะประสบ การณ์และ
ผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถาน
ประกอบการ และอ่ืน ๆ  ตามแนวทางที่
กระทรวง ศึกษาธิการก าหนด 

     

[   ]  75 

21 
รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนกัเรียน
และบนัทึกผลในรายงานการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล(ปพ.๖) 

     
[   ]  76 

22 
ตรวจสอบการจบหลกัสูตรของนกัเรียนในแต่ละ
ช่วงชั้น 

     
[   ]  77 

การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

23 
มีการศึกษาวเิคราะห์การบริหารการจดัการ และ
การพฒันาคุณภาพงานวชิาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

     
[   ]  78 

24 
ผ ู บริหารส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูเขา้รับการ
อบรม เก่ียวกบัการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

     
[   ]  79 
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25 
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  
เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

     
[   ]  80 

26 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนส่ือและอุปกรณ์เพือ่ใช ้
ในการวจิยั จดัใหมี้คู่มีอ/เอกสารเพือ่ประ กอบ
การจดัท าวจิยัใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียน 

     
[   ]  81 

27 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูน าเสนอผลงาน การ
วจิยัต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

     
[   ]  82 

28 
ผูบ้ริหารประสานความร่วมมือในการ ศึกษา  
วเิคราะห์  วิจยั  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน 
การวจิยั 

     
[   ]  83 

29 

มีการน าวจิยั และผลงานมาพฒันาคุณภาพการ
เรียนการสอน และงานวชิาการกบัสถานศึกษา  
บุคคล  ครอบครัว  องคก์รหน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืน 

     

[   ]  84 

การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

30 
ศึกษาวเิคราะห์  ความจ าเป็นในการใชส่ื้อและ
เทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรียนการสอนและการ
บริหารงาน 

     
[   ]  85 

31 
ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูไดมี้การคิดคน้และ ผลิต
วสัดุส่ือ ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 

     
[   ]  86 

32 
จดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน 

     
[   ]  87 

33 
จดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นการพฒันา
งานดา้นวชิาการ 

     
[   ]  88 

34 

ประสานความร่วมมือในการผลิตส่ือ  จดัหา  
พฒันาและการใชส่ื้อ  นวตักรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การจดัการเรียนการสอน กบัสถานศึกษา 
บุคลากรครอบครัว องคก์ร หน่วยงานอ่ืน  

     

[   ]  89 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
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ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

34 

ประสานความร่วมมือในการผลิตส่ือ  จดัหา  
พฒันาและการใชส่ื้อ  นวตักรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การจดัการเรียนการสอน กบัสถานศึกษา  
บุคลากรครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืน 

     

[   ]  89 

35 

ประสานความร่วมมือในการผลิตส่ือ  จดัหา  
พฒันาและการใชส่ื้อ  นวตักรรมและเทคโนโลยี
เพือ่พฒันางานวชิาการ กบัสถานศึกษา  บุคลากร
ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 

     

[   ]  90 

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้   

36 

มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวขอ้ง การพฒันา

คุณภาพการศึกษาทั้งใสถานศึกษา ชุมชน  

ทอ้งถ่ิน  ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่

การศึกษาใกลเ้คียง 

     

[   ]  91 

37 
ส่งเสริมใหน้กัเรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
และนอกโรงเรียน 

     
[   ]  92 

38 

มีการจดัท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่
ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบ ครัว  องคก์ร
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา
ใกลเ้คียง 

     

[   ]  93 

39 

มีการประชาสมัพนัธแ์หล่งการเรียนรู้แก่ครู 
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบ ครัว  องคก์ร
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา
ใกลเ้คียงอยา่งต่อเน่ือง 

     

[   ]  94 

40 
จดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษารวมทั้งพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

     
[   ]  95 
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 ใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่       
41 ประสานความร่วมมือสถานศึกษาอ่ืน      [   ]  96 

42 
ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

     
[   ]  97 

43 
ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเป็น

แหล่งเรียนรู้ 

     
[   ]  98 

การนิเทศการศึกษา   

44 
มีการจดัระบบการนิเทศงานวชิาการและการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาโดยบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 

     
[   ]  99 

45 
มีการจดัระบบการนิเทศงานวชิาการและการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาโดยบุคลากร
ภายนอกสถานศึกษา 

     
[   ]  100 

46 
ด าเนินการนิเทศงานวชิาการ และการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่หลากหลาย 

     
[   ]  101 

47 
มีการประเมินผลการจดัระบบ และกระบวน 
การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

     
[   ]  102 

48 
ส่งเสริมใหค้รูน าผลงานจากการนิเทศ ภายในมา
ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน 

     
[   ]  103 

49 
ติดตาม  ประสานกบัเขตพื้นที่การศึกษา  เพือ่
พฒันาระบบและกระบวนการนิเทศงานวชิาการ 
และการเรียนการสอนของสถานศกึษา 

     
[   ]  104 

50 

มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบ การณ์
การจดัระบบนิเทศการศึกษาในสถาน ศึกษากบั
สถานศึกษาอ่ืนๆ 
 

     

[   ]  105 
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51 
มีการเชิญวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้เก่ียวกบั
จดัระบบนิเทศการศึกษา 

     
[   ]  106 

การแนะแนวการศึกษา 

52 
มีการจดัระบบการแนะแนวทางวชิาการและ
วชิาชีพในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

     
[   ]  107 

53 
มีการเช่ือมโยงระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และ
กระบวนการเรียนการสอนกบัการจดัระบบการ
แนะแนว 

     
[   ]  108 

54 
ครูทุกคนในสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการแนะแนวการศึกษา 

     
[   ]  109 

55 
มีการติดตามประเมินผลการจดัการระบบและ
กระบวนการแนะ แนวการศึกษาในสถานศึกษา 

     
[   ]  110 

56 
ประสานความร่วมมือดา้นการแนะแนว
การศึกษากบัสถานศึกษา  

     
[   ]  111 

57 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการแนะ
แนวการศึกษากบัสถานศึกษา หรือเครือข่ายการ
แนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

     
[   ]  112 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

58 
จดัระบบโครงสร้างองคก์รใหร้องรับการ
จดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     
[   ]  113 

59 
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป้า หมายความส าเร็จ
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตวัช้ีวดัของกระทรวง 

     
[   ]  114 

60 

ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป้าหมายความส าเร็จ
ของสถานศึกษาตาม เป้าหมายความส าเร็จของ
เขตพื้นที่การศึกษา 
 

     

[   ]  115 
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61 
จดัระบบการพฒันาระบบการประกัน คุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

     
[   ]  116 

62 
ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
เพือ่ปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

     
[   ]  117 

63 

ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและ
หน่วยงาน อ่ืน  ประสานงานกับ เขตพื้ นที่
การศึกษา  เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

     

[   ]  118 

64 
ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษา 

     
[   ]  119 

65 
น าผลการประเมินคุณภาพมาเป็นฐานในการ
พฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

     
[   ]  120 

การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 

66 
ส ารวจความตอ้งการ วางแผนในการสนับสนุน
งานวชิาการแก่ชุมชน 

     
[   ]  121 

67 

จดัให้ความรู้เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  
ทกัษะทางวชิาการ เพือ่การพฒันาทกัษะวิชาการ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

     

[   ]  122 

68 
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ินเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา 

     
[   ]  123 

69 
ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์
ระหวา่งบุคคล ครอบครัว ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

     
[   ]  124 

70 
จัดบุคลากรในโรงเ รียนให้ มีหน้าที่ ในการ
ประสานความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้  

     
[   ]  125 
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ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และทอ้งถ่ิน 

     
 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอืน่ๆ 

71 

ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพฒันา
วชิาการกบัสถานศึกษาของรัฐทั้งที่จดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษาทั้งบริเวณ
ใกลเ้คียงภายในเขตพื้นที่การ ศึกษา ต่างเขต
พื้นที่การศึกษา 

     

[   ]  126 

72 

ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพฒันา
วชิาการกบัสถานศึกษาของเอกชน ทั้งที่จดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษาทั้ง
บริเวณใกลเ้คียงภายในเขตพื้นที่การ ศึกษา ต่าง
เขตพื้นที่การศึกษา 

     

[   ]  127 

73 

ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพฒันา
วชิาการกบัสถานศึกษาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ทั้งที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดบัอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกลเ้คียงภายในเขต
พื้นที่การ ศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

     

[   ]  128 

74 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ
กบัองคก์รต่าง ๆ  ทั้งภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ 

     
[   ]  129 

75 
ส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถใน
การประสานความร่วมมือในการพฒันา วชิาการ
กบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืนๆ 

     
[   ]  130 
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ข้อที่  
ระดับความคดิเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัวองค์กร หน่วยงานและสถาบันอืน่ที่จัดการศึกษา 

76 

ส ารวจขอ้มูลการจดัการศึกษา  รวมทั้งความ
ตอ้งการในการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นวิชาการ
ของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและ
สถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษา 

     

[   ]  131 

77 

ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันาวชิาการ  และการ
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษา
ของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและ
สถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษา 

     

[   ]  132 

78 
จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดั
การศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร 
หน่วยงาน และสถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษา 

     
[   ]  133 

79 

จดัระบบภายในองคก์รใหมี้ความเหมาะสมใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของ
บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร หน่วยงาน และ
สถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษา 

     

[   ]  134 

80 

ผูบ้ริหารจดัตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ใหท้  าหนา้ที่ประสานให้เกิดความร่วมมือในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสงัคม
อ่ืนที่จดัการศึกษา 
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