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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดยีิ่ง

จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน ์ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และดร.เทพรังสรรค ์จันทรังษี กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณาเอาใจใส่  

ดูแล ใหค้ าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบ และปรับปรุง

แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยรู้สกึซาบซึง้                           

ในความเมตตา ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์  

ทุกท่านที่ใหก้ารช่วยเหลอืการท าวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์

และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร นายศริิพงษ์ พาดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 23 นายเอกชัย บุตรแสนคม ผูอ้ านวยการโรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 

และนางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรยีนธาตุนารายณ์วิทยา  

ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจัยในการวิจัยครั้งนีจ้นส าเร็จลุล่วง  

 ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา    

เขต 23 ตลอดจนผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรยีน ในสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ทุกคน ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถาม 

เพื่อการวิจัยและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย จงึขอขอบพระคุณมา  

ณ โอกาสนี ้ 

 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบแด่บิดา มารดาของ

ผูว้ิจัย และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผูว้ิจัยสามารถด ารงตนและบรรลุผล 

ส าเร็จในปัจจุบัน  
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ชื่อเรื่อง    ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผูส้อนกับประสิทธิผล 

    การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

    การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ผู้วิจัย    ภัทรสุดา เกิดแสง 

กรรมการที่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ 

    ดร.เทพรังสรรค์ จันทรังษี 

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2563 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์          

และหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 23 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ  

และครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ปีการศกึษา 2562  

จ านวน 341 คน จ าแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน 84 คน หัวหน้างานวิชาการ 

จ านวน 28 คน และครูผูส้อน จ านวน 229 คน ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Random Sampling) เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีคา่ความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.957 และแบบสัมภาษณ์  

สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์วาม

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 

ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. สมรรถนะของครูผู้สอน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

หัวหนา้งานวิชาการและครูผูส้อน โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  3. สมรรถนะของครูผู้สอน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

หัวหนา้งานวิชาการและครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง แตกต่างกัน
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III 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ .01 จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหนง่ไม่แตกต่างกัน และ

จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพการด ารง

ต าแหน่ง ไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณใ์นต าแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ .01 และจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน 

  5. สมรรถนะของครูผู้สอน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  6. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการมุง่ผลสัมฤทธิ์ 

ในการปฏิบัติงาน โดยครูควรมกีารวางแผนงานและมุ่งปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 2) ด้านการพัฒนาตนเอง โดยครูควรมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับผูอ้ื่น ตลอดจนการท า PLC ระหว่างครูในกลุ่มสาระเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเอง 3) ด้านการท างานเป็นทีม โดยครูควรมีการฝึกทักษะในการท างานรว่มกับ

บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาและในทุกสถานการณ์ 

4) ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยครูต้องมีการควบคุมชัน้เรียน โดยการจัดบรรยากาศ

การเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน และ 5) ด้านการสร้างความสัมพันธ์

และความรว่มมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยครูควรน าภูมปิัญญาชาวบ้าน ปราชญ์

ผูรู้้ เข้ามาเป็นวิทยากรใหค้วามรูแ้ก่นักเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ค าส าคัญ:  สมรรถนะของครูผูส้อน  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: examine, compare, identify the 

relationship and establish the guidelines for developing teacher competency under 

Secondary Educational Service Area Office 23. The samples, obtained through multi-

stage random sampling, comprised a total of 341 participants including 84 school 

administrators, 28 heads of academic affairs administration, and 229 teachers working 

in schools under Secondary Educational Service Area Office 23 in the 2019 academic 

year. The research instrument for data collection included a five point - rating scale 

questionnaire with the reliability of 0.957, and interview forms. The statistics for data 

analysis were mean, standard deviation, One-Way ANOVA, and Pearson Product-

Moment Correlation Coefficient. 

 The findings were as follows: 

  1. Teacher competency as perceived by participants as a whole was at 

a high level. 

  2. Effectiveness of academic affairs administration in schools, as 

perceived by participants as a whole was at a high level. 

  3. Teacher competency as perceived by participants classified by  

positions was significant difference at the .01 level. In terms of work experiences, 
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V 

there were not different, whereas there were different at a statistical significance of 

the .05 level in terms of school sizes. 

  4. Effectiveness of academic affairs administration in schools as 

perceived by participants classified by positions was not different. In terms of work 

experiences, there were different at a statistical significance of the .01 level, whereas 

there were not different in terms of school sizes.      

  5. Teacher competency and effectiveness of academic affair 

administration in schools, as a whole had a positive relationship at the statistical 

significance of the .01 level. 

  6. The guidelines for developing teacher competency under Secondary 

Educational Service Area Office 23 involved five aspects: 1) Achievement-Oriented 

Performance. Teachers should have working plans and focus on their performance to 

yield better results. In addition, teachers should need to regularly engage in self-

evaluation, 2) Self-Development. Teachers should exchange ideas or learn from others 

as well as establish professional learning community (PLC) among colleagues to share 

practice and to foster self-development, 3) Teamwork. Teachers should work in 

collaboration with others effectively in a range of situations both inside and outside 

schools, 4) Classroom Management. Teachers must maintain classroom control and 

create a positive learning environment both inside and outside the classroom, and  

5) Building School-Community Relationship and Cooperation for Learning 

Management. Teachers should integrate local wisdom into some learning areas and 

invite village philosophers to participate as guest speakers in a classroom.  

 

Keywords: Teacher Competency, School Effectiveness of Academic Affairs  

                Administration  
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   หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 15 การจัดทำระเบียบ 

   และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  ......................... 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 สถานศกึษามีหนา้ที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้มคีุณภาพตาม

แนวทางปฏริูปการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการที่มเีป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนา

คุณภาพผูเ้รียนใหเ้ต็มศักยภาพ โดยเน้นให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดแก้ปัญหา    

การแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รู้จักคิด วเิคราะห์ ค้นหาสาเหตุและแนวทางในการ

แก้ปัญหา ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มองเหตุการณ์และคิดได้กว้างไกล ใฝ่เรียนรู้

ตลอดชวีิต สามารถปรับตัวได้กับผูอ้ื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่การดำเนินการ

ดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งตอ้งมีการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบต่าง ๆ 

ในการจัดการศกึษาที่เป็นเงื่อนไขของปัญหา ทั้งในด้านปัจจัยในการทำงาน อาทิ อาคาร

สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ และงบประมาณ สำหรับในด้านกระบวนการ 

ที่สำคัญ คือ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศ และกระบวนการบริหาร 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 11) การบริหารจัดการเป็นหน้าที่ของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ครูผู้สอน และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ทำหน้าที่อำนวยการส่งเสริม สนับสนุน

ประสานงาน นเิทศควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผล แก้ไขพัฒนาปรับปรุง การดำเนินงาน 

หรอืกิจกรรมต่างๆ ในระบบทั้งกระบวนการวางแผนการบริหารงานวิชาการ งานธุรการ 

การเงนิ งานบริหารต่าง ๆ งานบริหารอื่น ๆ ให้มีประสทิธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย 

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษาตามบทบาทหนา้ที่ ตามที่

กระทรวงศกึษาธิการได้กำหนดขอบข่ายงานบริหารโรงเรียนไว้ 4 งาน คือ งานวิชาการ  

งานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป หมายถึง ภารกิจหลักเหล่านี้ต้อง

ได้รับการจัดการใหด้ี โดยมีวิธีการอย่างไรถึงจะทำให้โรงเรียนมคีุณภาพได้ โดยเฉพาะการ

บริหารงานวิชาการ ถอืว่าเป็นภารกิจหลัก เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนใหม้ี

ความก้าวหน้า มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายและความคาดหวังของหลักสูตร 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 30) 
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 ในการปฏิรูปการศกึษากระทรวงศกึษาธิการได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิรูป 

ครูและบุคลากรทางการศกึษาไว้ว่า “ภายในปี พ.ศ. 2556 ครูคณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษามีศักยภาพคุณภาพมาตรฐานและการรับรองวชิาชีพที่สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผูเ้รียนเป็นสำคัญใช้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรูม้ีคุณธรรมมีจริยธรรมและทันต่อการ

พัฒนาและการแข่งขันของประเทศ” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปการศกึษา 

ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ให้คนไทยได้เรียนรูต้ลอดชวีิตอย่างมีคุณภาพและ

เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2561 มีการปฏิรูปการศกึษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้น

คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและเรียนรูข้องคนไทย โอกาสทางการศกึษาและเรียนรู้

เพื่อพัฒนาผูเ้รียนสถานศกึษาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหาพัฒนา

วิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าโดยกำหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศกึษาและ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 4 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่พัฒนาคุณภาพครู 

ยุคใหม่พัฒนาคุณภาพสถานศกึษาและแหล่งเรียนรูยุ้คใหม่และพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการใหม่ (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา, 2551, หนา้ 1)  

 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด สมรรถนะครู 

ที่จะใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของและบุคลากรทางการศกึษา คอื สมรรถนะหลัก 

(Core competency) เป็นสมรรถนะร่วมที่ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคนต้องมี 

กำหนดไว้ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คอื การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการ 

ที่ด ีการพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม และจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ

สมรรถนะประจำสายงาน (Functional competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งตามสายงานครู กำหนดไว้ ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ 

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ การพัฒนาผูเ้รียน การบริหารจัดการช้ันเรียน

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน ภาวะผูน้ำครู และการสร้าง

ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ส่วนหนึ่งเพื่อผลประโยชน์

ของครู โดยใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรอืวิทยฐานะ การขอรับหรอืต่อ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การเลื่อนขัน้เงินเดือน และการยกย่องเชดิชูเกียรต ิอกีส่วนหนึ่ง

เพื่อผลประโยชน์ของผูเ้รียน คอื มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ และได้รับการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม และส่วนสุดท้ายเพื่อผลประโยชน์ของสถานศึกษา คือ การพัฒนาครู 

เพื่อให้มปีระสิทธิภาพในการจัดการเรยีนรู้ โดยพัฒนาขีดความสามารถของครู ใหโ้ดดเด่น 
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มีสมรรถนะที่ดอียู่ในระดับสมรรถนะสูง และสูงมากยิ่งขึ้นตามอายุการทำงานพิจารณาจาก

สมรรถนะดังกล่าวข้างต้น ถ้าครูส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะแล้ว ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของผู้เรียนก็น่าจะดีขึน้ แต่ปัจจุบันนี้ยังพบปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของเด็กไทยต่ำกว่าเกณฑ์และนับวันจะต่ำลงอกีเรื่อย ๆ ถ้าไม่ได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกจุด

(สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หนา้ 3) 

 การบริหารงานวิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารสถานศกึษา เพราะ

จุดมุ่งหมายของสถานศกึษา ก็คือ การจัดการศกึษาให้มีคุณภาพ ซึ่งขึน้อยู่กับงานวิชาการ

ทั้งสิน้ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุจุดหมายของการศกึษาที่กำหนดไวอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ

สูง ให้มคีุณภาพ มคีวามรู ้มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ใน     

การดำรงชีวติในสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี หากเปรียบงานแผนงานเป็นสมอง เป็นแผนที่ 

เป็นเข็มทิศของชีวิต งานวิชาการก็คือหัวใจของสถานศึกษาที่มคีวามสัมพันธ์กับงานแผน

อย่างแยกไม่ได้การจะบริหารงานวิชาการให้ประสบผลสัมฤทธิ์ต้องตระหนักว่าหัวใจของ

การจดัการศกึษาคือผู้เรียน หากจะดูว่างานวิชาการโรงเรียนใดเป็นอย่างไร ดูได้จาก

นักเรียนในโรงเรยีนนั้น ๆ การบริหารงานวิชาการจะเกิดประสิทธิผลได้ ผูบ้ริหารโรงเรียน 

จะทราบและเข้าใจเป็นอย่างดตี่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ งานวิชาการจงึถือเป็น

งานหลักไม่ว่าจะเป็นสถานศกึษาประเภทใดก็ตามการดำเนินงานวิชาการจงึมีความสำคัญ

อย่างยิ่ง ดังที่ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2546, หนา้ 2) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการมี

ความสำคัญมากที่สุด ผูบ้ริหารทุกคนควรรับผดิชอบงานวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะ

หนา้ที่ของสถานศกึษา คอื การให้บริการทางวิชาการ ผูบ้ริหารมหีน้าที่เป็นผู้นำทางวิชาการ

โดยทำงานร่วมกับครูผูส้อน กระตุน้ เตือนให้คำแนะนำ และประสานงานให้ครูผูส้อนทุกคน

ร่วมมอือย่างมปีระสิทธิภาพ การที่พิจารณาถึงคุณภาพของผลผลติทางการศกึษาในระบบ

สถานศกึษานั้น เราอาจพิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พฤติกรรม

ของผู้เรยีนตลอดจนความงอกงามในด้านต่าง ๆ ในตัวผูเ้รียน ผลผลิตที่ว่านีส้ืบเนื่องมาจาก

การฝึกฝน อบรมและสั่งสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียนทั้งสิน้ กระบวนการที่ก่อให้เกิด

ผลติผลดังกล่าวนี้จะต้องอาศัยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ ซึง่ก็หมายถึง

การบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา จะเกี่ยวข้องกับกรอบงานบริหารงาน

วิชาการของกฎกระทรวงศกึษาธิการ 2550 ประกอบด้วย 17 งาน ดังนี้ 1) การพัฒนาหรอื

การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผน
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งานวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศกึษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและดำเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 8) การ

พัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรยีนรู้ 9) การนเิทศการศกึษา 10) การแนะแนว

การศกึษา 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 12) การ

ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล

ครอบครัวองค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 15) การ

จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน

เพื่อใช้ในสถานศกึษา 17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (สำนักนโยบาย

และแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หนา้ 39 - 49)  

 จากเหตุผลข้างต้น ผูท้ี่มบีทบาทสำคัญมากที่สุดในการผลักดันให้การปฏิรูป

การศกึษาประสบความสำเร็จ คือ ครู ดังนั้น ครูจงึเป็นบุคคลที่มบีทบาทสำคัญต่อการ 

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานครูตอ้งเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ สามารถ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ครูจงึตอ้งเป็นผู้ที่มสีมรรถนะ โดยเป็นครูที่มคีุณภาพ มีความรู้

ความสามารถซึ่งจะส่งผลใหก้ารจัดการเรียนการสอนของครูเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมี

มาตรฐานเพราะครูเป็นผูน้ำหลักสูตรไปใช้เป็นบุคลากรสำคัญที่จะพัฒนาผูเ้รียนให้มี

คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นคนดี

คนเก่งและมีความสุขการที่ครูจะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ดังกล่าวได้ครูตอ้งพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มสีมรรถนะโดยการเป็นครูมอือาชีพมีหลักการ 

มีอุดมการณ์มีใจรักในการสอน ใฝห่าความรู้ สร้างความรูจ้ากความเป็นจริงถ้าครูขาดการ

พัฒนาตนเองครูย่อมไม่สามารถพัฒนานักเรียนให้มคีุณภาพและมาตรฐานบรรลุตาม

เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาได้ (มานิตย์ นาคเมือง, 2552, หนา้ 70 - 72) ทั้งนี้

สมรรถนะครูถือเป็นคุณลักษณะหรอืพฤติกรรมเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่แฝงอยู่ในตัวครู

โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูซึ่ง ประกอบด้วย สมรรถนะด้าน

ความรูท้ักษะและความสามารถ ได้แก่ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้สมรรถนะการจัดการ

ช้ันเรยีนรวมทั้งสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะ 
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ภาวะผูน้ำทางวิชาการของครูสมรรถนะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

(วิไลวรรณ จันทิพย์, 2552, หนา้ 16 - 22) 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เป็นหน่วยงานภาครัฐ  

ทำหนา้ที่สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ตดิตาม การบริหารจัดการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในเขตพืน้ที่จังหวัดสกลนคร และเป็นองค์กรจัดการศกึษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เน้นระบบการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ

ภายใต้การมีส่วนร่วมและการเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีโรงเรยีนในสังกัดทั้งสิน้ 45 โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา 

จำนวน 2,625 คน ซึ่งสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้มกีารจัด

โครงการพัฒนา ส่งเสริมสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

มีหรอืเลื่อนวิทยฐานะสูงขึน้ และมีความสามรถและสมรรถนะที่เหมาะสมเพื่อไปพัฒนา

ผูเ้รียน 

 ด้วยความสำคัญของการบริหารงานวิชาการซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการบริหาร

สถานศกึษา โดยครูผูส้อนเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการ ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศกึษาด้านบริหารงานวิชาการ 

โดยมุ่งที่จะศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะสำคัญของครูผู้สอนกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ว่ามีสมรรถนะของครูผู้สอนด้านใดที่ควรได้รับการพัฒนา และเพื่อนำผลที่ได้จากการศกึษา

มาเป็นข้อมูลย้อนกลับทั้งเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

จัดการศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการศกึษาของสถานศกึษาเกิดความสำเร็จในด้าน

คุณภาพผูเ้รียนต่อไป 
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คำถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน  

อยู่ในระดับใด 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 

  3. สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และครูผู้สอนที่มี

สถานภาพ การดำรงตำแหน่งประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียนต่างกัน 

แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ                 

และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาด                  

ของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  5. สมรรถนะของครูผู้สอน กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร หัวหนา้งานวิชาการ และครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 

  6. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่เลือกมาศึกษาครั้งนี ้เป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ  

และครูผูส้อน  
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  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหนา้

งานวิชาการ และครูผูส้อน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ                 

และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของ

โรงเรียน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหนา้

งานวิชาการ และครูผูส้อนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง  

และขนาดของโรงเรียน 

  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผู้สอนกับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน 

  6. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน     

อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  3. สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อนที่มี

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่งและขนาดของโรงเรียนต่างกัน 

แตกต่างกัน 
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  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง  

และขนาดของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. สมรรถนะของครูผู้สอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน    

ความสำคัญของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความสำคัญของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ได้ทราบสมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 

  2. ได้ทราบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  3. ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผูส้อนกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  4. ได้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

   การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของ

ครูผูส้อนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

    1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครู ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก  

5 ด้าน และสมรรถนะประจำสายงาน 6 ด้าน โดยศึกษาจาก คู่มือการประเมินสมรรถนะครู 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 (2553, หนา้ 3) ดังนี้ 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



9 
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      1.1.1.5 จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

      1.1.2 สมรรถนะประจำสายงาน  

      1.1.2.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  

      1.1.2.2 การพัฒนาผูเ้รียน  

      1.1.2.3 การบริหารจัดการช้ันเรียน  

      1.1.2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา

ผูเ้รียน 

      1.1.2.5 ภาวะผู้นำครู 

      1.1.2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ

การจัดการเรียนรู้ 

   1.2 ขอบเขตด้านประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ โดยอาศัย

แนวคิดของกระทรวงศกึษาธิการ (2556, หนา้ 39 - 49) แบ่งออกมาเป็น 17 กลุ่ม 

ประกอบด้วย 

    1.2.1 การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

    1.2.2 การวางแผนงานวิชาการ 

    1.2.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

    1.2.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

    1.2.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

    1.2.6 การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

    1.2.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา 

    1.2.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรยีนรู้ 

    1.2.9 การนเิทศการศกึษา 

    1.2.10 การแนะแนวการศกึษา 
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    1.2.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

    1.2.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

    1.2.13 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น 

    1.2.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

    1.2.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

    1.2.16 การคัดเลือกหนังสอืเรียนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา 

    1.2.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา    

  2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

   2.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูหัวหน้าวิชาการ  

และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ปีการศกึษา 2562 

จำนวน 2,625 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศกึษา 135 คน ครูหัวหน้าวิชาการ 45 คน 

และครูผูส้อน 2,445 คน จาก 45 โรงเรียน     

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูหัวหน้าวิชาการ  

และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ปีการศกึษา 2562 

ผูว้ิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan, 1970, pp. 607 – 610, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) ได้กลุ่ม

ตัวอย่างขัน้ต่ำ จำนวน 335 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน

ทั้งสิน้ 341 คน จำแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 84 คน หัวหน้างานวิชาการ 

จำนวน 28 คน และครูผูส้อน จำนวน 229 คน จากโรงเรียน 28 โรงเรียน วิธีสุ่มตัวอย่างใช้

การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) มี 3 ตัวแปร ได้แก่ 

    3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  
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     3.1.1.1 ผู้บริหารสถานศกึษา 

     3.1.1.2 หัวหน้างานวิชาการ 

     3.1.1.3 ครูผูส้อน  

    3.1.2 ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

     3.1.2.1 นอ้ยกว่า 5 ปี 

     3.1.2.2 5 - 10 ปี 

     3.1.2.3 มากกว่า 10 ปี 

    3.1.3 ขนาดของโรงเรียน 

     3.1.3.1 ขนาดเล็ก 

     3.1.3.2 ขนาดกลาง 

     3.1.3.3 ขนาดใหญ่ 

   3.2 ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร ได้แก่ 

    3.2.1 สมรรถนะสำคัญของครู ประกอบด้วยสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะประจำสายงาน ดังนี้ 

     3.2.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์  

     3.2.1.2 การบริการที่ดี  

     3.2.1.3 การพัฒนาตนเอง  

     3.2.1.4 การทำงานเป็นทีม 

     3.2.1.5 จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     3.2.1.6 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

     3.2.1.7 การพัฒนาผูเ้รียน  

     3.2.1.8 การบริหารจัดการช้ันเรียน  

     3.2.1.9 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

     3.2.1.10 ภาวะผูน้ำครู 

     3.2.1.11 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ

การจัดการเรียนรู้ 

    3.2.2 การบริหารงานวิชาการ 17 ด้าน 

     3.2.2.1 การพัฒนาหรอืการดำเนนิการเกี่ยวกับการให้ความเห็น 

การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
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     3.2.2.2 การวางแผนงานวิชาการ 

     3.2.2.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

     3.2.2.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

     3.2.2.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

     3.2.2.6 การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผล 

การเรียน 

     3.2.2.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา 

     3.2.2.8 การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรียนรู้ 

     3.2.2.9 การนเิทศการศกึษา 

     3.2.2.10 การแนะแนวการศึกษา 

     3.2.2.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

     3.2.2.12 การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

     3.2.2.13 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น 

     3.2.2.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

     3.2.2.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการ 

     3.2.2.16 การคัดเลือกหนังสือเรยีนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา 

     3.2.2.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดการวจิัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะสำของครูผูส้อน

กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ผูว้ิจัยดำเนนิการสังเคราะห์กรอบแนวคิดสมรรถนะของครูผู้สอน  

และประสิทธิผลงานบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ (2556, หนา้ 39 - 49) 
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ตัวแปรอสิระ 

1. สถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง 

 1.1 ผู้บริหารสถานศกึษา 

 1.2 หัวหน้างานวชิาการ 

 1.3 ครูผู้สอน 

2. ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

 2.1 นอ้ยกว่า 5 ปี 

 2.2 5 - 10 ปี 

 2.3 มากกวา่ 10 ปี 

3. ขนาดของโรงเรียน 

 3.1 ขนาดเล็ก 

 3.2 ขนาดกลาง 

 3.3 ขนาดใหญ ่
  

ตัวแปรตาม 

   

  

ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 17 ด้าน ได้แก่ 

 1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

 2. การวางแผนงานวชิาการ 

 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 6. การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน 

 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศกึษา 

 8. การพัฒนาและส่งเสรมิให้มแีหลง่การเรียนรู้ 

 9. การนิเทศการศึกษา 

 10. การแนะแนวการศึกษา 

 11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

 12. การส่งเสรมิชมุชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

 13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและ

องค์กรอื่น 

 14. การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

 16. การคดัเลือกหนังสือเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

 17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  

 

สมรรถนะสำคัญครูผู้สอน 

     สมรรถนะหลัก 

 1. การมุ่งผลสมัฤทธิ์ในการปฏิบัตงิาน 

 2. การบรกิารที่ดี  

 3. การพัฒนาตนเอง  

 4. การทำงานเป็นทมี 

 5. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูสมรรถนะ 

ประจำสายงาน  

 6. การบรหิารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้  

 7. การพัฒนาผูเ้รียน  

 8. การบรหิารจัดการชั้นเรียน  

 9. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

 10. ภาวะผู้นำครู 

 11. การสรา้งความสมัพันธแ์ละความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการ

เรียนรู้ 

 

แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของครูผู้สอน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ผูว้ิจัยได้กำหนดนิยาม

ศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้  

  1. สมรรถนะของครูผู้สอน หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวมีและความสามารถ

ของครูที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม เป้าหมาย 

ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงาน 

   1.1 สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะร่วมที่ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาทุกคนต้องมี ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ 

    1.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมี

การวางแผน กำหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนา

ประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง 

    1.1.2 การบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจในการ

ให้บริการและการปรับปรุงระบบบริการให้มปีระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้รับบริการ 

    1.1.3 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การศกึษาค้นคว้า หาความรู ้

ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรูใ้หม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มกีารสร้างองค์

ความรูแ้ละนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 

    1.1.4 การทำงานเป็นทีม หมายถึง การให้ความร่วมมอื ช่วยเหลอื  

สนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นหรอืทีมงาน แสดง

บทบาทการเป็นผู้นำหรอืผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น เพื่อสรา้งและ

ดำรงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จ 

ตามเป้าหมาย    

    1.1.5 จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง การประพฤติ

ปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดี

แก่ผูเ้รียน และสังคมเพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู    

   1.2 สมรรถนะประจำสายงาน หมายถึง คุณลักษณะเชงิพฤติกรรมที่ทำ

ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลและแสดงคุณลักษณะพฤติกรรมได้เด่นชัดเป็น

รูปธรรม โดยเป็นคุณลักษณะเฉพาะสำหรับสายงานครู ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก่ 
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   1.2.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถ

ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ 

จัดการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัด 

ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผูเ้รียนอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผลสูงสุด 

   1.2.2 การพัฒนาผูเ้รียน หมายถึงความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม

จรยิธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตยความ

ภูมใิจในความเป็นไทยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพ  

   1.2.3 การบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรู้

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำช้ันเรียน / ประจำวิชา การกำกับดูแลช้ัน

เรียนรายชัน้ / รายวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรูอ้ย่างมคีวามสุขและความปลอดภัย 

ของผู้เรยีน 

   1.2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน หมายถึง 

ความสามารถในการทำความเข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหา

ข้อสรุปอย่างมีระบบและนำไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรยีน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์

องค์กรหรอืงานในภาพรวมและดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

   1.2.5 ภาวะผู้นำครู หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดง

ถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและ

ภายนอกหอ้งเรียนโดยปราศจากการใชอ้ิทธิพลของผูบ้ริหารสถานศกึษา ก่อใหเ้กิดพลัง

แห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ 

   1.2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการ

เรียนรู ้หมายถึง การประสานความร่วมมอื สร้างความสัมพันธ์ที่ดแีละเครือข่ายกับ

ผูป้กครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู ้

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ผลสำเร็จการดำเนินงาน 

ในขอบข่ายภารกิจทุกอย่างของผู้บริหารสถานศกึษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการปรับปรุง

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ดีขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของ

สังคม โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมอืกัน โดยจำแนกเป็น 17 ด้าน ได้แก่ 
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   2.1 การวางแผนงานด้านวิชาการ หมายถึง การจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ

ที่เกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศกึษา การศกึษาวิเคราะห์รวบรวมงานวิชาการให้ครบ 

ทุกด้านและกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา และการ

พัฒนาผูเ้รียน  

   2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การนำดำเนนิการจัด

กระบวนการเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน ตามแผนงานด้านวิชาการโดยเน้น

ผูเ้รียนเป็นสำคัญและบรูณาการการเรยีนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

   2.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษาพัฒนากระบวนกาเรียนรู้

และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศกึษา หมายถึง การออกแบบจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษา 

โดยใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ  

   2.4 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยคำนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลกระบวนการคิดการจัดการ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนได้ปฏิบัติ เรยีนรู้จาก

ประสบการณ์จริงและเกิดการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง  

   2.5 การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

หมายถึง การกำหนดระเบียบการประเมนิผลของสถานศกึษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ การจัดทำเอกสารหลักฐานการศกึษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศกึษา การจัดใหม้ีการประเมินผลการเรียนทุก 

ช่วงช้ัน และจัดให้มีการเรียนซ่อมเสริมในกรณีที่ผู้เรยีนไม่ผ่านการประเมิน 

   2.6 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา หมายถึง  

การกำหนดนโยบายและแนวทางใชก้ารวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และ 

กระบวนการทำงานของนักเรียน ครู และผูเ้กี่ยวข้องทางการศกึษา การพัฒนาครูและ

นักเรียนให้มกีารเรียนรูเ้กี่ยวกับปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ  

ทำให้ผู้เรยีนได้ฝึกการคิด การหาเหตุผล และการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ  

   2.7 การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้ หมายถึง การจัดให้มี

แหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรูด้้วยตนเองกับการจัด

กระบวนการเรียนรู้ จัดระบบการเรียนรูภ้ายในโรงเรียนให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน  
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   2.8 การนเิทศการศกึษา หมายถึง การสร้างความตระหนักใหแ้ก่ครูและ

ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับการศกึษาให้เข้าใจกระบวนการนเิทศภายในว่าเป็นกระบวนการทำงาน 

ร่วมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงวธิีการทำงานของแต่ละบุคคลใหม้ีคุณภาพ การนิเทศเป็น 

กระบวนการหนึ่งของการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่น ความก้าวหน้าและ

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรยีนและตัวครูเอง 

   2.9 การแนะแนว หมายถึง การจัดระบบงานและโครงสร้างองค์กร 

แนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศกึษาให้ชัดเจน การสร้างความ

ตระหนักใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน การ

ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้ในเรื่องจติวิทยาในการแนะแนว เพื่อให้สามารถบรูณา

การในการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การดำรงชีวติประจำวัน 

   2.10 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

หมายถึง การกำหนดมาตรฐานการศกึษาเพิ่มเติมของสถานศกึษาให้สอดคล้องกับ

การศกึษาชาติ มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

และความตอ้งการของชุมชน จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้าง

สถานศกึษาที่เอื้อต่อการพัฒนางาน และการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบ

สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วและเป็น

ปัจจุบันเสมอ จัดทำแผนพัฒนาสถานศกึษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศกึษาดำเนินการตาม

แผนพัฒนาการศกึษา 

   2.11 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางดา้นวิชาการ หมายถึง  

การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์สกรชุมชน องค์ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น การจัดกระบวนการเรียนรูใ้นชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมกีารจัดการศกึษา มกีาร

แสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมปิัญญา พัฒนาชุมชนใหส้อดคล้องกับ 

สภาพปัญหาและความต้องการ 

   2.12 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและ

องค์กรอื่นส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์หน่วยงานสถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา หมายถึง การระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา 

เพื่อเสริมสรา้งพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

เสริมสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ
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และเอกชนเพื่อให้สถานศกึษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาของ

ชุมชนในท้องถิ่น  

   2.13 การคัดเลือกหนังสอืแบบเรียนเพื่อใหใ้นสถานศกึษา หมายถึง 

การศกึษาวิเคราะห์เพื่อคัดหนังสือเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศกึษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียน ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีน 

การสอน  

   2.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา หมายถึง ประชาสัมพันธ์สร้าง

ความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  

ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน สนับสนุนให้มกีารจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศกึษากับบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

   2.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ศกึษา

และวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันจัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติ

เป็นแนวเดียวกันตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษา 

   2.16 การคัดเลือกหนังสอืเรียนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา ศกึษาวิเคราะห์ 

คัดเลือกหนังสือเรยีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศกึษา เพื่อเป็นหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

จัดทำหนังสอืเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสอือ่านประกอบแบบฝกึหัด ใบงานและ

ใบความรู ้เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอนพิจารณาคัดเลือกหนังสอืเรียน แบบเรียน 

หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน และใบความรู้เพื่อใช้

ประกอบการเรียนการสอน 

   2.17 การพัฒนาและใชส้ื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา หมายถึง จัดให้มีการ

ร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี
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เพื่อการศกึษาของสถานศกึษาพัฒนาบุคลากรในสถานศกึษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ

การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา      

  3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง สถานะการดำรงตำแหน่งใน

ปัจจุบันของบุคลากรในโรงเรียนตามคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งหรือได้รับการแต่งตัง้ จำแนก

เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่    

   3.1 ผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง ข้าราชการครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา รองผู้บริหารสถานศกึษาหรอืรักษาการในตำแหน่งผู้บริหาร

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

   3.2 หัวหน้างานวิชาการ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งต้ังจาก

สถานศกึษา ให้ทำหน้าที่หัวหนา้งานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 

   3.3 ครูผู้สอน หมายถึง บุคคลที่เป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน

ประจำวิชาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  4. ประสบการณ์ในตำแหน่ง หมายถึง เวลาในการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนา้ที่ได้รับตามคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งหรอืได้รับการแต่งตัง้ เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่งที่

ได้รับมอบหมาย ตามบทบาทหนา้ที่ จำแนกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

   4.1 น้อยกว่า 5 ปี หมายถึง ผูท้ี่ปฏิบัติงานในตำแหน่งน้อยกว่า 5 ปี 

   4.2 5 - 10 ปี หมายถึง ผูท้ี่ปฏิบัติงานในตำแหน่งตัง้แต่ 5 - 10 ปี 

   4.3 มากกว่า 10 ปี หมายถึง ผูท้ี่ปฏิบัติงานในตำแหน่งมากกว่า 10 ปี 

  5. ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ลักษณะของโรงเรียนโดยจำแนกตามจำนวน

นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำแนกเป็น 4 ขนาด 

ดังนี้ 

   5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน     

499 คน 

   5.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตัง้แต่   

500 – 1,499 คน 

   5.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตัง้แต่ 

1,500 คนขึ้นไป    
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  6. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 หมายถึง วธิีปฏิบัติหรอืแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ

ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ซึ่งผูว้ิจัยดำเนินการโดย

นำสมรรถนะของครูผู้สอน ที่มคี่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม มาร่างเป็นแนวทางในการ

พัฒนา แล้วนำไปสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน ให้ข้อคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ที่สมบูรณ์ต่อไป 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศกึษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผูส้อนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยสามารถสรุป

สาระสำคัญตามลำดับ ดังนี้ 

  1. สมรรถนะของครูผู้สอน 

   1.1 ความหมายของสมรรถนะของครูผู้สอน 

   1.2 ความสำคัญของสมรรถนะของครูผู้สอน 

   1.3 ประเภทของสมรรถนะของครูผู้สอน 

   1.4 รายละเอียดและคำอธิบายสมรรถนะของครูผู้สอน    

  2. การบริหารงานวิชาการ 

   2.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

   2.2 ความสำคัญการบริหารงานวิชาการ 

   2.3 กระบวนการของการบริหารงานวิชาการ 

   2.4 ขอบข่ายงานการบริหารงานวิชาการ 

    2.4.1 การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

    2.4.2 การวางแผนงานวิชาการ 

    2.4.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

    2.4.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

    2.4.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

    2.4.6 การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

    2.4.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา 

    2.4.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรยีนรู้ 

    2.4.9 การนเิทศการศกึษา 
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    2.4.10 การแนะแนวการศกึษา 

    2.4.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

    2.4.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

    2.4.13 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น 

    2.4.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

    2.4.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

    2.4.16 การคัดเลือกหนังสอืเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

    2.4.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

  3. ประสิทธิผล 

   3.1 ความหมายของประสิทธิผลโรงเรยีน 

   3.2 โรงเรียนที่มปีระสิทธิผล 

   3.3 ลักษณะประสิทธิผลของโรงเรียน 

  4. บริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

   4.1 ข้อมูลทั่วไป 

   4.2 วิสัยทัศน์ 

   4.3 พันธกิจ 

   4.4 เป้าประสงค์ 

   4.5 กลยุทธ์ 

  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   5.1 งานวิจัยในประเทศ 

   5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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สมรรถนะของครูผู้สอน 

 1. ความหมายของสมรรถะของครูผู้สอน 

  สมรรถนะ (competency) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ความสามารถ 

หรอืสมรรถนะ ในภาษาอังกฤษมีคำที่มคีวามหมายคล้ายกันอยู่หลายคำ อาทิ เช่น, fitness, 

capability, ability, proficiency, expertise, skill พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน

พุทธศักราช 2554 (ราชบัณฑติยสถาน, 2556, หน้า 169) ให้ความหมายของคำว่า 

สมรรถนะ เช่นเดียวกับความหมายของคำว่าสามารถ ซึง่ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า 

Competency ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะที่มสี่วนช่วยใหบุ้คคลสามารถผลิตงานที่มี

ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีเยี่ยมได้ และมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของสมรรถนะ 

ไว้อย่างหลากหลายทัศนะ ดังนี้ นักวิชาการในประเทศไทยได้แปลคำว่า Competency  

ไว้แตกต่างกัน เช่น แปลว่าสมรรถนะ ขดีความสามารถ หรอืศักยภาพ  

(สุกัญญา รัศมีธรรมโชต,ิ 2548, หน้า 13) เป็นต้นว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรอืน (2548, หน้า 5 - 6) ได้นยิามความหมายของสมรรถนะ โดยเน้นที่คุณลักษณะ

หรอืพฤติกรรมที่แสดงออกอันเป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถซึ่งทำให้บุคคล

สร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานในองค์การ และณรงค์วิทย์ แสนทอง (2551,  

หนา้ 37) ก็ได้ให้ความหมายของสมรรถนะโดยเน้นที่คุณลักษณะเชงิพฤติกรรมและ

คุณลักษณะอื่นที่ปรากฏอันเป็นผลมาจากความรู ้ทักษะ ความสามารถที่ทำให้บุคคลสร้าง

ผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานในองศ์การ เช่นเดียวกับนิยามของสำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีนักการศกึษาได้ให้ความหมายของคำว่า 

“สมรรถนะ” ไว้หลายทัศนะ ดังต่อไปนี้ 

    สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2549, หนา้ 10) นั้นได้นยิามโดยไม่เน้นที่

คุณลักษณะหรอืพฤติกรรมซึ่งทำให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่น แต่เน้นคุณลักษณะหรอื

พฤติกรรมการปฏิบัติงานซึ่งเป็นคุณลักษณะด้านความรู้ทักษะและความประพฤติที่จำเป็น

ต่อการทำงานให้สำเร็จตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบหรอืตามมาตรฐานวิชาชีพ

เท่านั้น 

    ดนัย เทียนพุฒ (2550, หน้า 20) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สมรรถนะ 

หมายถึง การบูรณาการความรู ้ทักษะ ทัศนคต ิและคุณลักษณะส่วนบุคคล จนทำให้เกิด 

ผลงานที่มปีระสิทธิภาพ 
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    รัศม ีสีหะนันท์ (2551, หนา้ 14) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า 

สมรรถนะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีผลทำให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายได้ดี ส่งผลให้องค์กรมกีารพัฒนา 

    วนิดา ภูวนารถนุรักษ์ (2552, หนา้ 70) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาวิธีการปรับพฤติกรรม ทักษะ ความรู ้ 

ของแต่ละบุคคลในองค์กรต่าง ๆ ใหด้ีขึน้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ซึ่งนอกจากความสามารถพื้นฐานที่ทุกคนควรมีเหมอืนกันแลว้ ยังต้องมกีารพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถที่โดดเด่นนอกเหนอืไปจากงานในหนา้ที่ตามมาตรฐานหรอื

สูงกวามาตรฐานที่กำหนดไว้ 

    นันทิยา ชัยชนะเลิศ (2552, หนา้ 32) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ

ไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่จำเป็นของบุคคลในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

ที่รับผดิชอบ     

    นพดลย์ เพชระ (2552, หน้า 14) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า 

สมรรถนะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีผลทำให้บุคคลนั้นปฏิบัติงาน 

ในความรับผิดชอบของตนได้ดี ส่งผลใหอ้งค์กรพัฒนาขึ้นตามเป้าประสงค์ 

    ณฐา สันกว๊าน (2553, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า 

คุณลักษณะของครูผูส้อนอันเนื่องมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพในด้าน 

ทางต่าง ๆ ทำใหบุ้คคลนั้นปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย 

ที่ตัง้ไว้ 

    คู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน (2553, หนา้ 3) ได้ให้

ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชงิพฤติกรรมที่กำหนด

เป็นคุณลักษณะเฉพาะตามหนา้งานที่ปฏิบัติ ซึ่งอาจมคีวามแตกต่างกันตามสายงาน 

หน่วยงานและส่วนราชการ ทั้งนีเ้พื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

    คู่มือการประเมินสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (2553, หนา้ 2) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง  

เจตคติค่านิยม ความรู ้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ

งานในสถานศกึษา 
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    Boyotzis (1982, p. 58) ที่ได้นยิามสมรรถนะว่า หมายถึงสิ่งที่มอียู่ 

ในตัวบุคคลซึ่งถือเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อใหบ้รรลุ ถึงความตอ้งการของ 

งานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ และทำให้บุคคลมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ  

ซึ่งสอดคล้องกับนิยามสมรรถนะในทัศนะของ McClelland ส่วน Good (1973, p. 121)  

ได้นยิามเกี่ยวกับสมรรถนะในความหมายที่คล้ายกัน โดยนิยามสมรรถนะว่าเป็นสิ่งที่บุคคล

ต้องมีในการทำงานทุกประเภท ได้แก่ ทักษะ (Skill) ความคิดรวบยอด (Concept) และ

ทัศนคต ิ(Attitude) โดยสามารถนำเอาสิ่งเหล่านีไ้ปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เป็นจรงิ  

    นอกจากนี ้Mitrani, Dalzielond Fit (1992, p. 1) ที่ให้ความหมายของ

สมรรถนะว่าเป็นลักษณะ เฉพาะของบุคคลที่มคีวามเชื่อมโยงกับประสิทธิผลหรอืผลสำเร็จ

จากการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับการให้ความหมายของ Spencer & Spencer  

(1993, p. 9) ที่ให้ความหมายของสมรรถนะว่าเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มคีวามสัมพันธ์

เชงิเหตุและผลต่อความมปีระสิทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้หรือการปฏิบัติงานที่ได้ผลการทำงาน 

ที่ดขีึน้กว่าเติม      

    เช่นเดียวกับทัศนะ Spencer & Spencer (1993, p. 11) ได้นยิาม

ความหมายของสมรรถนะเพิ่มเติมอีกว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของแต่ละบุคคล 

(Underlying Characteristic) ที่มคีวามสัมพันธ์เชงิเหตุผลจากความมปีระสิทธิผลของเกณฑ์

ที่ใช ้(Criterion Reference) หรอืการปฏิบัติงานที่ได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐาน (Superior 

Performance) โดยนิยามสมรรถนะในทัศนะของ Spencer & Spencer นั้นต้องมี

องค์ประกอบที่สำคัญ 5 ประการ คือ แรงขับ (Motives) คุณลักษณะ (Traits) การรับรู้

ตนเอง (Self-concept) ความรู ้(Knowledge) และทักษะ (Skills) ดังนัน้ สมรรถนะใน

ความหมายของ Spencer & Spencer จงึสอดคล้องตามแนวคิดเรื่องสมรรถนะของ  

Mc Clellond ที่อธิบายบุคลิกลักษณะของคนว่าเปรียบเสมอืนกับภูเขาน้ำแข็งดว้ย โดย  

Mc Clellond (1973, pp. 1 - 14) ได้ให้นิยามของสมรรถนะว่าเป็นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่

ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหป้ัจเจกบุคคลนั้นสรา้งผลการปฏิบัติงานที่ดหีรอื

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ โดยสมรรถนะในความหมายของ  

Mc Clellond ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 5 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นความรู้ (Knowledge) 

และทักษะ (Skill) นั้น ถือว่าเป็นส่วนที่คนแต่ละคนสามารถพัฒนาให้มขีึ้นได้ไม่ยากนักด้วย

การศกึษาค้นคว้าทำให้เกิดความรูแ้ละการฝึกฝนปฏิบัติทำให้เกิดทักษะซึ่งในส่วนนี ้
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นักวิชาการบางท่านเรียกว่า “Hard Skills” ในขณะที่องค์ประกอบส่วนที่เหลอื คอื Self-

concept คือ ทัศนคติ ค่านิยมและความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง รวมทั้งTrait  

คือ บุคลิกลักษณะประจำของแต่ละบุคคล และ Motive คือแรงจูงใจหรอืแรงขับภายในของ 

แต่ละบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่พัฒนายากสอดคล้องกับทัศนะของนักวิชาการไทยอีกท่านหนึ่ง คือ  

เกริกเกียรต ิศรีเสรมิโภค (2546, หนา้ 21) ที่ได้นยิามสมรรถนะว่าเป็นความรู้ (Knowledge) 

ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Abilities) ของมนุษย์ที่แสดงผ่านพฤติกรรม (Attributes) 

     สรุปความหมายของสมรรถนะตามทัศนะของนักวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศได้ว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิง

พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติหนา้ที่ให้

เกิดความสำเร็จตามมาตรฐานหรอืสูงกว่ามาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้ และเป็น

คุณลักษณะเชงิพฤติกรรม ที่ทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างโดดเด่น 

 2. ความสำคัญของสมรรถนะของครูผู้สอน 

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2547, หน้า 2) ระบุว่า 

สมรรถนะ หรอื Competency มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กร 

สมรรถนะมีประโยชน์ต่อตัวผูป้ฏิบัติงานต่อตัวองค์กรหรอืหน่วยงาน และต่อการบริหาร

บุคคล โดยรวมดังนี้ 

   2.1 ช่วยใหก้ารคัดสรรบุคคลที่มลีักษณะดีทั้งความรู้ ทักษะและ

ความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จตามความ

ต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง 

   2.2 ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ใน

ระดับใดและจะต้องพัฒนาในเรื่องใด ช่วยใหเ้กิดการเรียนรูด้้วยตนเองมากขึ้น 

   2.3 ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝกึอบรมแก่พนักงานในองค์กร 

   2.4 ช่วยสนับสนุนให้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIS) บรรลุเป้าหมาย

เพราะ Competency ตัวไหนบ้าง 

   2.5 ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขาย

ของพนักงานขายเพิ่มสูงกว่าเป้าที่กำหนดทั้ง ๆ ที่พนักงานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจทำงาน

มาก แต่เนื่องจากความตอ้งการของสูง จึงทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ตอ้งลงแรงอะไร

มาก แต่ถ้ามีการวัดสมรรถนะแล้ว จะทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้นประสบ

ความสำเร็จเพราะโชคช่วยหรอืด้วยความสามารถของเขาเอง 
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   2.6 ช่วยใหเ้กิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่ดีขึน้เพราะถ้า

ทุกคนปรับสมรรถนะของตัวเองใหเ้ข้าผลงานที่องค์กรต้องการอยู่ตลอดเวลาแล้วใน 

ระยะยาวก็จะส่งผลใหเ้กิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององค์กรนัน้ ๆ เช่น เป็นองค์กรแห่งการ 

คิดสร้างสรรค์เพราะทุกคนในองค์กรมสีมรรถนะในเรื่องการคิดสรา้งสรรค์ (Creative  

thinking) 

   พชรวทิย์ จันทร์ศริิสริ (2554, หนา้ 10) ได้อธิบายถึงสมรรถนะว่ามี

ความสำคัญอย่างหนึ่งต่อความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร สมรรถนะเป็นกลุ่ม

พฤติกรรมในการทำงาน ประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ หรอืคุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่

ละบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้

สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในตำแหน่งงานนั้น ๆ ทั้งนีส้มรรถนะจะต้องสามารถวัดได้

สังเกตได้ และสามารถพัฒนาได้ดว้ย  

   ชูชัย สมิทธิไกร (2556, หนา้ 22) กล่าวว่าสมรรถนะมีความสำคัญทั้งต่อ

บุคคลและองค์กร ดังนี้ 

    1. ช่วยใหอ้งค์กรสามารถคัดสรรบุคคลที่มคีุณสมบัติที่ดี ทั้งด้าน

ความรูท้ักษะ และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบัติงานได้

สำเร็จตามความตอ้งการขององค์ารอย่างแท้จรงิ 

    2. ช่วยใหผู้ป้ฏิบัติงานทราบถึงระดับความรู ้ทักษะ และความสามารถ

ของตนเองว่าอยู่ในระดับใด และจำเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใด ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้

ด้วยตนเองมากขึ้น   

    3. สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร 

    4. ช่วยสนับสนุนให้ตัวชีว้ัดหลักของผลงานบรรลุเป้าหมาย  

เพราะสมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการใหบ้รรลุเป้าหมายจะต้องใช้สมรรถนะ

อะไรบ้าง 

    5. ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากมี

การวัดสมรรถนะ จะทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานแต่ละคนประสบความสำเร็จ

เพราะโชคช่วยหรือว่าความสามารถของตนเอง ช่วยให้การหล่อหลอมสมรรถนะขององค์กร

ประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น เพราะถ้าพนักงานทุกคนปรับสมรรถนะของตนเองให้เข้ากับ

มาตรฐานที่องค์การกำหนดตลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะสามารถส่งผลใหเ้กิดเป็น 
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สมรรถนะเฉพาะขององค์กรนั้น ๆ เช่น เป็นองค์การแห่งการคิดสรา้งสรรค์ เพราะทุกคน 

ในองค์การมสีมรรถนะในเรื่องการคดิสร้างสรรค์ 

     จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า สมรรถนะมีความสำคัญต่อองค์กร  

จงึควรมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร สนับสนุนให้ตัวชีว้ัดหลักของผลงาน ซึ่งจะ 

ช่วยใหเ้กิดการพัฒนาและหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่ดเีพื่อให้เกิดประโยชน์อัน 

สูงสุดแก่องค์กร 

  3. ประเภทของสมรรถนะของครูผู้สอน 

   McClelland (1973, อ้างถึงใน สุกัญญา รัศมธีรรมโชติ, 2547, หนา้ 48) 

ได้กล่าวไว้ว่าสมรรถนะสามารถจำแนกได้เป็น 5 ประเภท คือ 

    1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competencies) หมายถึง 

สมรรถนะที่แต่ละคน มีเป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 

ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรมและนักกีฬา เป็นต้น ลักษณะเหล่านีย้าก 

ที่จะเลียนแบบหรอืต้องมคีวามพยายามสูงมาก 

    2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job competencies) หมายถึง สมรรถนะของ

บุคคลกับการทำงานในตำแหน่ง หรอืบทบาทเฉพาะ เช่น อาชพีนักสำรวจ ก็ต้องมี

ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิดคำนวณ ความสามารถในการทำบัญชี  

เป็นต้น 

    3. สมรรถนะองค์การ (Organization competencies) หมายถึง 

ความสามารถพิเศษเฉพาะองค์การเท่านั้น เช่น บริษัท เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  

มีความสามารถในการผลติเครื่องใช้ไฟฟ้า หรอืบริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย) จำกัด  

มีความสามารถในการผลติสี เป็นต้น หรือบริษัทฮอนด้าจำกัด มคีวามสามารถในการผลิต

รถยนต์ เป็นต้น 

    4. สมรรถนะหลัก (Core competencies) หมายถึง ความสามารถ 

ที่บุคคลต้องมีหรอืต้องทำเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุการ

สำนักงาน ต้องมสีมรรถนะหลัก คือการใช้คอมพิวเตอร์ได้ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น 

หรอื ผูจ้ัดการบริษัท ต้องมีสมรรถนะหลัก คือ การวางแผน การสื่อสาร และการทำงาน

เป็นทีม และการบริหารจัดการ เป็นต้น 
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    5. สมรรถนะในงาน (Functional competencies) หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลที่มตีามหนา้ที่ต่างกัน เช่น ข้าราชการตำรวจเหมอืนกัน แต่มี

ความสามารถต่างกัน บางคนมสีมรรถนะทางปราบปราม เป็นต้น 

   Spencer & Spencer (1993) ได้เเบ่งประเภทสมรรถนะออกเป็น 3 กลุ่ม 

เพื่อใช้ในการทำวิจัย ได้แก่ 

    1. สมรรถนะหลัก (Essential competency) หมายถึง พื้นฐาน 

ของความรู้และทักษะที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมี ซึ่งสามารถพัฒนาขึน้มาได้โดยการ

ฝกึอบรม 

    2. สมรรถนะขั้นแยกแยะได้ (Differentiating competency) หมายถึง 

สมรรถนะที่สามารถแยกผูป้ฏิบัติงานที่มีความสามารลโดดเด่นออกจากผูป้ฏิบัติงานที่มี

ความสามารถระดับปานกลาง (Average performance) ได้แมว้่าสมรรถนะด้านนี้จะยาก 

ต่อการพัฒนา แต่ก็เป็นตัวกำหนดความสำเร็จในการทำงานของบุคคลในระยะยาว 

    3. สมรรถนะขั้นกลยุทธ์ (Strategic competency) หมายถึง สมรรถนะ

หลักขององค์กรแต่มุ่งไปที่สมรรถภาพขององค์กร (Organizational capability) รวมไปถึง

สมรรถนะที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ได้แก่ ความสามารถด้านนวัตกรรม  

การให้บริการ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี 

   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2545) จัดประเภทของ

สมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อใชส้ำหรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนที่ปรับปรุง

ใหม่ โดยจัดทำเป็นโมเดลสมรรถนะสาหรับข้าราชการไทย ได้แก่ 

    1. สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะร่วมของขา้ราชการพลเรือน

ไทยทั้งระบบเพื่อหล่อหลอมค่านยิมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย 5 

สมรรถนะ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ด ีการสะสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

จรยิธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ 

    2. สมรรถนะประจำกลุ่มงาน หมายถึง สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะ

สำหรับกลุ่มงานเพื่อสนับสนุนใหข้้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หนา้ที่  

และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหนา้ที่ให้ดยีิ่งขึน้ มีทั้งหมด 20 สมรรถนะ 

   ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547) ได้ทำการแบ่งสมรรถนะออกเป็น  

3 ประเภท คือ 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



30 

    1. สมรรถนะหลัก (Core competencies) หมายถึง บุคลิก ลักษณะของ

คนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การ

โดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ 

    2. สมรรถนะตามสายงาน (Job competencies) หมายถึง บุคลิก 

ลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วย

ส่งเสริมใหค้นนั้น ๆ สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานตำแหน่งนัน้ ๆ ได้สูงกว่า 

มาตรฐาน 
    3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competencies) หมายถึง บุคลิก 

ลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ทำ  

ให้บุคคลนั้น มีความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป เช่น สามารถ

อาศัยอยู่กับแมงป่องหรอือสรพิษได้ เป็นต้น ซึ่งเรามักจะเรยีกสมรรถนะส่วนบุคคลว่า

ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล 

   สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2550, หน้า 38) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะ

ไว้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 

    1. Core Competency เป็นสมรรถนะที่สะท้อนค่านิยมหลักที่มี

ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร และสมรรถนะร่วมที่องค์กร

คาดหวังให้พนักงานทุกคน ทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องมี 

    2. Managerial Competency หมายถึง กลุ่มสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ

ทักษะด้านการบริหารจัดการ เมื่อองค์กรคาดหวังให้พนักงานในตำแหน่งหัวหน้างาน  

หรอืผูท้ี่ตอ้งบังคับบัญชาลูกน้อง ตอ้งมทีักษะดังกล่าว 

    3. Functional Competency เป็นกลุ่มสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับความรู้

และทักษะของกลุ่มงานหรอืฝ่ายงานหนึ่ง ซึ่งสมรรถนะในกลุ่มนี ้จะเป็นสมรรถนะร่วมของ

พนักงานทุกคนที่ทำงานในกลุ่มงานหรอืฝ่ายงานนั้น 

    4. Job or Technical Competency หมายถึง สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับความรูแ้ละทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานของพนักงานในตำแหน่งงานหนึ่ง  

โดยแต่ละคนจะมีสมรรถนะที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งงานของตนเอง 

    5. Personal Attributes เป็นกลุ่มงานสมรรถนะที่เป็นคุณลักษณะที่มี

อยู่ในบุคคลแต่ละคน ซึ่งมีผลอย่างมากต่อทัศนคตใินการทำงานและความสำเร็จในงาน 

ของบุคคลนั้น 
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   ชูชัย สมิทธิไกร (2556, หนา้ 25) กล่าวว่า สมรรถนะของบุคลากร

สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

    1. สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะที่บุคลากรในองค์กรจำเป็นต้อง 

เหมอืนกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใด หรอืระดับตำแหน่งใดก็ตาม 

    2. สมรรถนะตามสายงาน คือ สมรรถนะที่เป็นความรู้ความสามารถ

ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสายงานนั้น ๆ 

    3. สมรรถนะตามบทบาท คือ สมรรถนะที่บุคลากรในระดับบริหาร

จำเป็นต้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหนา้ที่และบทบาทการเป็นผู้บริหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด องค์กรบางแห่งอาจเรียกสมรรถนะประเภทนี้ว่า สมรรถนะเชงิการ

จัดการ 

     จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทหลัก คอื สมรรถนะหลัก ซึ่งเป็นความสามารถที่บุคคลต้องมีหรอืต้องทำเพื่อ

บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

และสมรรถนะตามสายงานซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลที่มตีามหน้าที่ต่างกัน ที่จะช่วย

ส่งเสริมใหค้นนั้น ๆ สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานตำแหน่งนัน้ ๆ ได้สูงกว่า

มาตรฐาน เพื่อให้งานสำเร็จและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 

  4. รายละเอียดและคำอธิบายสมรรถนะของครูผู้สอน 

   สมรรถนะครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใชใ้นการ

ประเมินครัง้นี ้ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะและสมรรถนะประจำสายงาน  

6 สมรรถนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้(คู่มือการประเมินสมรรถนะครูสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2553, หนา้ 5 - 17) 

    4.1 สมรรถนะหลัก 

     สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะร่วมที่ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาทุกคนต้องมีตามที่สำนักงานพัฒนาครูและบุคลกรทางการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2553) 

กำหนดไว้ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คอื 

      1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง หมายถึง 

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มคีวามคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง 
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      2. การบริการที่ดี หมายถึง ความตัง้ใจและความเต็มใจในการ

ให้บริการและการปรับปรุงระบบบริการให้มปีระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้รับบริการ 

      3. การพัฒนาตนเอง หมายถึง การศกึษาค้นคว้า หาความรู ้

ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรูใ้หม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มกีารสร้างองค์

ความรูแ้ละนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

      4. การทำงานเป็นทีม หมายถึง การให้ความร่วมมอื ช่วยเหลอื  

สนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นหรอืทีมงาน แสดง

บทบาทการเป็นผู้นำหรอืผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น เพื่อสรา้งและ

ดำรงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศกึษาให้บรรลุผลสำเร็จตาม

เป้าหมาย    

      5. จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง การ

ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

เป็นแบบอย่างที่ดแีก่ผูเ้รียน และสังคมเพื่อสรา้งความศรัทธาในวิชาชีพครู 

    4.2 สมรรถนะประจำสายงาน    

     สมรรถนะประจำสายงาน หมายถึง คุณลักษณะเชงิพฤติกรรม 

ที่ทำให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลและแสดงคุณลักษณะพฤติกรรมได้เด่นชัดเป็น

รูปธรรม โดยเป็นคุณลักษณะเฉพาะสำหรับสายงานครู 

      1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้หมายถึง 

ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการเรียนรูอ้ย่างสอดคล้อง

และเป็นระบบ จัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี

และการวัด ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด     

      2. การพัฒนาผูเ้รียน หมายถึงความสามารถในการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็น

ประชาธิปไตยความภูมิใจในความเป็นไทยการจัดระบบดูแลช่วยเหลอืผูเ้รียนเพื่อพัฒนา

ผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพ    

      3. การบริหารจัดการช้ันเรยีน หมายถึง การจัดบรรยากาศการ

เรียนรู้การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำ ช้ันเรยีน / ประจำวิชา การกำกับดูแล
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ช้ันเรยีนรายชัน้ / รายวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและความปลอดภัยของ

ผูเ้รียน 

      4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

หมายถึง ความสามารถในการทำความเข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวล

หาข้อสรุปอย่างมีระบบและนำไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์

องค์กรหรอืงานในภาพรวมและดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

      5. ภาวะผูน้ำครู หมายถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของครู 

ที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้ง

ภายในและภายนอกหอ้งเรียนโดยปราศจากการใชอ้ิทธิพลของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ก่อใหเ้กิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพ 

      6. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการ

จัดการเรยีนรู้ หมายถึง การประสานความร่วมมอื สร้างความสัมพันธ์ที่ดแีละเครือข่ายกับ

ผูป้กครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู ้

   จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า สมรรถนะครูสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ที่ใชใ้นการประเมินครั้งนี ้ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ

และสมรรถนะประจำสายงาน 6 สมรรถนะ 

การบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก ถือเป็นหัวใจของการบริหารสถานศกึษา 

ทั้งนีเ้พราะจุดมุ่งหมายของสถานศกึษาคือการจัดการศึกษา ดังนั้นคุณภาพและมาตรฐาน

ของสถานศกึษาจงึขึ้นอยู่กับงานวิชาการซึ่งการบริหารงานวิชาการเป็นหนา้ที่หลักของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาโดยประกอบด้วยรายละเอยีดดังนี้ 

  1. ความหมายของการบริหารงานวชิาการ  

   การบริหารงานวิชาการ เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่า

สถานศกึษาจะอยู่ ระดับใดก็ตาม การบริหารงานวิชาการเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องให้

ความสำคัญ เป็นประการแรกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่นักการศกึษาได้ให้ความหมายมีความสอดคล้องกัน  
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    ธีระ รุญเจริญ (2546, หน้า 10) ได้ให้ความหมาย การบริหารว่าการ

บริหาร หมายถึง ความหมายที่จะใช้ทรัพยากรใหม้ีประโยชน์มากที่สุด และบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาในเชิงระบบแล้วจะเห็นว่า 

การบริหารเป็นเรื่องของขัน้ตอนระหว่าง ทรัพยากรกระบวนการและผลผลติ สำหรับ

ทรัพยากรนั้นอาจครอบคลุมไปถึงคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการส่วนผลผลิตนั้นย่อม 

มุ่งตรงไปที่ประสทิธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพหรอืกำไรทั้งนี้ ผลผลติจะเป็นไปได้ตามวัตถุ

ประสงคที่ตัง้ไว้ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการหรอืวิธีการที่จะนำมาใช้ในการบริหาร  

    สันติ บุญภิรมย์ (2552, หนา้ 42)ได้ให้ความหมายการบริหารว่าการ

บริหารหมายถึงการดำเนินการร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ไปให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ มามีส่วนร่วมสนับสนุนในการดำเนินการ 

ให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้  

    ภรปภา ศรีธิสาร (2558, หน้า 40) สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง กระบวนการพัฒนาองค์ความรูข้องผู้เรยีนในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนและวิธีการต่าง ๆ ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้  

มีความรูท้ี่คงทนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถนาความรูท้ี่ได้ไปใช้ใหเ้กิด 

ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  

    ดวงเดือน แกฝ่าย (2558, หน้า 24) สรุปไว้ว่า การบริหารงาน

วิชาการ หมายถึง การดำเนินงานในขอบข่ายภารกิจทุกอย่างของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนให้ ได้ผลดี บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้เรยีน พัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยผู้บริหาร

สถานศกึษาบุคลากรทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน  

    หทัยชนก ปัญญา (2558, หน้า 22) สรุปไว้ว่า การบริหารงาน

วิชาการ คอื การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ให้เป็นไป อย่างมปีระสิทธิภาพ ตามบทบาทหนา้ที่ ซึ่งผู้บริหารทุกคนจะต้องรับผิดชอบ 

และเป็นผู้นำ ครู โดยร่วมมือกับครู ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานให้ครูทุก

คนทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการบริหารงานวิชาการ คอื การบริหาร

กิจกรรมทุกชนิด โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี

และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรยีนมากที่สุด และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของปรัชญา หลักการ

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



35 

แนวคิดทางการ ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผูเ้รียน ให้ได้รับการพัฒนารอบด้านจนเต็ม

ศักยภาพเพื่อได้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คอื เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมี

ความสุข 

     จากความหมายของนักการศกึษาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

สามารถสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การทำงานร่วมกัน ช่วยใหต้ระหนักในเป้าหมาย

และบรรลุวัตถุประสงค์เป็นความร่วมมอืโดย ผ่านกระบวนการวิธีการจัดองค์กรการสั่งการ 

การอำนวยความสะดวก การปรับปรุงงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 

 2. ความสำคัญของการบรหิารงานวิชาการ 

  งานวิชาการเป็นงานที่สำคัญที่สุดของโรงเรยีน เพราะโรงเรยีนจะมีมาตรฐาน

คุณภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับงานวิชาการเป็นหลัก  

   ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์ (2549, หนา้ 4) กล่าวถึงความสำคัญของการ

บริหารงานวิชาการว่างานวิชาการเป็นงานหลักและมีความสำคัญยิ่งที่กำหนดบทบาทและ

ภารกิจของหน่วยงานหรอืสถานศกึษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ มปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมทีิศทางไม่ก่อใหเ้กิดความสับสนใน

บทบาทหนา้ที่และผู้บริหารสถานศกึษาต้องรูว้่างานใด เป็นงานหลักหรอืงานสนับสนุน 

   สุวรรณ ผ่าโผน (2549, หน้า 12) ไดก้ล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ 

เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารโรงเรยีนและถือว่าเป็นหัวใจของโรงเรียน ที่โรงเรียนจะต้อง

ดำเนนิการให้บรรลุ เป้าหมายของการศกึษานั้น คอื นักเรียนมคีวามรูคู้่คุณธรรม เก่ง ดี 

มีสุข มีคุณภาพและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามที่ชาติต้องการ สามารถดำรงชีพอยู่ใน

สังคมไดอ้ย่างมีความสุข     

   ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์ (2549, หนา้ 4) กล่าวถึงความสำคัญของการ

บริหารงานวิชาการว่างานวิชาการเป็นงานหลักและมีความสำคัญยิ่งที่กำหนดบทบาทและ

ภารกิจของหน่วยงานหรอื สถานศกึษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมทีิศทางไม่ก่อใหเ้กิดความสับสนใน

บทบาทหนา้ที่และผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องรูว้่างานใด เป็นงานหลักหรอืงานสนับสนุน 

   รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550, หน้า 28) กล่าวถึงความสำคัญของการ

บริหารงานวิชาการไว้ว่า งานวิชาการเป็นงานหลัก เป็นภารกิจหลักของสถานศกึษาที่

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มุ่งการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการให้ไปถึงสถานศกึษาให้มากที่สุดด้วย
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เจตนารมณ์ที่จะใหส้ถานศกึษาดำเนนิการได้อย่างอิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผู้เรยีน สถานศกึษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมสี่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานศกึษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ

การจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูต้ลอดจนวัดผลประเมินผล 

รวมทั้งการวัดปัจจัยเกือ้หนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ 

   สันติ บุญภิรมย์ (2553, หน้า 22) ได้กล่าวถึง ความสำคัญของงาน 

วิชาการว่างานด้านวิชาการถือว่าเป็นหัวใจสำคัญหรอือาจกล่าวได้ว่า เป็นงานหลักของ 

สถานศกึษา ส่วนงานอื่น ๆ เป็นงานที่มาสนับสนุนวิชาการใหม้ีคุณภาพดังนัน้งานวิชาการ 

จงึมใิช่เพียงแต่ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ทำเลขเก่งเท่านั้น แต่หมายถึงการดำรงชีวติ 

ในสังคมร่วมกับผูอ้ื่นอย่างมีความสุข 

   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หนา้ 1) ได้กล่าวว่า งานวิชาการเป็น

งานหลักของการบริหารสถานศกึษา ไม่ว่าสถานศกึษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและ 

คุณภาพของสถานศกึษาพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการ

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการ ซึ่งเป็นหัวใจ 

ของสถานศกึษาและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศกึษา และบุคลากรทุกระดับของ

สถานศกึษา ซึ่งอาจเกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อม 

    สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นภารกิจหลักที่ผู้บริหาร

สถานศกึษาต้องให้ความสำคัญอันดับแรก ส่วนงานอื่นเป็นงานที่สนับสนุนวิชาการใหม้ี

คุณภาพ เพื่อใหผู้เ้รียนดำรงชีวติในสังคมร่วมกับผูอ้ื่นอย่างมคีวามสุข การบริหารวิชาการ 

มีความสำคัญที่ผู้บริหารสถานศกึษาต้องรูจ้ักวางแผน การตดิต่อสื่อสารการประสานงาน 

การควบคุมบังคับบัญชา การวินจิฉัยสั่งการ การมอบหมายงานให้ถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3. กระบวนการของการบรหิารงานวิชาการ 

  งานวิชาการเป็นงานที่สำคัญที่สุดของโรงเรยีน เพราะโรงเรยีนจะมีมาตรฐาน

คุณภาพมากน้อยเพียงใดนั่น ขึ้นอยู่กับงานวิชาการเป็นหลัก ซึ่งเป็นหัวใจหลักของโรงเรียน 

มหีน่ายงานทางการศกึษาและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการของการ

บริหารงานวิชาการ ไว้ดังนี้  

   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หนา้ 5 - 6) กล่าวถึงหลักการ

กระบวนการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพเป็นดังนี ้ 
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    1. ขั้นก่อนดำเนินงาน จะเป็นขั้นตอนกำหนดนโยบายและวางแผนงาน

ด้านวิชาการ  

     1.1 จัดทำแผนงานวิชาการใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ของหลักสูตร  

     1.2 จัดสภาพงานวิชาการและวธิีการทำงาน  

     1.3 จัดครูอาจารย์เข้าสอน  

     1.4 จัดทำโครงการสอน  

     1.5 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  

     1.6 จัดตารางสอน  

     1.7 ปฐมนิเทศนักเรียน  

     1.8 การลงทะเบียนเรียน  

    2. ขั้นการดำเนินงาน เป็นขั้นที่จัดดำเนนิงาน รวมทั้งการควบคุมดูแล

ให้ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  

     2.1 การกำหนดงานตามหลักสูตร โดยการดูแลให้สอนไปตาม 

โครงการสอนในแต่ละวิชาแต่ละวชิาเป็นหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  

     2.2 การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาง วชิาการ 

ได้แก่ การจัดโครงการสอนซ่อมเสริม โครงการส่งเสริมเด็กเรียนดี โครงการ ส่งเสริมการ

ค้นคว้า ดว้ยตนเอง การจัดกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ ลูกเสือเนตรนารี มีการแนะแนวการศกึษา

และอาชีพ ตลอดจนการให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จัดใหม้ีหอ้งสมุด โรงเรียนเพื่อ

เป็นแหล่งค้นคว้า  

     2.3 งานเกี่ยวกับการบริการ การส่งเสริมให้มกีารให้มกีาร 

ให้บริการเกี่ยวกับสื่อการสอน เพื่อช่วยใหค้รูในด้านการสอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการจัด 

รวบรวมเอกสารคำสอน คู่มือครู รวมทั้งการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น อาคาร 

สถานที่ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์  

    3. ขั้นส่งเสริมและติดตามผลในด้านวิชาการ เพื่อให้ได้มาตรฐานของ

งานวิชาการผู้บริการควรมีการส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนา และประเมินผลงานด้าน วิชาการ  

     3.1 ส่งเสริมใหค้รูอาจารย์ได้ปรับปรุงตนเองด้านวิชาการ  

     3.2 สนับสนุนให้มกีารปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ ได้แก่  

การกำหนดจุดมุ่งหมาย และนโยบายที่ที่เหมาะสมกับโรงเรียน และสามารถนำไปสู่การ  

ปฏิบัติได้  
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     3.3 ริเริ่มและสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานด้านวิชาการ  

     3.4 จัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศกึษา เช่น การจัด 

กิจกรรมที่ส่งเสริมทางดา้นวิชาการ  

     3.5 จัดให้มคีณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ  

     3.6 จัดตัง้คณะทำงานทางวิชาการขึน้ ลักษณะของคณะอาจ 

จัดรวมกันเป็นคณะครูในแผนกเดียวกัน มาร่วมกันทำงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน 

และกัน  

     3.7 ส่งเสริมให้มกีารจัดตั้งชุมนุมหรอืชมรมทางวิชาการ เพื่อจัด

กิจกรรมและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ  

     3.8 ส่งเสริมใหม้ีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาฝกึอบรม เพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนความรู ้และเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ  

     3.9 ส่งเสริมให้ศกึษาต่อเพื่อความก้าวหนา้ทางวิชาการ สรุปได้ว่า

กระบวนการของการบริหารงานวิชาการ คอื การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริม

หลักสูตรทางวิชาการ การส่งเสริมใหม้ีการให้มีการให้บริการเกี่ยวกับสื่อการสอน เพื่อช่วย

ให้ครูในด้านการสอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการจัดรวบรวมเอกสารคำสอน คู่มอืครู รวมทั้ง

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สนับสนุนให้มกีารปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางวิชาการ 

จัดให้มคีณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ จัดบรรยากาศทางวิชาการใน สถานศึกษา 

เป็นต้น 

      สรุปได้ว่า กระบวนการของการบริหารงานวิชาการที่มี

ประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดังนี้ 1) ขั้นก่อนดำเนินงาน เป็นขั้นตอนการวางแผน 

กำหนดนโยบายเกี่ยวกับงานวิชาการ 2) ขั้นการดำเนินงาน เป็นขั้นที่จัดดำเนินงานให้ปฏิบัติ

ตามแผนที่วางไว้ 3) ขั้นส่งเสริมและติดตามผลในด้านวิชาการเพื่อให้ได้มาตรฐานของงาน

วิชาการผู้บริการควรมีการส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนา และประเมินผล 

 4. ขอบข่ายงานการบริหารวิชาการ 

  การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศกึษา ที่มีความสำคัญ 

อย่างยิ่งที่ช่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มคีุณภาพและมาตรฐาน บรรลุ

เป้าหมายของการศกึษา เพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี  

มีความสามารถและมีความสุข สำนักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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   กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หนา้ 39 - 49) ได้กำหนดขอบข่าย 

และภารกิจงานวิชาการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ มี 17 งาน ดังนี้ 

    4.1 การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

    4.2 การวางแผนงานวิชาการ 

    4.3 การจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 

    4.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

    4.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

    4.6 การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

    4.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศึกษา 

    4.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้ 

    4.9 การนเิทศการศกึษา 

    4.10 การแนะแนวการศกึษา 

    4.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

    4.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

    4.13 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา

และองค์กรอื่น 

    4.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

    4.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

    4.16 การคัดเลือกหนังสือเรียนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา 

    4.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

   โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

    1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

     1.1 วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาจัดทำไว้ 

     1.2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษาเพื่อกำหนดจุดเน้นหรอืประเด็น

ที่สถานศึกษาหรอืกลุ่มเครือข่ายสถานศกึษาให้ความสำคัญ 
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     1.3 ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษาและ

ชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

     1.4 จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาเพื่อนำไปจัดทำ

รายวิชาพืน้ฐานหรอืรายวิชา หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรยีนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์

และจัดกิจกรรมกรเรียนการสอนให้แก่ผู้เรยีนประเมินผลและปรับปรุง 

     1.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัติ 

      สรุปได้ว่า การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นมีความจำเป็น

อย่างมากเพราะสถานศกึษาจะต้องจัดทำสาระการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับสภาพและความ

ต้องการของท้องถิ่นเพื่อจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้แก่ผู้เรียน

ประเมินผลและปรับปรุงต่อไป 

    2. การวางแผนงานวิชาการ 

     2.1 วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับ 

ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษาและการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

     2.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัตโิดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

      สรุปได้ว่า การวางแผนงานด้านวิชาการเป็นการวางแผนและ

กำหนดนโยบายทางวิชาการของโรงเรยีนจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำโครงสร้างการ

บริหารงานวิชาการ ดำเนินการเกี่ยวผูร้ับผิดชอบของฝ่ายวิชาการประสานงานกับ

ผูร้ับผิดชอบเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมทางวิชาการโดยผูบ้ริหารสถานศกึษา

อนุมัตโิดยความเห็นชอบของคณะกรรมสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

    3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

     3.1 จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยความ

ร่วมมอืของเครอืข่ายสถานศกึษา 

     3.2 จัดการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน 

ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ บูรณาการการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรยีนพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
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     3.3 ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 

     3.4 จัดกิจกรรมพัฒนาหอ้งสมุด หอ้งปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอือ้ต่อ

การเรียนรู้ 

     3.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

     3.6 ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลอื

นักเรียนพิการด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 

      สรุปได้ว่า การจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษามีความ

จำเป็นอย่างมากเพราะสถานศกึษาจะต้องจัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อคุณภาพส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้และการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

     4.1 จัดทำหลักสูตรสถานศกึษาเป็นของตนเอง โดย 

      4.1.1 จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึน้ใช้เองให้ทันกับ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 

      4.1.2 จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ 

ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ สติปัญญา มคีวามรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้

อย่างมีความสุข 

      4.1.3 จัดให้มีวชิาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศกึษาธิการ 

      4.1.4 เพิ่มเติมเนือ้หาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึง้มากขึ้น

สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การศกึษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 

อาชีวศกึษา การศกึษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการ และการศกึษาทางเลือก 

      4.1.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพ

ปัญหา ความตอ้งการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

     4.2 สถานศกึษาสามารถจัดทำหลักสูตร การจัดกระบวนการ

เรียนรู ้การสอนและอื่น ๆ ใหเ้หมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย

พิเศษ โดยความร่วมมอืของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและเครอืข่ายสถานศกึษา 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



42 

     4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรสถานศกึษา 

     4.4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา 

และรายงานผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศกึษารับทราบ 

      สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษาต้องจัด

สอดคล้องให้ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ และต้องจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาเป็นของตนเองสถานศกึษา

สามารถจัดทำหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรูก้ารสอนและอื่น ๆ ใหเ้หมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา และเครือข่ายสถานศกึษาคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานใหค้วาม

เห็นชอบหลักสูตรสถานศกึษา มกีารนิเทศติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

สถานศกึษา และรายงานผลใหห้น่วยงานต้นสังกัดทราบ 

    5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

     5.1 จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ

ความถนัดของผูเ้รียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     5.2 ฝกึทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ 

และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 

     5.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการ

ปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

     5.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 

อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดงีามและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

     5.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้และความ

รอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผูส้อนและ

ผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 

     5.6 จัดการเรียนรูใ้ห้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสาน

ความร่วมมอืกับบิดามารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียนตาม

ศักยภาพ 
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      สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนือ้หาสาระ

และกิจกรรม ใหส้อดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรยีน โดยคำนงึถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคลส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อ

การเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้ง

สามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนีผู้ส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้

ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยากรประเภทต่าง ๆ และสนับสนุนให้

ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานด้านวิชาการ 

    6. การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

     6.1 กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตาม

หลักสูตรสถานศกึษาโดยใหส้อดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 

     6.2 จัดทำเอกสารหลักฐานการศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัด

และประเมินผลของสถานศึกษา 

     6.3 วัดผล ประเมนิผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและ

อนุมัตผิลการเรียน 

     6.4 จัดให้มกีารประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดใหม้ีการ

ซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรยีนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

     6.5 จัดให้มกีารพัฒนาเครื่องมอืในการวัดและประเมินผล 

     6.6 จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบ

โอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 

การสอน 

     6.7 ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัตผิลการประเมินการเรียน 

ด้านต่าง ๆ รายปี / รายภาคและตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงช้ันและจบการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน 

     6.8 การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศกึษาที่จะ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบ

ระดับการศกึษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการ

เรียนและเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อมทั้งให้ผูบ้ริหารสถานศกึษา

อนุมัตกิารเทียบโอน 
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      สรุปได้ว่า การวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผล

การเรียน ต้องกำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตร

สถานศกึษา โดยให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศและจัดทำเอกสารหลักฐาน 

การศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา พัฒนาเครื่องมอื 

วัดผลและประเมินผลใหไ้ด้มาตรฐาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมัตผิลการประเมินการเรียน

ด้านต่าง ๆ รายปี / รายภาคและตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงช้ัน และจบการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานและการเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศึกษาที่จะแต่งตัง้

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับ

การศกึษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน

และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศกึษา

อนุมัตกิารเทียบโอน 

    7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา 

     7.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทำงานของนักเรียน ครูและผูเ้กี่ยวข้องกับการศึกษา 

     7.2 พัฒนาครูและนักเรียนใหม้ีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นทำใหผู้เ้รียนได้ฝึก 

การคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู ้ 

แบบสหวิทยาการและการเรียนรูใ้นปัญหาที่ตนสนใจ 

     7.3 พัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วยกระบวนการวิจัย 

     7.4 รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรยีนรูแ้ละพัฒนา

คุณภาพการศกึษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใช ้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

      สรุปได้ว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาใน

สถานศกึษามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจงึต้องมีการกำหนดนโยบายให้

งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการนำงานวิจัยมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้ครูศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให ้

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำวิจัยของครูผู้สอนทุกคน 

    8. การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรยีนรู้ 

     8.1 จัดให้มีแหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอก 
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สถานศกึษาให้พอเพียงเพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง กับการจัด 

กระบวนการเรียนรู้ 

     8.2 จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอือ้ต่อการจัดการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น พัฒนาหอ้งสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู ้จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา 

หอ้งสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห้องเรียน หอ้งพิพธิภัณฑ์ หอ้งมัลติมีเดีย หอ้งคอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี 

สวนหนังสอื สวนธรรมะ เป็นต้น 

     8.3 จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ใหเ้อือ้ต่อการ

จัดการเรยีนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง / แผนที่ และระบบ

การเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ  

      สรุปได้ว่า การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้  

เป็นการจัดระบบข้อมูลแห่งการเรียนรูใ้นท้องถิ่นให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ของสถานศกึษาของตนเอง ซึ่งต้องจัดให้มีแหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลายทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศกึษาให้พอเพียง เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรูด้้วยตนเองกับการจัด

กระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมใหค้รูผูเ้รียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

ต้องมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

    9. การนเิทศการศกึษา 

     9.1 สร้างความตระหนักใหแ้ก่ครูและผูเ้กี่ยวข้องให้เข้าใจ

กระบวนการนเิทศภายในว่าเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันที่ใชเ้หตุผลการนเิทศเป็นการ

พัฒนาปรับปรุงวธิีการทำงานของแต่ละบุคคลใหม้ีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่า ได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรยีนและตัวครูเอง 

     9.2 จัดการนเิทศภายในสถานศกึษาให้มีคุณภาพทั่วถึง 

และต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 

     9.3 จัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศ

การศกึษาของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

      สรุปได้ว่า การนิเทศการศกึษา เป็นงานที่สำคัญอีกงานหนึ่ง 

ที่ทุกคนต้องตระหนักเพราะกระบวนการนเิทศภายใน เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันที่ใช้ 
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เหตุผลการนเิทศ เป็นการพัฒนาปรับปรุงวธิีการทำงานของแต่ละบุคคลใหม้ีคุณภาพ  

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้องก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนและ

ตัวครูเองแต่การจัดนเิทศนั้น ตอ้งจัดให้ทั่วถึงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบจงึจะมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา 

    10. การแนะแนวการศกึษา 

     10.1 กำหนดนโยบายการจัดการศกึษาที่มกีารแนะแนวเป็น

องค์ประกอบสำคัญ โดยใหทุ้กคนในสถานศกึษาตระหนักถึงการมสี่วนร่วมในกระบวนการ

แนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     10.2 จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนวและดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

     10.3 สร้างความตระหนักใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว

และดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

     10.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรูเ้พิ่มเติมในเรื่อง

จติวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเพื่อให้สามารถ บูรณาการในการ

จัดการเรยีนรู้และเช่ือมโยง สู่การดำรงชีวิตประจำวัน 

     10.5 คัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพ 

ที่เหมาะสมทำหน้าที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจำช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

     10.6 ดูแล กำกับ นิเทศ ตดิตามและสนับสนุนการดำเนินงานแนะ

แนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างมรีะบบ 

     10.7 ส่งเสริมความร่วมมอืและความเข้าใจอันดี ระหว่างครู   

ผูป้กครองและชุมชน 

     10.8 ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศกึษา องค์กร

ภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 

     10.9 เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

      สรุปได้ว่า การแนะแนว ต้องคัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรู้

ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมทำหน้าที่ครูแนะแนว และต้องมีการกำหนด

นโยบายการจัดการศกึษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยให้ทุกคนใน

สถานศกึษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน จัดระบบงานและโครงสรา้งองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของ
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สถานศกึษาให้ชัดเจน สร้างความตระหนักใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

    11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

     11.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศกึษาให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา และความตอ้งการของชุมชน 

     11.2 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหาร

ที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสรา้งระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้

เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบัน 

อยู่เสมอ 

     11.3 จัดทำแผนสถานศกึษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศกึษา  

(แผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์) 

     11.4 ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศกึษาในการดำเนินโครงการ 

/ กิจกรรมสถานศกึษา ตอ้งสร้างระบบการทำงานที่เข้มแข็ง เน้นการมสี่วนร่วม และวงจร

การพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรอืที่รู้จักกันว่าวงจร PDCA 

     11.5 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา โดยดำเนินการ

อย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

     11.6 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา ตามมาตรฐาน

ที่กำหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

     11.7 จัดทำรายงานคุณภาพการศกึษาประจำปี (SAR) และสรุป

รายงานประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

      สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา เป็นการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนให้เป็นไป

ตามระบบงานประกันคุณภาพการศกึษา โดยเป็นการบริหารงานปกติของสถานศกึษามี

การประสานงานกับคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกฝ่ายทุกมาตรฐาน

ที่รับผดิชอบรวบรวมผลการดำเนนิงานและประเมินแต่ละมาตรฐานสรุปรายงานจัดทำ

รายงานผลประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

     12.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  
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องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน 

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 
     12.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภายในชุมชน 

     12.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมกีารจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา

ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 

     12.4 พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความตอ้งการ 

รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหม้ีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

      สรุปได้ว่า การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรูร้่วมกับชุมชนส่งเสริมชุมชนให้มกีารจัดการศกึษาอบรม  

มีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยสถานศกึษาให้การสนับสนุนมีการสรุปผล 

และรายงานผลประจำปีการศกึษา 

    13. การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา

และองค์กรอื่น 

     13.1 ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา ตลอดจนวทิยากรภายนอก 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีต

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

     13.2 เสริมสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน 

ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศกึษาเป็นแหล่ง

วิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

     13.3 ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่น ๆ 

     13.4 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสรา้ง

ความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน 

การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศกึษาอื่น เป็นต้น 

      สรุปได้ว่า การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น เป็นการระดมทรัพยากรการศกึษา ตลอดจนวทิยากรภายนอก

และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีต

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสรมิวัฒนธรรมการสร้าง
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ความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน 

การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศกึษาอื่น อกีทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานศกึษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้

สถานศกึษาเป็นแหล่งวทิยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

    14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

     14.1 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธใินการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

     14.2 จัดให้มกีารสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อม

ให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศกึษา 

     14.3 ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศกึษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

     14.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ร่วมกัน 

ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน 

สังคมอื่น 

     14.5 ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจำเป็น 

     14.6 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ทั้งด้านคุณภาพ และ

ปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างมปีระสิทธิภาพ 

      สรุปได้ว่า การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล

ครอบครัวองค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา เป็นการ

ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคลครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และ

สถาบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานและสร้างความรูค้วาม

เข้าใจการเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่ร่วมจัด

การศกึษาส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชวีิตอย่างมปีระสิทธิภาพ และช่วยเหลือทางวิชาการตามความเหมาะสมและจำเป็น 

    15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

     15.1 ศกึษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงาน 

ด้านวิชาการของสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

     15.2 จัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศกึษา เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

     15.3 ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง 

     15.4 นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ 

     15.5 ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและนำไปแก้ไขปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

      สรุปได้ว่า การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศกึษาเป็นการจัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศกึษา เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน และมีการ

ตรวจสอบและประเมินผลการใชร้ะเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษา และนำไปแก้ไขปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

    16. การคัดเลือกหนังสอืเรียนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา 

     16.1 ศกึษา วเิคราะห์ คัดเลือกหนังสอืเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษา เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอน 

     16.2 จัดทำหนังสอืเรียน หนังสอืเสริมประสบการณ์ หนังสอือ่าน

ประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู ้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
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     16.3 ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรยีน หนังสือเสริม

ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู ้เพื่อใช้ประกอบการเรียน

การสอน 

      สรุปได้ว่า การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

เป็นการสำรวจและศกึษารายการหนังสือแบบเรียนแบบฝกึหัด เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้

และประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกหนังสือแบบเรียนใหส้อดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรสถานศกึษา เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

    17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

     17.1 จัดให้มีการ่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา

และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 

     17.2 พัฒนาบุคลากรในสถานศกึษา ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ

การเรียนรู ้และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตัง้เครอืข่ายทางวิชาการ 

ชมรมวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งการเรยีนรู้ของสถานศกึษา 

     17.3 พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ให้ขอ้เท็จจรงิเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม ่ๆ 

เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศกึษาของสถานศกึษาให้มปีระสิทธิภาพ 

     17.4 พัฒนาห้องสมุดของสถานศกึษาให้เป็นแหล่งการเรียนรูข้อง

สถานศกึษาและชุมชน 

      สรุปได้ว่า การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  

เป็นการวางแผนงานในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตัง้เครือข่ายทางวิชาการชมรมวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งการ

เรียนรู้ของสถานศกึษาและมีการบริการฝกึอบรมบุคลากรในการใชค้อมพิวเตอร์และ

โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนการสอนมกีารนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหาผลติใช้ และพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศกึษา 
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ประสิทธิผล 

 1. ความหมายของประสิทธิผลโรงเรยีน 

  คำว่าประสิทธิผล (Effectiveness) ความหมายตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑติยสถานพุทธศักราช (2546, หน้า 667) ได้ให้ความหมายของคำว่าประสิทธิผล

หมายถึงผลสำเร็จ ผลที่เกิดขึ้นส่วน (พระมหาชนแดนสมบุตร, 2553) ให้ความหมายของ

ประสิทธิผลว่าหมายถึงผลสำเร็จในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้โดยใช้

ทรัพยากรใหเ้กิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการได้ตามเกณฑ์ของเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ที่ตอ้งการ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ (หน่วยตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553) ได้กล่าวไว้ว่าประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถใน

การดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมิสเกลและคณะ Miskel and other, 1983 

อ้างใน Hoy and Miskel, 2001, p. 306 กล่าวว่าประสิทธิผลโรงเรียนหมายถึงการที่

โรงเรียนสามารถผลิตและบริการที่มีปริมาณและคุณภาพมากกว่ารวมทั้งมคีวามสามารถ

ยืดหยุ่นและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

  Gibson and other (2000, p. 55) ได้ให้ความหมายของคำว่าประสิทธิผล 

(effectiveness) มาจากคำว่า effect ที่ใชใ้นบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล 

(cause and effect) โดยอธิบายถึงประสิทธิผลว่ามี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลระดับกลุ่ม

และระดับองค์การซึ่งในแต่ละระดับของประสทิธิผลจะมีประสิทธิผลจะมีปัจจัยที่มีเหตุผล

ต่างกันดังนี้ 

   1. ประสิทธิผลระดับบุคคล (Individual Effectiveness) เป็นการเน้นผล

ปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลหรือสมาชิกในองค์การที่ทำงานตามหน้าที่และตำแหน่งในองค์การ

ซึ่งโดยทั่วไปผูบ้ังคับบัญชาประเมินประสิทธิผลระดับบุคคลโดยใช้กระบวนการประเมินผล

การปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการขึ้นค่าตอบแทนหรอืการให้รางวัลตอบแทนปัจจัยที่เป็นเหตุ

ให้เกิดประสทิธิผลระดับบุคคลอันได้แก่ความสามารถ (Ability) ทักษะ (skills) ความรู้ 

(Knowledge) เจตคติ (attitude) แรงจูงใจ (motivation) และความเครียด (stress)  

   2. ประสิทธิผลระดับกลุ่ม (Group Effectiveness) เป็นภาพรวมของกลุ่ม

บุคคลที่เป็นสมาชิกในองค์การที่ทำงานตามหน้าที่และตำแหน่งในองค์การเป็นปัจจัยที่เป็น

เหตุให้เกิดประสทิธิผลระดับกลุ่มอันได้แก่ความสามัคคี (Cohesiveness) ภาวะผูน้ำ 

(leadership) โครงสรา้ง (structure) สถานภาพ (status) บทบาท (roles) และบรรทัดฐาน 

(nouns) 
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   3. ประสิทธิผลระดับองค์การ (Organizational Effectiveness) เป็น

ภาพรวมประสิทธิผลระดับบุคคลและระดับกลุ่มเป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผล

ระดับองค์การ ได้แก่ สภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยีกลยุทธ์โครงสรา้ง

กระบวนการต่าง ๆ และวัฒนธรรมโดยที่ประสิทธิผลองค์การทั้ง 3 ระดับ มีความสัมพันธ์

กันซึ่งประสิทธิผลองค์การขึ้นอยู่กับประสิทธิผลบุคคลและกลุ่มนั่นเองนอกจากนี้ยังขึน้อยู่ 

กับปัจจัยอื่นอกีหลายประการเช่นชนิดขององค์การงานที่องค์การทำและเทคโนโลยี 

ที่ใชใ้นการทำงานขององค์การ 

  พิมพรรณ สุริโย (2553, หน้า 25) กล่าวไว้ว่า ประสทิธิผล คือ

ความสามารถของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ทำงานร่วมกัน สามารถทำให้นักเรียน 

มีทักษะ ความรู้ แสวงหาความรู ้ความสามารถในการความสามารถในการจัดทำสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และความสามารถในการปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมที่มากระทบภายใน 

และภายนอก 

  เรียม สุขกล่ำ (2553, หน้า 28) ได้กล่าวว่า ประสทิธิผลโรงเรียน สามารถ

ทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ทั้งนีเ้กิดจากประสิทธิภาพของผู้บริหารที่สามารถใช้

ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี

ความสามารถในการปฏิบัติงานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

                  Hoy and Miskel (2001, p. 306) ได้รวบรวมความคิดของนักการศกึษา

หลายท่านได้ใหค้วามหมายประสิทธิผลโรงเรยีนหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือความ

พึงพอใจในการทำงานของครูหรอืขวัญกำลังใจของสมาชิกโรงเรยีนที่ดแีละสรุปว่า

ประสิทธิผลของโรงเรียนจะพิจารณาได้จากตัวบ่งช้ี 4 ประการ คือ  

   1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง 

   2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มทีัศนคติทางบวก  

   3. สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  

   4. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 

    สำหรับความหมายของประสิทธิผลโรงเรยีนการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง

เป็นความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายในการทำงานโดยพิจารณาจาก

ความสามารถของสถานศกึษาในการจัดการศกึษาให้ผูเ้รียนมคีุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษามีคุณภาพสอดคล้องกับความตอ้งการของสังคมและสามารถดำรงชีวติอยู่ใน
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สังคมได้อย่างปกติสุขรวมถึงสถานศึกษาสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ให้สำเร็จลุล่วง

ไปได้ดว้ยดีและสามารถยืดหยุ่นปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ 

  2. โรงเรยีนที่มีประสิทธิผล 

   โรงเรียนที่มปีระสิทธิผล หมายถึง โรงเรียนที่สามารถบริหารจัด

การศกึษาได้บรรลุตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติพุทธศักราช 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ที่กำหนดไว้ว่าสถานศกึษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น

การฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ 

มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงฝกึ

การปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รูใ้ฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง

ผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ำนวยความสะดวกเพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้และมีความรอบรู้ทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู้โดยคำนงึถึงความแตกต่างของผูเ้รียนและจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทุกเวลาทุก

สถานที่ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2546)  

   ธนิต ทองอาจ (2553, หน้า 11) ได้ให้ความหมายคำว่า ประสิทธิผล

โรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สำเร็จด้วยดี โดยที่ผู้นำได้ใช้

ความสามารถในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มาทำงานอย่างเสียสละ ขณะเดียวกันผู้นำ 

ก็ทำหนา้ที่ประสานงานให้มีการจัดการศกึษาที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

   ส่วนคลอแวลและสพิงค์ (Caldwell and Spinks, 1990, p. 108 อ้างใน

ดำรงศักดิ์สุดเสน่ห์, 2551) ได้สรุปให้ทราบว่าลักษณะโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นประกอบ

ไปด้วย 4 เรื่องใหญ่คือ  

    1. เน้นเรื่องการเรียนการสอนโดยผูบ้ริหารจะต้องมคีวามเป็นผู้นำ 

ทางการศึกษา  

     2. ความสามารถได้รับการตรวจสอบได้ทั้งจากท้องถิ่นจากรัฐหรอื

จากส่วนกลางทั้งนี้นอกจากโรงเรียนจะต้องบริหารภายใต้กรอบของท้องถิ่นของรัฐหรอืของ

ส่วนกลางหรอือาจอยู่ในรูปของกฎระเบียบนโยบายหรือการจัดลำดับความสำคัญ 

              3. การมสี่วนร่วมอย่างเหมาะสมจากครูผู้ปกครองและนักเรียน  
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              4. การมีแผนงานที่พัฒนาในวิชาชีพเนื่องจากการบริหารแบบกระจาย 

อำนาจต้องการให้บุคลากรมีความรูท้ักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในการ 

กำหนดจุดมุ่งหมายของโรงเรียน การกำหนดนโยบาย การลำดับความสำคัญ การจัดสรร

ทรัพยากร กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่เหมาะสม   

   ส่วนนักการศกึษาต่างประเทศที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนเช่น Griffin (2001) ได้ทำการศกึษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดโครงสร้างโรงเรียน 

ขนาดเล็กที่จัดโครงสร้างทางการบริหารอยู่ในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ผลจากการวิจัย

พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กจะดำเนินการได้ดีถ้าได้ดำเนินการตามขั้นตอน 8 ขั้นตอน คือ 

    1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

    2. โรงเรียนได้มโีอกาสในการสรรหาครูด้วยตนเอง  

    3. เน้นหลักสูตรเกี่ยวกับการเตรียมตัวครูและเตรียมการเรียน 

การสอน  

    4. เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาที่หลากหลาย  

    5. จัดตารางการเรยีนแบบยืดหยุ่นตามกิจกรรมการสอน  

    6. ครูจัดการเรียนการสอนโดยคำนงึถึงเป้าหมายของโรงเรียน  

    7. ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน  

    8. การวัดและประเมินผลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเน้นผลลัพธ์ 

ที่เกิดขึน้กับตัวนักเรียน 

   Barnhart (2001) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำใหก้ารจัดการศกึษา

ล้มเหลวเมื่อจำแนกโรงเรยีนเป็น 3 ประเภท คือ โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนที่อยู่ในชนบท

และโรงเรียนที่มคีวามพร้อมทางทรัพยากรการบริหารโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาจาก

กรณีตัวอย่างผลการวิจัยพบว่า 

    1. การรับทราบสภาพปัญหาด้านการเงินของโรงเรียนของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียแตกต่างกันบางกลุ่มรับทราบข้อมูลละเอียดบางกลุ่มรับทราบทั่วไปและบางกลุ่ม

รับทราบอยู่ในวงจำกัด  

    2. ผูม้ีส่วนได้เสียของโรงเรียนจะมอบภาระเรื่องงบประมาณว่าเป็น

เรื่องของรัฐที่จะต้องรับภาระ  

    3. ผูม้ีส่วนได้เสียของโรงเรยีนจะดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรยีน

การสอนบ้างเฉพาะโรงเรียนของตนเองเท่านั้น  
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    4. ผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนรับทราบและตระหนักดีว่าการที่ 

โรงเรียนมีขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าโรงเรียนขนาด 

ใหญ่กว่า  
    5. ผูม้ีส่วนได้เสียของโรงเรยีนรูด้ีว่าคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก

มักจะไม่ดีในเรื่องของหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   ส่วนประสิทธิผลของโรงเรียนในความหมายของการจัดการศกึษา

แห่งชาติหมายถึงการจัดการศกึษาที่มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขโดยมี

พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและเต็มตามศักยภาพทั้งในด้านสุขภาพร่างกายจิตใจ

สติปัญญาความรู้ทักษะจติสำนึกและคุณธรรมที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

              นอกจากนีป้ระสิทธิผลของโรงเรยีนในความหมายของการจัดการศกึษา

ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การจัดการศกึษาที่มุ่งให้ผู้เรยีนมีคุณภาพในด้าน

มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานด้านการเรียนการสอน มาตรฐานด้านการบริหาร

และการจัดการศกึษา และมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

            ประสิทธิผลของโรงเรียนในความหมายของสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หมายถึง การจัดการศกึษาที่มุ่งให้มี

คุณภาพและมาตรฐานในด้านผู้เรยีน ด้านครู และด้านผูบ้ริหาร นอกจากนี้ประสทิธิผลของ

โรงเรียนในความหมายของเกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงเรยีน หมายถึง การจัดการศกึษา

ที่มุ่งให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานในด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน

และการประกันคุณภาพการศกึษา ด้านความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน  

และด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

    กล่าวโดยสรุป โรงเรียนที่มีประสิทธิผลหมายถึงโรงเรียนที่มีการ

บริหารจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจติใจสติปัญญา

ความรูแ้ละคุณธรรมมจีรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวติสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น 

ได้อย่างมคีวามสุข 

  3. ลักษณะประสิทธิผลของโรงเรยีน 

   โรงเรียนประสิทธิผลของโรงเรียน (School Effectiveness) หรอืโรงเรียน 

ที่มปีระสิทธิผล (Effective School) นั้นมีความหมายคล้ายคลึงกันเช่นโรงเรียนที่ประสบ

ความสำเร็จโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนสมบูรณ์แบบโรงเรียนในฝันหรือโรงเรียนดีเป็นต้น 
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จะเห็นได้ว่ามีความหมายเชิงบวกทั้งสิ้น ซึ่งแสดงถึงโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็น

ระบบหรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มกีารปรับปรุงพัฒนาจนมคีวามสำเร็จเกิดขึ้นทุก

ด้านเป็นที่พึงพอใจของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

    หลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประสิทธิผลของโรงเรียน

จะเห็นว่านักวิชาการได้ใหค้วามสนใจมากขึ้นในช่วงปี 1980 เป็นต้นมาโดยได้เสนอแนวคิด

ไว้อย่างหลากหลายผูว้ิจัยขอนำแนวคิดและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การกำหนด

ตัวบ่งช้ีประสิทธิผลของโรงเรียนดังนี้ 

     Mott (1972, quoted in Hoy and Miskel, 2001) ได้สรา้งตัวแบบ

เกี่ยวกับการรับรู้ประสิทธิผลขององค์การโดยการรวมเอาผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน 

ที่สำคัญ 5 ประการ คือ  

      1. ปริมาณของผลผลิต  

      2. คุณภาพของผลผลติ  

      3. ประสิทธิภาพ  

      4. ความสามารถในการปรับตัว  

      5. ความยดืหยุ่น 

      ซึ่ง Mott ได้ให้เหตุผลว่าเกณฑ์ทั้ง 5 เหล่านีเ้ป็นตัวกำหนด

ความสามารถขององค์การในการระดมพลังสำหรับปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

และการปรับเปลี่ยนโรงเรียนที่มีประสทิธิผลจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึน้

ก่อใหเ้กิดเจตคตใินทางบวกของนักเรียนที่มากกว่าปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า

และสามารถแก้ปัญหาภายในได้ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนีไ้ด้ยึดรูปแบบที่เน้นเป้าหมายและระบบ

ทรัพยากร 

     ส่วน Cheng (1996) ได้เสนอตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียน 

ซึ่งปรับปรุงจากตัวแบบของ Cameron (1984) จำนวน 8 ตัวแบบดังนี้ 

      1. ต้นแบบเป้าหมายซึ่งได้นิยามประสทิธิผลของโรงเรียนว่าเป็น

โรงเรียนที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกข้อเงื่อนไขของการประเมินอยู่

ที่รงเรียนต้องมีเป้าหมายของโรงเรียนที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายซึ่งในทางปฏิบัติ

จรงิอาจเกิดความยุ่งยากหากกำหนดเป้าหมายไม่ชัดเจนเพราะโรงเรียนหรือผูป้กครองอาจ

กำหนดเป้าหมายของโรงเรียนไม่ตรงกัน เช่น โรงเรียนเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ในขณะที่ผูป้กครองอาจต้องการให้เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นต้น ดังนัน้โรงเรียนจึง 
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ควรใหม้ีการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นที่เข้าใจทุกฝ่าย สำหรับ 

ตัวบ่งช้ีที่ใชใ้นการประเมินตามตัวแบบนี ้คือ วัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 

      2. ตัวแบบทรัพยากรปัจจัยป้อนนยิามประสิทธิผลของโรงเรยีน

ว่าเป็นโรงเรยีนที่สามารถจัดหาทรัพยากรหรอืมีปัจจัยป้อนเช่นนักเรียนที่มีคุณภาพเงื่อนไข

ของการประเมินอยู่ที่ต้องแน่ใจว่ามคีวามสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรในการดำเนินงานกับ

ผลผลิตและโรงเรียนอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนทรัพยากรหากโรงเรยีนสามารถจัดหา

ทรัพยากรได้ตามที่ต้องการก็แสดงว่าโรงเรียนประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตัวบ่งช้ี

ที่ใชใ้นการประเมินคือทรัพยากรต่าง ๆ ที่จัดหาได้แต่จุดอ่อนของตัวแบบนีค้ือการเน้น

ทรัพยากรและปัจจัยป้อนมากเกินไปจนไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการดำเนินงาน 

      3. ตัวแบบกระบวนการนยิามประสิทธิผลของโรงเรียน ว่าเป็น

โรงเรียนที่มกีระบวนการดำเนินงานภายในราบรื่นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการบริหารจัดการ

กระบวนการเรียนการสอนซึ่งตัวแบบนีจ้ะใช้ได้ดีถ้ามั่นใจว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง

ทรัพยากรในการดำเนินงานกับผลผลิตจริงตัวบ่งชีท้ี่ใชใ้นการประเมินคือความเป็นผู้นำของ

ผูบ้ริหารวิธีการตดิต่อสื่อสารในโรงเรียน และการมีส่วนร่วมในการทำงานของทุกฝ่าย  

                    4. ตัวแบบความพึงพอใจนยิามประสิทธิผลของโรงเรียน ว่าเป็น

โรงเรียนที่สามารถดำเนินการให้ได้ผลเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่าย

ที่รับผดิชอบในการบริหารโรงเรยีนแต่หากผู้เกี่ยวข้องมีความต้องการที่แตกต่างกันตัวแบบ

นีอ้าจไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้เพราะเป็นการยากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินงานให้สนอง

ความตอ้งการหรอืเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายซึ่งตัวบ่งช้ีที่ใชใ้นการประเมินคือความพึงพอใจ

ของโรงเรียนหรอืคณะกรรมการหรือกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

      5. ตัวแบบการดำเนินงานถูกต้องตามหลักการ นิยาม

ประสิทธิผลของโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนที่สามารถแข่งขันในการดำเนินงานในทุกวิถีทาง 

ที่จะทำให้โรงเรียนอยู่รอดได้โดยไม่ผดิหลักการเงื่อนไขในการใชอ้ยู่ที่สภาพความ

เปลี่ยนแปลงภายนอกที่กดดันให้โรงเรียนต้องดำเนนิงานใหอ้ยู่ได้โดยเฉพาะการแสวงหา

ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใชใ้นการดำเนนิงานตัวแบบนี้จงึยอมให้โรงเรยีนมีการใช้กลไกการตลาด

ในการบริหารจัดการใหส้ามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องยุบ เลิก กิจการและจะใช้ก็ต่อเมื่อมีการ

ประเมินเพื่อนำผลไปใช้ในการตัดสินอนาคตของโรงเรียนว่าควรปรับขยายดำเนินการต่อ 

หรอืยกเลิกหากดำเนินการไม่ได้ผลตัวบ่งชีท้ี่ใช้ในการประเมินคอืภาพลักษณ์ของโรงเรียน 

และช่ือเสียงกิตตศิัพท์ 
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      6. ตัวแบบเน้นการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุผลนิยาม

ประสิทธิผลของโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนที่สามารถดำเนินงานให้ปลอดจากคุณลักษณะ 

ที่ไม่พึงประสงค์และบอกได้ว่าลักษณะอะไรบ้างที่ไม่ควรปรากฏอยู่ในโรงเรียน เช่น การตดิ 

สิ่งเสพติดของนักเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หากโรงเรยีนสามารถแสดงผลการ

ดำเนนิงานได้ว่านักเรียนในโรงเรยีนปลอดสิ่งเสพติดจรงิแสดงว่าโรงเรียนดำเนินงานได้

ประสบความสำเร็จตัวบ่งชี้ที่ใชใ้นการประเมินคือสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ปัญหาและ

จุดอ่อนในสถานศกึษาเป็นต้น 

      7. ตัวแบบการเรียนรูข้ององค์การ นิยามประสิทธิผลของ

โรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนที่สามารถพัฒนาองค์การให้เกิดการเรียนรู้ได้สามารถปรับเปลี่ยน

การดำเนินงานใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อมภายนอกกดดันใหโ้รงเรียนต้องปรับตัวตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการประเมิน คือ

ความตระหนักถึงความตอ้งการจำเป็นภายนอกการกำกับติดตาม การทำงาน การวาง

แผนพัฒนา และประเมินการทำงานต่าง ๆ 

      8. ตัวแบบการบริหารคุณภาพโดยรวมได้นยิามประสิทธิผล

ของโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการโดยรวมซึ่งตอบสนองความตอ้งการ

ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดเงื่อนไขอยู่ที่ว่าต้องมี

ความสอดคล้องของเป้าหมายหรือความตอ้งการจำเป็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตัวบ่งช้ี 

ที่ใช ้

       สรุปได้ว่า ลักษณะประสิทธิผลของโรงเรียน คอื ตัวกำหนด

ความสามารถขององค์การในการระดมพลังสำหรับปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

และการปรับเปลี่ยนโรงเรียนที่มีประสทิธิผลจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึน้

ก่อใหเ้กิดเจตคตใินทางบวกของนักเรียนที่มากกว่าปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า 

 

 

 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



60 

บริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มีบริบททั่วไปดังนี้     

(สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23, 2561, หนา้ 4) 

  1. ข้อมูลทั่วไป 

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาและได้มกีารประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 

สืบเนื่องจากที่ได้มกีารแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2553 กำหนดให้มเีขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาและเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสองแห่ง

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสองแห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

   รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศกึษา

เมื่อคราวประชุมวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ได้ประกาศเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

จำนวน 42 เขต และเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา จำนวน 183 เขตจังหวัดสกลนคร 

เป็นที่ตั้งเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มีโรงเรียนมัธยมศกึษาในสังกัด 

จำนวน 45 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนต่าง ๆ ดังแสดงไว้ในตาราง 1 
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ตาราง 1 รายช่ือโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่มัธยมศกึษา เขต 23  

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ 

1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดชฯ

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ

๕๐ปี จังหวัดสกลนคร 

2. โรงเรียนด่านม่วงคำ 

พิทยาคม 

3. โรงเรียนโพนพิทยาคม 

4. โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์

บำรุง 

5. โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 

6. โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 

7. โรงเรียนภูรทิัตต์วิทยา 

8. โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 

9. โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 

10. โรงเรียนวาริชวิทยา 

11. โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญ

วิทยา 

12. โรงเรียนบงเหนอื

วทิยาคม 

13. โรงเรียนศกึษาประชา

สามัคคี 

14. โรงเรียนหนองแวงวิทยา 

15. โรงเรียนโพธิ์ชัยทอง

พิทยาคม 

16. โรงเรียนท่าสงคราม

วิทยา 

1. โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

2. โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

3. โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 

4. โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 

5. โรงเรียนเต่างอย 

พัฒนศึกษา 

6. โรงเรียนร่มเกล้า 

7. โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 

9. โรงเรียนกุดบากพัฒนา

ศกึษา 

10. โรงเรียนพรรณนา 

วุฒาจารย์ 

11. โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 

12. โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 

13. โรงเรียนแวงพิทยาคม 

14. โรงเรียนหนองหลวงศกึษา 

15. โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 

16. โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 

17. โรงเรียนคำตากล้าราช

ประชาสงเคราะห์ 

18. โรงเรียนกุดเรอืคำ 

พิทยาคาร 

19. โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 

20. โรงเรียนโพนงามศกึษา 

21. โรงเรียนเจริญศลิป์ศกึษา 

“โพธิ์คำอนุสรณ์” 

1. โรงเรียนสกลราช 

วิทยานุกูล 

2. โรงเรียนสกลนคร 

พัฒนศึกษา 

3. โรงเรียนธาตุนารายณ์

วิทยา 

4. โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 

5. โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

6. โรงเรียนสว่างแดนดิน 

7. โรงเรียนมัธยม 

วานรนิวาส 

8. โรงเรียนอากาศอำนวย

ศกึษา  
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 2. วิสัยทัศน์  

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เป็นองค์กรจัดการศกึษา 

ที่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมอือาชีพเน้นระบบการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้การมสี่วนร่วมและการเชื่อมโยงของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. พันธกิจ 

  3.1 ส่งเสริม พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำหลักสูตรและจัด

กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สู่มาตรฐานสากลบนพืน้ฐานของความเป็นไทย 

  3.2 ส่งเสริม พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหา มีวจิารณญาณ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจรยิธรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

และเกิดประสทิธิผล 

    3.3 ส่งเสริม พัฒนาให้สถานศกึษามีการทดสอบ การประเมิน การประกัน

คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

    3.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม 

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาใช้ในการบริหาร และการจัดการศกึษา 

    3.5 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

สหวิทยาเขตและสถานศกึษาให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    3.6 ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมอืทุกภาค

ส่วนในจังหวัดสกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยนืตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 4. เป้าประสงค์ 

  เพื่อให้การจัดการศกึษาขึน้พืน้ฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

มัธยมศกึษา เขต 23 มคีุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพืน้ฐานของความเป็นไทย 

จงึกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

   4.1 ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรมมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดสิ่งเสพติด สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม 

อย่างมีความสุข 
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   4.2 ครูมีหลักสูตรช้ันเรยีนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตรงตามศักยภาพของผูเ้รียนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

   4.3 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

   4.4 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห์ 

วิจัยแก้ปัญหา มีวญิญาณ ความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

   4.5 สถานศกึษามีการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

   4.6 สถานศกึษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ 

ต่อการจัดการศกึษาตามแนวทางปฏิรูปการศกึษาและจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้เอื้อ

ต่อการเรียนรูใ้หเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน 

   4.7 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา มปีระสิทธิภาพและ

เป็นกลไกขับเคลื่อนการศกึษาขึน้พืน้ฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

   4.8 สถานศกึษา ชุมชนมกีารดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

   4.9 สถานศกึษา ชุมชนมีการสร้างขีดความสามารถในการค้า 

และการลงทุน 

   4.10 สถานศกึษา ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม 

 5. กลยุทธ์ 

  พัฒนาคุณภาพการศกึษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนใหสู้งขึ้น พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษาพัฒนาผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

บริหารจัดการ โดยใช้สถานศกึษาเป็นฐานพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 

และมัธยมศกึษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 พบว่าผลการ

ทดสอบยังต่ำกว่าเกณฑ์และค่าพัฒนาการตัง้แต่ปีการศกึษา 2553 – 2555 บางกลุ่มสาระ

การเรียนรูย้ังไม่ถึงร้อยละ 4 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งดำเนินการช่วยเหลือและ

พัฒนาใหส้ถานศกึษาได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ

การศกึษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 23, 2556, หนา้ 23)  
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   จากการศกึษาบริบทการจัดการศกึษาสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

มัธยมศกึษา เขต 23 สรุปได้ว่า สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มีการ 

พัฒนาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเน้นระบบ

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้การมสี่วนร่วมและการเชื่อมโยงของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ มคีุณธรรม 

จรยิธรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ความเป็นไทย และวิถีชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มคีวามรับผดิขอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม ผู้เรยีนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งว่า สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ยังมกีารบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษามัธยมศกึษาที่เข้มแข็ง 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  1.1 สมรรถนะของครูผู้สอน 

   มะห์ดี มะดือราแว (2551, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะครู 

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 

ปัตตานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

แก่ผูเ้รียนอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียน 

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี เกี่ยวกับสมรรถนะครูตามเกณฑ์มาตรฐาน 

วิชาชีพครูมรีายละเอียดดังนี ้ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของ 

ครูแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ทำงานใน 

การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดย 

ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ครูที่สอนที่มีประเภทการสอนต่างกัน คอื สอนศาสนา 

กับสอนสามัญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคญัทางสถิตที่ระดับ .01 ครูผูส้อนจากโรงเรียนที่มขีนาดต่างกัน มคีวาม 

คิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมและรายด้าน 
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่าง 

ผูบ้ริหารกับครูผูส้อน โรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวม 

และรายด้านไม่แตกต่างกัน 

   มัณฑนา ทิมมณี (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาความตอ้งการ 

การพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า  

1) ความตอ้งการการพัฒนาสมรรถนะของครูสมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านการบรกิารที่ด ี

ด้านการทำงานเป็นทีม ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการพัฒนาตนเอง โดยรวมมีความ

ต้องการพัฒนาสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริการ

ที่ดแีละการทำงานเป็นทีม มีความตอ้งการสมรรถนะอยู่ในระดับมาก 2) ความตอ้งการ 

การพัฒนาสมรรถนะของครู สมรรถนะประจำสายงาน ได้แก่ ดา้นการออกแบบการเรียนรู้ 

ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน ด้านการพัฒนาผูเ้รียนและดา้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

โดยรวมมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง 3) ผลการเปรียบเทียบ

ความตอ้งการการพัฒนาสมรรถนะของครู โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำแนก

ตามประเภทวิชาที่สอนและประสบการณ์ในการทำงานมีความตอ้งการพัฒนาสมรรถนะ

โดยรวมแตกต่างกัน 

   กัญญ์วรา ผลเจรญิ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา สมรรถนะของครูหลัก 

ของครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะหลักของครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพจิารณารายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ การทำงานเป็นทีม การบริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

และการพัฒนาตนเอง เรยีงตามลำดับ 2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะหลักของครู

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1 

จำแนกตามเพศ ประสบการณ์การสอน และวุฒิการศึกษา ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ 

สมรรถนะหลักของครู โรงเรียนสันตริาษฎร์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 1 จำแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างอย่างไม่มี 

นัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามประสบการณ์สอน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง 

สถิตทิี่ระดับ .05 และจำแนกตามวุฒกิารศกึษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิีร่ะดับ .05 
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   สอนนารินทร์ ปัททุม (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยการ

บริหารงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์และอำนาจ

พยากรณ์ ระหว่างปัจจัยการบริหารงานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

และหาแนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหารงาน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการบริหารงาน  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ ครูผูส้อน และประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ ครูผู้สอน และ

ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการ

บริหารงาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหนา้งานวิชาการ ครูผูส้อน ประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของ

โรงเรียน และจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน พบว่า 1) ผูท้ี่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารงาน แตกต่างกัน 2) ผูท้ี่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มี

ขนาดแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารงาน ไม่แตกต่างกัน 3) ผูท้ี่

ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียนแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการ

บริหารงาน ไม่แตกต่างกัน ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ ครูผูส้อน ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และจังหวัดที่ตัง้

ของโรงเรียน พบว่า 1) ผูท้ี่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็น

เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน ไม่แตกต่างกัน 2) ผูท้ี่ปฏิบัติหน้าที่

ในโรงเรยีนที่มขีนาดแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรยีน ไม่แตกต่างกัน 3) ผูท้ี่ปฏิบัติหนา้ที่ในจังหวัดที่ตัง้ของโรงเรียนแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนไม่แตกต่างกัน ปัจจัย 

การบริหารงานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน มีความสัมพันธ์เชิงบวก  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ปัจจัยการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมของ 

โรงเรียน ด้านผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านครูผูส้อน ดา้นผู้ปกครองและชุมชน ดา้นงบประมาณ 

มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน อย่างมนีัยสำคัญทาง
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สถิตทิีร่ะดับ .05 - .01 การวิจัยครั้งนีไ้ด้นำเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารงาน 

ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้านผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านครูผูส้อน ด้านผูป้กครองและ

ชุมชน ดา้นงบประมาณ ไว้ด้วย 

   ดารารัตน์ จันทร์กาย (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง สมรรถนะ 

ของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 

ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558 - 2567) ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ประถมศกึษาอุตรดิตถ์ในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ. 2558 - 2567) ต้องประกอบด้วย สมรรถนะ 6 ด้าน ดังนี้ ด้านการทำงานเป็นทีม 

ด้านสติปัญญา ด้านทักษะการบริหาร ด้านการมีวสิัยทัศน์ ด้านความเป็นผูน้ำ และด้านการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสมรรถนะทั้ง 6 ด้านดังกล่าว มคีวามสำคัญอยู่ในระดับ  

มากที่สุด 

   เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร เขต 23 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารและประสิทธิผลของ

โรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนจำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรอืการดำรงตำแหน่ง

ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและประสิทธิผลของโรงเรียน หาอำนาจ

พยากรณ์ของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และหาแนวทางการ

พัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการ

บริหารของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลของโรงเรียน 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนจำแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยการ

บริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานหรือการดำรงตำแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกันประสิทธิผลของโรงเรียน  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรอืการดำรงตำแหน่งโดยรวมและรายด้าน 
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ไม่แตกต่างกัน ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน

จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการบริหารของ

โรงเรียน จำนวน 6 ปัจจัย ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คอื บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ งบประมาณและ

ทรัพยากรเพื่อการบริหาร นโยบายสู่การปฏิบัติ บุคลากร กระบวนการบริหาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำหรับปัจจัยที่ไม่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ

โรงเรียน จำนวน 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 2 โครงสร้างขององค์การ ปัจจัยที่ 3 ภาวะผู้นำของ

ผูบ้ริหาร ปัจจัยที่ 9 สภาพแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่น แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน เสนอแนะไว้ 6 ปัจจัย ประกอบด้วย นโยบายสู่การ

ปฏิบัติ กระบวนการบริหาร บุคลากร งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการบริหาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ  

   ชัยเมธี ใจคุ้มเก่า (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของ

ครูผูส้อนที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรยีน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เพื่อศกึษาการเรียนรูข้องผูเ้รียนโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เปรียบเทียบสมรรถนะของครูผูส้อน และทักษะการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ศึกษา

ความสัมพันธ์ของสมรรถนะของครูผู้สอนและทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน ศึกษาอำนาจ

พยากรณ์ของสมรรถนะของครูผูส้อนที่มีผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน และหาแนว

ทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผลวิจัยพบว่า 

1) สมรรถนะของครูผูส้อน โรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ทักษะการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน โรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) สมรรถนะของ

ครูผูส้อน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 4) ทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน โรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
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และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) สมรรถนะ

ของครูผู้สอนกับทักษะการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6. สมรรถนะของครูผู้สอนอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจ

พยากรณ์ทักษะการเรียนรูข้องผู้เรยีน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนโดยรวมได้ โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ การวัดและประเมินผลและด้านการ

พัฒนาตนเอง 7) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้อนที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้

ของผู้เรยีน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 มีจำนวน  

2 ดา้น ที่ตอ้งได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย 1) ดา้นการวัดและประเมินผล เช่น ครูควรมี

ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการวัดและประเมินผล การออกแบบเครื่องมอืวัดผล

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายคุณภาพของผู้เรยีน และมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ

วัดผลประเมินผลตามแนวของหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน และ 2) ด้านการพัฒนาตนเอง 

เช่นสนับสนุนส่งเสริมครูใหไ้ด้รับการฝึกอบรม ให้ครูได้มีการพัฒนาการทำผลงานทาง

วิชาการ และสร้างขวัญกาลังใจส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการเข้าศกึษาต่อ 

  1.2 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ 

   พีระพงษ์ เผ่าภูไทย (2551, หนา้ 181 – 183) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนช่วงช้ันที่ 3 - 4 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มุกดาหาร พบว่า ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนช่วงช้ันที่ 3 - 4 

สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามุกดาหาร โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนช่วงช้ันที่ 3 - 4 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และกรรมการ

สถานศกึษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ ระดับ .05 ผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน และกรรมการสถานศกึษาในโรงเรียนช่วงช้ันที่ 3 - 4 ที่มขีนาด

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนช่วงช้ันที่ 3 - 4 

สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามุกดาหารโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติทีร่ะดับ .05 
   สุลัดดา วัลย์อัฐนาคและอัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา

สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เพื่อ 
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เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาจำแนกตามเพศตำแหน่งครูผู้สอนและวุฒิทางการ

ศกึษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครูผูส้อน จำนวน 238 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าเฉลี่ยค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับด้านสภาพการปฏิบัติงานเท่ากับ. 98 และด้านปัญหาการปฏิบัติงานเท่ากับ 

. 94 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ

ทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F ผลวจิัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษามีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

อยู่ในระดับมากและมีปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน

ระดับน้อย 2) การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษาพบว่า 2.1) ครูผูส้อนที่มเีพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ

และปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทั้งโดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกัน 2.2) ครูผูส้อนที่มตีำแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหา

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทั้งโดยรวมไม่แตกต่างกัน 2.3) ครูผูส้อน 

ที่มวีุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) เงื่อนไขที่ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาพบว่า 

3.1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาครูผูส้อนและผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องต้องมกีาร

วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรสาระแกนกลางเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของ

สังคมและท้องถิ่น 3.2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรูค้รูผูส้อนต้องจัดทำแผนการ

เรียนรู้ตามสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน 3.3) ด้าน

การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนสถานศึกษาต้องกำหนดระเบียบแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการวัดผลประเมนิผลใหส้อคล้องกับมาตรฐานการศกึษา 3.4) ด้านการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาครูผู้สอนตอ้งศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

แต่ละกลุ่มสาระ 3.5) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาครูผูส้อน

ต้องจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ

อย่างสม่ำเสมอ 3.6) ด้านการพัฒนาแหล่งการเรยีนรูส้ถานศกึษาต้องส่งเสรมิสนับสนุนให้

ครูใช้แหล่งเรียนรูท้ั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรูเ้พื่อสร้างประสบการณ์ให้เกิด

กับผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง 3.7) ด้านการนิเทศการศกึษาสถานศกึษาต้องจัดอบรมหรือใหก้าร 
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นิเทศด้วยการสอนแก่ครูอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานศกึษา  

3.8) ด้านการแนะแนวการศึกษาสถานศกึษาต้องจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและ

วิชาชีพภายในสถานศกึษาโดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 3.9) ด้านการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สถานศกึษาต้องมกีารจัดระบบ

โครงสรา้งองค์กรใหร้องรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 3.10) ด้าน

การส่งเสริมความรูท้างวิชาการแก่ชุมชนสถานศึกษาต้องจัดใหม้ีความรู้และเทคนิคทักษะ

ทางวิชาการในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 3.11) ด้านประสานความร่วมมอืในการพัฒนางาน

วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่นสถานศกึษาต้องมีการประสานความร่วมมอืโดยการ

วิจัยจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.12) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงาน 

   อัจฉริยาพร ศักดิ์บุตร (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความ

คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา

สมุทรสาคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตาม

ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศกึษาประถมศกึษาสมุทรสาคร เปรียบเทียบ

สมรรถนะวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา จำแนกตามเพศและขนาดของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับการวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน

ประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศกึษา จำนวน 320 คน 

เครื่องมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ จำนวน 75 ข้อ สถิตทิี่ใช้ ได้แก่ 

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ในกรณีที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัย 

พบว่า ระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคดิเห็นของ

ครูและบุคลากรทางการศกึษาในภาพรวม จำแนกตามเพศ พบว่า ด้านสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารตามความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศกึษา ทั้งเพศหญิง และเพศชาย  

ไม่แตกต่างกัน ดา้นการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ 

ศกึษาพบว่าเพศหญิงและเพศชายแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ตามความ
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คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน

ขนาดเล็กโ รงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า ทางด้านสมรรถนะและการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคดิเห็นของครูบุคลากรทางการศกึษา 

ไม่แตกต่างกัน สมรรถนะและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามความ

คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ทีร่ะดับ .05 

   ธารีรัตน์ กลยนีย์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักเขตพืน้ที่ประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 พบว่า  

1)ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 3 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และประธาน

กรรมการสถานศกึษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 3 ที่มขีนาดต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เขต 3 โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

4) ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และประธานกรรมการสถานศกึษาในโรงเรยีน โรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอำเภอต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา เขต 3 โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 5) การวิจัยครั้งนีไ้ด้นำเสนอ

แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา เขต 3 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม ผู้วิจัยได้เสนอแนวทาง

ยกระดับไว้ด้วยแล้ว 

  ไชยา บัวชัยสิทธิ์ (2557, หน้า 101) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบระดับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน พบว่า ระดับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ. 01 โดยผู้บริหารมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอนเมื่อพจิารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาด้าน 
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การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงานสถาน 

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษาและด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษาแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 ส่วนด้านการแนะแนวและด้าน

การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษาแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ. 05 โดยผู้บริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นมากกว่า

ครูผูส้อนส่วนด้านที่เหลอืไม่มีความแตกต่างกัน 

  เพลินพศิ โลหาอากาศ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างงานวิชาการของสถานศกึษาบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารกับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษานครราชสีมา เขต 6 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศกึษาบทบาทการบริหารงานผูบ้ริหารสถานศกึษาเพื่อศึกษาประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท

การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

สถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จำแนก

ตามขนาดของสถานศกึษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ สถานศกึษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีการศกึษา 2555 จำนวน 127 

โรงเรียนโดยมีผู้ให้ขอ้มูลสถานศกึษาละ 2 คน ประกอบด้วย ครูผูป้ฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

วิชาการหรอืครูวิชาการ จำนวน 1 คน และครูผูส้อนในสถานศกึษา จำนวน 1 คน รวม

ทั้งสิน้ 254 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีสุ่มตามระดับช้ันแบบไม่เป็นสัดส่วนเครื่องมอืที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามบทบาทการบริหารสถานศกึษาเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่าวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ความถี่ร้อยละ

ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson pro moment 

Correlation coefficient ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา

ศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวม 

ทุกด้านอยู่ในระดับมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่

สูงที่สุด ได้แก่ ด้านบทบาทในการเสริมสร้างและด้านที่มีเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ด้านบทบาทใน

การเปลี่ยนแปลงพัฒนา   

  สมฤดี ธรรมทัศนานนท์ (2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความคิดเห็นของครูที่มี

ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษากลุ่มโรงเรียนเครอืข่ายที่ 34 สำนักงาน

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทำงานกลุ่มตัวอย่าง
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ได้แก่ ครูกลุ่มโรงเรียนเครอืข่ายที่ 34 สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 108 คน 

เครื่องมือในการศกึษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ. 97 สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของ

ครูที่มตี่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 34 

สำนักงานเขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ครูที่มเีพศและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 34 

สำนักงานเขตมนีบุรี กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

  ปิยนุช คำพินิจ (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องการศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ำและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนพระราชทานในจังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยในครั้งนี้มคีวามมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ 

1) เพื่อศกึษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนพระราชทานในจังหวัด 

ศรสีะเกษ 2) เพื่อศกึษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

พระราชทานในจังหวัดศรสีะเกษ 3) เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระราชทานในจังหวัดศรสีะเกษกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนพระราชทานในจังหวัดศรสีะเกษ ประชากรทั้งหมด 329 คน กลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 175 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการศกึษาค้นคว้า เป็นแบบสอบถามเพื่อ

การศกึษาค้นคว้าที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นเอง จำนวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 3 ตอน คอื 

ตอนที่ 1 เป็นคำถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็น

คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำของผูบ้ริหารโรงเรียนพระราชทาน ตอนที่ 3 เป็นคำถามที่

เกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระราชทาน สถิตทิี่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ รอ้ยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และค่าความ

เชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach สถิตทิีใ่ช้ในการ

ทดสอบสมมตฐิานใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 's Product-Moment 

Correlation Coefficient)  

   ผลการวิจัยพบว่า ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถานภาพส่วน

ใหญ่ เป็นครูประสบการณ์น้อยกว่า 15 ปี ขนาดของโรงเรียนเป็นขนาดใหญ่ (ร้อยละ 57. 10) 

พฤติกรรมผู้นำของผูบ้ริหารโรงเรียนพระราชทานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ด้าน และระดับมาก จำนวน 1 ด้าน 

โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ด้านการกำหนดภารกิจของ

โรงเรียน ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และด้านการจัดการด้าน

การเรียนการสอนประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโดยรวมอยู่ในระดับ

มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

ดังนี้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาระบบวัดจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาระบบวัด และประเมินผลการเรียนรู้และการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระราชทาน 

ในจังหวัดศรีสะเกษโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันมีความสัมพันธ์กัน

ค่อนข้างสูง   

   ภาคภูมิ ทองลาด (2561, หน้า 208 - 215) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหาร

และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 เปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการ

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ศกึษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน และหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ผลการวิจัย พบว่า 

ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน และประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านทุกด้านจำแนกตามการดำรง

ตำแหน่งไม่มคีวามแตกต่างกัน ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนโดยรวม ปัจจัยพื้นฐาน 

ปัจจัยสนับสนุนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวม จำแนกตามขนาดของ

โรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยทางการบริหารของ

โรงเรียนโดยรวม ปัจจัยสนับสนุน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
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โดยรวม จำแนกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ 

ระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยพื้นฐาน มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยพืน้ฐานและปัจจัยสนับสนุนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการมคีวามสัมพันธ์

กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยพืน้ฐานโดยรวม และปัจจัย

สนับสนุนโดยรวม มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีอำนาจพยากรณ์ รอ้ยละ 96.10 ในการวิจัยในครั้งนี้

ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการโดยรวม โดยแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทั้ง 4 ได้แก่ 1) แนวทางในการพัฒนา

ปัจจัยพืน้ฐานด้านคุณลักษณะของผูบ้ริหารการศกึษา 2) แนวทางในการพัฒนา

ปัจจัยพืน้ฐานด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน 3) แนวทางในการพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานด้าน

ระบบบริหารจัดการที่มคีุณภาพ และ 4) แนวทางในการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้าน

ศักยภาพสถาบันการศกึษาในท้องถิ่น 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  2.1 สมรรถนะของครูผูส้อน 

   Ozcelik and Ferman (2006, Abstract) ได้วจิยัเกี่ยวกับสมรรถนะที่เป็น

ส่วนหนึง่ในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผลลัพธ์และความสำคัญในการทำงานใน 

ประเทศตุรกี การวิจัยตรงนี้เป็นการตรวจสอบจุดหมายของสมรรถนะที่มสี่วนในการจัดการ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) ในองค์การ รวมทั้งการ 

ทบทวนเอกสารแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามมุมมองต่าง ๆ ในเรื่องของสมรรถนะ จาก 

การสรา้งทฤษฎีก่อนหนา้นี ้และหลักฐานที่สังเกตได้บางอย่าง กรอบของสมรรถนะใหม่ได้มี 

การพัฒนาดีขึ้น จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวิจัยเน้นการยืนยันการนำสมรรถนะได้ใชใ้น 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทักษะ และอุปนิสัยในองค์การต่าง ๆ สิ่งที่ค้นพบในการวิจัย 

ครั้งนีค้ือ การพัฒนาสมรรถนะจะพัฒนาได้มากหรอืน้อยขึ้นอยู่กับความแตกต่างของบุคคล 

และความแตกต่างทางวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละท้องถิ่น หากมีการจัดการที่ 

เหมาะสม สมรรถนะก็สามารถสร้างเสริมงาน และมีการพัฒนาจนสามารถบรรลุได้ทั้ง 

ความตอ้งการขององค์การ และบุคคล 

   Raji (2009, Abstract) ได้วิจัย เรื่อง แผนผังสมรรถนะครูในการศกึษา 

ยุคที่สามโดยงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะครูมีความสำคัญมากในสังคมแห่งการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง ให้ผู้เรยีนมีความสามารถในระดับสูง อย่างไรก็ตามในประเทศอนิเดีย  
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การพัฒนาสมรรถนะและแผนผังยังคงเป็นกระบวนการที่ไม่ได้รับความสนใจ วทิยาลัยหญิง

แห่งรัฐบาลบาราห์ตดีะสานห์ เป็นสถานที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

คือ แบบสอบถามที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ประเมินสมรรถนะส่วนบุคคล (EQ) และ

สมรรถนะทางการศกึษา กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยทั้งสิ้น 110 คน สถิติที่ใชใ้นการวิจัย 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าระดับของ EQ อยู่ใน

ระดับดี ระดับสมรรถนะอยู่ในระดับ 3 ซึ่งสูงกว่าระดับที่ต้องการปัญหาที่พบแบ่ง ออกเป็น 

3 ปัญหา โดยปัญหาที่มคีวามสำคัญสูงที่สุด คอื ปัญหาการสอนของครู รองลงมา คือ  

การใชค้อมพิวเตอร์และทันต่อความรู้ในรายวิชา ส่วนข้อที่มีความสำคัญท้ายที่สุด คือ  

ที่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศกึษา 

   Hamdan (2010, Abstract) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การทดสอบสมรรถนะ

การสอนของครูชาวมาเลเซียในโรงเรยีน เป้าหมายหลักของการวจิัย คอื เพื่อศกึษา

สมรรถนะการสอนและบุคลิกลักษณะเด่นของครู 309 คน จากโรงเรียนระดับมัธยมศกึษา

และประถมศกึษาในเมอืงยะโฮห์บารูห์ ขอบเขตของสมรรถนะที่ศกึษา ประกอบด้วย  

ทักษะการสอน การให้ความสำคัญกับโรงเรียนนักเรียนและตัวเอง จุดมุ่งหมายของการวจิัย  

คือ ศกึษาระดับสมรรถนะการสอนของครูในโรงเรยีนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ทักษะการสอน 

ประสิทธิผล ความเป็นมอือาชีพ และการบริหารจัดการในชั้นเรียนวัตถุประสงค์ของการ 

วิจัย คอื ศึกษาลักษณะเด่นของสมรรถนะการสอน ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ 

การสอนและความสำเร็จของสถานศึกษา และข้อมูลภูมิหลังระหว่างครูระดับประถมศึกษา

และมัธยมศกึษาจากอำเภอต่าง ๆ ของเมืองยะโฮห์บารูห์ ประเทศมาเลเซีย วธิีดำเนินการ

วิจัยเป็นแบบพรรณา โดยใช้การอธิบายปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับประชากร 

จำนวนมาก ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา ในเมือง 

ยะโฮห์บารูห์ จำนวน 309 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม ซึ่งทำการ 

ทดลองตลอด 4 สัปดาห์ ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2008/2009 แบบสอบถาม

แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอน A เป็นข้อมูลทางสถิติ มีทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก่  

อายุ เพศ เชือ้ชาติ ประสบการณ์ในการสอน คุณวุฒิและวิชาที่สอน ตอน B เป็นข้อคำถาม

เกี่ยวกับสมรรถนะครู มีทั้งหมด 45 ข้อ ซึ่งสร้างขึน้มาเพื่อประเมินลักษณะสมรรถนะของ

ครู 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการให้ความสำคัญกับโรงเรียน นักเรียนและตัวเองทักษะของ

สมรรถนะ แบ่งเป็นความรูใ้นรายวิชา ความมั่นใจในการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน

การทันต่อข้อมูลข่าวสาร การวางแผนการจัดการเรยีนรู้ ประสิทธิผลในการสอน
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ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะในการสอนของครูโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.05 แต่ละด้าน

ปรากฏผลดังนี้ ด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านการให้ความสำคัญกับโรงเรียน มีค่า 

เฉลี่ย 4.11 ด้านการให้ความสำคัญกับนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.96 และด้านการให้

ความสำคัญกับตัวเอง มีค่าเฉลี่ย 4.05 ความสัมพันธ์ระหว่างครูเพศชายและครูเพศหญงิ

กับสมรรถนะในการสอน โดยภาพรวมสมรรถนะการสอนของครูเพศหญิง มีค่าเฉลี่ย 4.06 

ซึ่งสูงกว่าครูเพศชาย ที่มคี่าเฉลี่ย 4.02 แสดงให้เห็นว่าครูเพศหญงิมสีมรรถนะการสอน

ดีกว่าครูเพศชาย และโดยภาพรวมเพศมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05 กับสมรรถนะด้านที่มีความแตกต่าง คอื ด้านทักษะ    

  2.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

   Watamura. (2000, Abstract) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการในด้าน

การจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการที่เหมาะสมแก่ผูเ้รียนมีการอภปิรายสนับสนุนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางโดยยืนยันว่านักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการจัด

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีการวิจัยด้านสติปัญญาของผู้เรยีนและสรุปว่านักเรียนสามารถ

เพิ่มพูนความคิดในการเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเองมากขึ้นเมื่อใช้รูปแบบการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ศูนย์กลางนักเรียนที่ถูกสอนโดยครูเป็นผู้ช้ีนำจะได้ความรู้ที่แยกเป็นส่วน ๆ นักเรียนไม่

สามารถบูรณาการเป็นองค์ความรูแ้ละรักษาความรูน้ั้นได้จากการศกึษาเปรียบเทียบช้ัน

เรียนที่สอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางจะเป็นผู้ที่มพีื้นฐานความรูท้ี่กว้างกว่าและสามารถ

เชื่อมโยงความรูท้ี่ได้รับไปใช้ในชีวติประจำวัน  

    Godbey Ronde and Thorckmorton. (2002, Abstract) ศกึษาการ

บริหารงานวิชาการในด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยรูปแบบการ

ประเมินที่หลากหลาย พบว่า รูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่หลากหลาย

สามารถช่วยใหผู้ป้กครองเห็นถึงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการของผูเ้รียนได้เป็นอย่างดเีมื่อ

ผูม้ีการกำหนดเกณฑ์และสิ่งที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจนและยังสามารถพัฒนาแสดงออกของ

ผูเ้รียนได้ดีขึ้นอกีด้วย 

    Scheerens (2004, p. 1) ได้ศกึษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

และแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนได้ใหค้วามหมายของคำว่าประสิทธิผลของ 

โรงเรียนว่าหมายถึงสิ่งที่บอกระดับความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนสรุปได้ 

ว่าประสทิธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าโดย 
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อาศัยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จของงานคือผู้เรยีนมีคุณภาพ 

และได้รับความพึงพอใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการบริหารด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    Stefano (2008, abstract) ได้ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนบทบาท

ของผู้บริหารการศกึษาของรัฐใน Santa Fe Province ประเทศอาเจนตนิา พบว่า พฤติกรรม

ให้ความช่วยเหลือของผูอ้ำนวยการโรงเรียน ที่พบบ่อยที่สุดในการมปีระสิทธิผลของ

โรงเรียน คือ การจัดแบ่งสถานที่อย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงภาวะผูน้า

ทางการบริหาร ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการมีระเบียบวินัยการใชแ้หล่งเรียนรู้ 

ในโรงเรยีน รูปแบบภาวะผู้นาของผูบ้ริหารการศกึษา และการเชื่อมโยงกับผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

    Chandler (2009, Abstract) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างการประเมินตนเองการฝึกฝนความชำนาญ และความแตกต่างของความรู้ของ

นักศึกษาจติวิทยากฎหมาย : การประเมินนำร่อง การวิจัยนีศ้กึษาจากแบบจำลอง

ความสัมพันธ์-พฤติกรม (RBM) เป็นวิธีการในการสอนแรงจูงใจภายในการรับรู้สมรรถนะ

ทางการศึกษา และโปรแกรมสมรรถนะกับนักศึกษาจติวิทยากฎหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากนักศกึษาระดับบัณฑติ ศึกษาในโรงเรียนชัน้นำทางดา้นจติวิทยา 

แถบตะวันตกใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประชากรทั้งหมด 26 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจาก 

38% ของจำนวนประชากร ซึ่งแต่ละภาคการศกึษามีนักศึกษา จำนวน 10 คน ดังนั้นกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ 2 คน โดยคัดเลือกจากความสมัครใจของนักศึกษา และดำเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 25 ข้อ ประกอบด้วย การรับรู้เกี่ยวกับทักษะ/

ความรูท้างการศกึษา ทักษะการประเมินผล / การแปลผล ทักษะด้านความรู้ / ไวต่อ

ความรูส้ึก และการชักนำหรอืพฤติกรรมที่ชำนาญ ซึ่งการประเมินตนเองนั้น คือ เชื้อชาติ

และกิจกรรมการตัดสินใจ การฝึกฝนความชำนาญ คอื ทักษะการแปลผล และความ

แตกต่างของความรู้ คือ การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการผสมผสานวัฒนธรรม 

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาและภาพรวมของโปรแกรมมีสมรรถนะอยู่ในระดับสูง การรับรู้

เรื่องการฝกึฝนความชำนาญมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับ

ความแตกต่างของความรู ้และการประเมินตนเองมคีวามสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง 

สถิตทิี่ระดับ .05 กับความแตกต่างของความรู ้ถึงแมว้่าจะเป็นผลการศกึษาแค่เบือ้งตน้  

แต่สามารถนำข้อมูลไปศกึษาในระดับที่สูงขึ้นเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในการรับรู้สมรรถนะ

ทางการศึกษาและโปรแกรมสมรรถนะใน      
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   จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า สมรรถนะของ

ครูผูส้อน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core competency) เป็นสมรรถนะร่วมที่ครูและ

บุคลากรทางการศกึษาทุกคนต้องมี 5 สมรรถนะ ดังนี ้การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

การบริการที่ด ีการพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม และจรยิธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชีพครู และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะ 

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งตามสายงานครู 6 สมรรถนะ ดังนี้ การบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผูเ้รียน การบริหารจัดการช้ันเรยีน การ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน ภาวะผูน้ำครู และการสร้าง

ความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ส่วนหนึ่งเพื่อผลประโยชน์

ของครู โดยใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรอืวิทยฐานะ การขอรับหรอืต่อ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การเลื่อนขัน้เงินเดือน และการยกย่องเชิดชูเกียรต ิซึ่งผูว้ิจัยจะ

ดำเนนิการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูทั้ง 11 ด้าน กับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการ 17 ด้าน ดังนี ้ 1) การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานวิชาการ 3) การจัดการ

เรียนการสอนในสถานศกึษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการ

เรียนรู้ 9) การนเิทศการศกึษา 10) การแนะแนวการศกึษา 11) การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทาง

วิชาการ 13) การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 

14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานสถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 15) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการ 16) การคัดเลือกหนังสอืแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 17) การพัฒนา

และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผูส้อนกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ซึ่งผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิจัย 2 ขัน้ตอน ต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผู้สอนกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

   5. สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย 

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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ตอนที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผู้สอนกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย 

   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษา    

ครูหัวหน้าวิชาการ และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ปีการศกึษา 2562 จำนวน 2,625 คน จำแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา 225 คน ครูหัวหน้า

วิชาการ 45 คน และครูผูส้อน 2,355 คน จาก 45 โรงเรียน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ครูหัวหน้าวิชาการและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ปีการศกึษา 2562 ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607 – 610, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556,  

หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวน 335 คน จากนั้นผู้วจิัยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Random Sampling) (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 49 - 50) ซึ่งการได้มา

ของกลุ่มตัวอย่างใชว้ิธีการดังนี้ 

    1. ผูว้ิจัยใชป้ระชากรจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เป็นกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียน จำนวน 45 โรงเรียน  

โดยกำหนดขนาดโรงเรยีนเป็นช้ัน (Strata) ดังนี้ 

     1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวน  16 โรงเรียน 

     1.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน  21 โรงเรียน 

     1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน  8 โรงเรียน 

    2. ผูว้ิจัยสุ่มโรงเรียนเพื่อกำหนดเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

เกณฑ์รอ้ยละ 60 ของโรงเรียนแต่ละขนาด โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 

Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยจึงได้โรงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่ม จำนวน 28 โรงเรียน 
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การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ใช้การสุ่มอย่างง่าย 

โดยใช้วธิีจับสลากแบบใส่คืน ตามรายชื่อโรงเรยีน จำแนกตามขนาดได้ดังนี้  

     2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวน 10 โรงเรียน 

     2.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 13 โรงเรียน 

     2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน 

    3. ผูว้ิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างในโรงเรยีนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด

กลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

     3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 10 โรงเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

โรงเรียนละ 10 คน ผู้วิจัยเจาะจงเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 3 คน เจาะจงเลือก

หัวหนา้งานวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน เจาะจงเลือกครูผูส้อน โดยให้ครอบคลุมครูผูส้อน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนละ 6 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาดเล็ก 100 คน 

     3.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 13 โรงเรยีน กำหนดกลุ่ม

ตัวอย่างโรงเรยีนละ 12 คน ผูว้ิจัยเจาะจงเลือกผูบ้ริหารสถานศกึษาโรงเรียนละ 3 คน 

เจาะจงเลือกหัวหนา้งานวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน เจาะจงเลือกครูผูส้อน โดยให้

ครอบคลุมครูผูส้อน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนละ 8 คน รวมกลุ่มตัวอย่างใน

โรงเรียนขนาดกลาง 156 คน     

     3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

โรงเรียนละ 17 คน ผู้วิจัยเจาะจงเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 3 คน เจาะจงเลือก

หัวหนา้งานวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน เจาะจงเลือกครูผูส้อน โดยให้ครอบคลุมครูผูส้อน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนละ 13 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาดเล็ก 85 คน 

    ดังนัน้ จะได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศกึษา 84 คน หัวหน้า

งานวิชาการ 28 คน ครูผู้สอน 229 คน รวมกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 341 คน  

ดังแสดงในตาราง 2 - 4  
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ตาราง 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

หัว
หน

า้ง
าน

วิช
าก

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

หัว
หน

า้ง
าน

วิช
าก

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมพิลอดุลยเดชฯทรงครองสิรริาช

สมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

5 1 20 26 3 1 6 10 

2. โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 5 1 25 31 3 1 6 10 

3. โรงเรียนโพนพิทยาคม 5 1 20 26 - - - - 

4. โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 5 1 23 29 3 1 6 10 

5. โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 5 1 9 15 - - - - 

6. โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 5 1 11 17 3 1 6 10 

7. โรงเรียนภูรทิัตต์วิทยา 5 1 12 18 3 1 6 10 

8. โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 5 1 17 23 - - - - 

9. โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 5 1 10 16 3 1 6 10 

10. โรงเรียนวาริชวิทยา 5 1 14 20 - - - - 

11. โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 5 1 32 38 3 1 6 10 

12. โรงเรียนบงเหนอืวิทยาคม 5 1 18 24 - - - - 

13. โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 5 1 23 29 3 1 6 10 

14. โรงเรียนหนองแวงวทิยา 5 1 17 23 3 1 6 10 

15. โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 5 1 16 22 - - - - 

16. โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 5 1 15 21 3 1 6 10 

               รวม 80 16 282 378 30 10 60 100 
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ตาราง 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดกลาง 

โรงเรยีนขนาดกลาง 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

หัว
หน

า้ง
าน

วิช
าก

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

หัว
หน

า้ง
าน

วิช
าก

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 5 1 31 37 3 1 8 12 

2. โรงเรียนท่าแร่ศกึษา 5 1 30 36 3 1 8 12 

3. โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 5 1 73 79 3 1 8 12 

4. โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 5 1 41 47 - - - - 

5. โรงเรียนเต่างอยพัฒนศกึษา 5 1 57 63 3 1 8 12 

6. โรงเรียนร่มเกล้า 5 1 71 77 3 1 8 12 

7. โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 5 1 33 39 - - - - 

8. โรงเรียนท่านผูห้ญิงจันทิมา 

พึ่งบารมี 

 

5 1 37 43 - - - - 

9. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 5 1 75 81 3 1 8 12 

10. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 5 1 66 72 3 1 8 12 

11. โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 5 1 60 66 3 1 8 12 

12. โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 5 1 37 43 - - - - 

13. โรงเรียนแวงพิทยาคม 5 1 38 44 3 1 8 12 

14. โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 5 1 44 50 - - - - 

15. โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 5 1 32 38 3 1 8 12 

16. โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 5 1 40 46 3 1 8 12 

17. โรงเรียนคำตากล้าราช

ประชาสงเคราะห์ 

 

5 1 63 69 - - - - 

18. โรงเรียนกุดเรอืคำพิทยาคาร 5 1 40 46 3 1 8 12 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

โรงเรยีนขนาดกลาง 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

หัว
หน

า้ง
าน

วิช
าก

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

หัว
หน

า้ง
าน

วิช
าก

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

19. โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 5 1 77 83 3 1 8 12 

20. โรงเรยีนโพนงามศกึษา 5 1 57 63 - - - - 

21. โรงเรียนเจรญิศิลป์ศึกษา  

“โพธิ์คำอนุสรณ์” 

5 
1 41 47 - - - - 

รวม 105 21 1043 1169 39 13 104 156 
 

ตาราง 4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่ 

โรงเรยีนขนาดใหญ่ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

หัว
หน

า้ง
าน

วิช
าก

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

หัว
หน

า้ง
าน

วิช
าก

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 1 193 195 3 1 13 17 

2. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 1 80 82 3 1 13 17 

3. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 1 147 149 3 1 13 17 

4. โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 1 101 103 - - - - 

5. โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
1 1 118 120 - - - - 

6. โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 1 151 153 3 1 13 17 

7. โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 1 137 139 3 1 13 17 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

โรงเรยีนขนาดใหญ่ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

หัว
หน

า้ง
าน

วิช
าก

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

หัว
หน

า้ง
าน

วิช
าก

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

8. โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 1 135 137 - - - - 

รวม 8 8 1062 1078 8 8 64 80 

 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ผูว้ิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวิจัย โดยมีขัน้ตอนในการสร้าง

แบบสอบถาม ดังนี้ 

   2.1 ลักษณะของเครื่องมอื 

    เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภท

มาตราประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

     ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ตำแหน่ง 

หนา้ที่ ขนาดของโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

      ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผูส้อน 

     ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน  

     ซึ่งแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลกัษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

ตามแนวความคิดของลเิคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 82)  

   2.2 การสรา้งและหาประสิทธิภาพของเครื่องมอื 

    ผูว้ิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการ

วิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

     1. ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัย 

ทีเ่กี่ยวข้อง 
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     2. ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูล

จากการศกึษาตามข้อ 1 ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผูส้อน จำนวน 11 ด้าน 

และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 23 จำนวน 17 ด้าน แล้วกำหนดคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิสไลเคอร์ท (Rensis Likert Method) 

     3. นำร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและใหค้ำแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

     4. ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามคำแนะนำของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     5. นำร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 

จำนวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงด้านโครงสร้าง (Construct Validity) 

และด้านเนือ้หา (Content Validity) ด้านรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ด้านการใช้

ภาษา (Wording) และด้านอื่น ๆ ของข้อคำถามแต่ละข้อที่เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไข

เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ และหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือก

ข้อที่มคี่าดัชนีความสอดคล้องตัง้แต่ .05 ขึน้ไป นำมาปรับปรุงสำนวน ภาษาที่ใช ้ตลอดจน

เนือ้หาให้สอดคล้องถูกต้องและสมบูรณ์ตามเรื่องที่ศกึษา ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญมีรายชื่อ ดังนี้ 

      5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดี 

คณะครุศาสตร์และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 

      5.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

      5.3 นายศริิพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

      5.4 นายเอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศ

อำนวยศึกษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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      5.5 นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ          

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

     6. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try – out) 

กับผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศกึษาครั้งนี้ จำนวน 66 ชุด 

     7. นำแบบสอบถามที่ทดลองใชไ้ปคำนวณหาค่าอำนาจจำแนก 

รายข้อโดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total 

Correlation) ตามวิธีการของเพียร์สัน โดยตัดข้อที่มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 

ครอนบาค (Cronbach’s α–Coefficient) ต่ำกว่า 0.23 ออกไป  

     8. นำคำถามที่ใช้ได้ มาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ทั้งฉบับโดยใช้สัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s α–

Coefficient) (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 117) ซึ่งได้ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับเท่ากับ 0.230 - 0.971 มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.957 โดยแยกเป็นรายด้าน ดังนี ้     

      8.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผูส้อน มีค่าอำนาจ

จำแนก มคี่าอยู่ระหว่าง 0.230 – 0.950 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.928 

      8.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.356 – 0.971 และค่าความเชื่อมั่นของ เท่ากับ 0.977  

     9. นำร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์อีกครั้ง 

     10. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้ในการเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศกึษาในครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 341 คน และได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

   3.1 ผูว้ิจยัขอหนังสือจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ถึงผูอ้ำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 เพื่อขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมจากผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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   3.2 ผูว้ิจัยนำแบบสอบถามที่จัดทำขึน้ไปดำเนนิการเก็บข้อมูลผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยการเก็บข้อมูลดว้ยตนเอง ได้แบบสอบถาม

กลับคืนมา 341 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

       3.3 ผูว้ิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้รวบรวม

แบบสอบถามแล้วนำไปลงรหัส 

   3.4 ประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตโิดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

  4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

   การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามลำดับดังนี้ 

    4.1 นำข้อมูลที่ลงรหัสแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสทั่วไป 

(General Coding Form) ซึ่งเป็นการเตรียมขอ้มูลเพื่อส่งไปบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป     

    4.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรต้น (ข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม) ได้แก่ สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และ

ขนาดของโรงเรียน โดยมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ใชส้ถิต ิ 

ค่าร้อยละ (Percentage) 

    4.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอน และ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean:  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.) ด้วยการกำหนดเกณฑ์และความหมายของข้อมูลจากค่าเฉลี่ย 

(Mean:  ) ดังนี้ 

     4.3.1 เกณฑ์ในการตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็น 

ในแต่ละขอ้คำถามในระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว ดังนี้ 

      ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 

      ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก 

      ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

      ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย 

      ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
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     4.3.2 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อนำมาวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้ค่าเฉลี่ย ได้กำหนดเกณฑ์ในการแปลผลขอ้มูลไว้ 5 ระดับ ดังนี้  

(บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 82) 

      ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า  มคีวามคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 

      ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า  มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก 

      ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า  มคีวามคิดเห็นอยู่ใน

ระดับปานกลาง 

      ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า  มคีวามคิดเห็นอยู่ใน

ระดับน้อย  

      ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่า  มคีวามคิดเห็นอยู่ใน

ระดับน้อยที่สุด 

    4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ

สมรรถนะของครูผูส้อน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) 

    4.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา                   

สมรรถนะของครูผูส้อน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

    4.6 กรณีผลการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

(One Way ANOVA) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือ .01  

ทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการของ Seheffe หรอื L.S.D ตามความเหมาะสม 

    4.7 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผู้สอน  

และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ใช้การหาค่าอย่างง่าย (Pearson’s Product Moment Correlation) 
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 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  เมื่อผู้วจิัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วพิจารณาตรวจแบบสอบถาม

ทั้งหมดเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่มคีวามสมบูรณ์จัดระเบียบของขอ้มูลและลงรหัสแล้ว

นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

SPSS ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   5.1 สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ 

    5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

    5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean:  ) 

    5.1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   5.2 สถิตทิี่ใชห้าคุณภาพเครื่องมอืวิจัย 

    5.2.1 การวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามโดยใช้

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) 

    5.2.2 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร 

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’Alpha-Coefficient) 

   5.3 สถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

    5.3.1 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 1 สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน อยู่ในระดับมากสถิตทิี่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ( ) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    5.3.2 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก สถิตทิี่

ใช้คอื ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    5.3.3 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 สมรรถนะของครูผู้สอน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในตำแหน่งและขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน สถิตทิี่

ใชค้ือ ใช้การทดสอบเอฟ (F - test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ
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เชฟเฟ่ (Scheffé - Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความ

เหมาะสม 

    5.3.4 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการและครูผูส้อนที่มีสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

สถิตทิี่ใช ้คอื ใช้การทดสอบเอฟ (F - test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

(One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ 

โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffé - Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม

ความเหมาะสม 

    5.3.5 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 5 สมรรถนะของครูผู้สอน  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ 

และครูผูส้อน ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 

Product - Moment Correlation Coefficient)     

ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 

 เมื่อวเิคราะห์ขอ้มูล ถ้าผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของครูผูส้อนด้านใด 

ที่มคี่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม จะนำสมรรถนะของครูผู้สอนด้านนั้น ๆ มาสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน จำแนกเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศกึษา จำนวน 2 คน 

ศกึษานิเทศก์ จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 คน และครูผู้สอน จำนวน  

3 คน แล้วสรุปเป็นแนวทางในการแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้อน  

โดยผู้เช่ียวชาญมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์และ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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  2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

  3. นางเอือ้มพร บัวดี ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  4. นางวัชราภรณ์ อินธิปีก ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  5. นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผูอ้ำนวยการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  6. นายประเสริฐ ปัตโชติชัย ผูอ้ำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศกึษา    

อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

  7. นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผูอ้ำนวยการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

  8. นางอุมรนิทร์ โปทาหลี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจรญิศิลป์ศึกษา 

“โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร รับผดิชอบงานหัวหนา้กลุ่มงาน

บริหารงานวิชาการ 

  9. นางวาสนา มุ่งกั้นกลาง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบงานหัวหนา้กลุ่มงานบริหารงาน

วิชาการ 

  10. นายครรชิต พลไชย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา      

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รับผดิชอบงานหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะสำคัญ 

ของครูผู้สอนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผูว้ิจัยนำเสนอตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการวิจัยในครั้งนี ้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้กำหนด

สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  N  แทน กลุ่มตัวอย่าง 

     แทน ค่าเฉลี่ย 

  S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  t  แทน  ค่าสถิตแิจกแจง (t-test) 

  F  แทน  ค่าสถิตแิจกแจง (F-test) 

  df  แทน  ค่าระดับช้ันแห่งความอิสระ 

  SS  แทน  ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง 

  MS แทน  ค่าความแปรปรวน 

  *  แทน  การมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน  การมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  Rxy  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

     สมรรถนะสำคัญของครูผู้สอนกับประสิทธิผลการบริหารงาน 

     วิชาการในโรงเรยีน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

     มัธยมศกึษา เขต 23 
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  C  แทน สมรรถนะของครูผูส้อน 

  C1  แทน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

  C2  แทน การบริการที่ดี 

  C3  แทน การพัฒนาตนเอง 

  C4  แทน การทำงานเป็นทีม 

  C5  แทน จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  C6  แทน การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ 

  C7  แทน การพัฒนาผูเ้รียน 

  C8  แทน การบริหารจัดการช้ันเรยีน 

  C9  แทน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

  C10  แทน ภาวะผูน้ำครู 

  C11  แทน การสรา้งความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชน 

     เพื่อการจัดการเรียนรู้ 

  CT  แทน ผลรวมของสมรรถนะของครูผู้สอน 

  E  แทน  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

  E1  แทน การวางแผนงานด้านวิชาการ 

  E2  แทน การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

  E3  แทน การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษาพัฒนากระบวนการ 

     เรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศกึษา 

  E4  แทน การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

  E5  แทน การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

  E6  แทน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

  E7  แทน การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 

  E8  แทน การนเิทศการศกึษา 

  E9  แทน การแนะแนว 

  E10  แทน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน   

     การศกึษา 

  E11  แทน การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางดา้นวิชาการ 
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  E12  แทน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา

     และองค์กรอื่นส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล   

     ครอบครัว องค์หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่น 

     ที่จัดการศกึษา  

  E13  แทน การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใหใ้นสถานศกึษา 

  E14  แทน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว   

     องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

     ที่จัดการศกึษา 

  E15  แทน การจัดทำระเบียบและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

  E16  แทน การคัดเลือกหนังสือเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

  E17  แทน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

  ET  แทน ผลรวมของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐาน ผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียน โดยการหาค่ารอ้ยละ 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวจิัย ดังนี้ 

   1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “สมรรถนะของครูผู้สอน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก”   

โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “สมรรถนะของครูผูส้อน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
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สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ประสบการณ์ในตำแหน่งและขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน” ใชส้ถิติ

การทดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ

เชฟเฟ่ (Scheffé - Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความ

เหมาะสม 

   4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน” 

ใชส้ถิตกิารทดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

(One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ 

โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffé - Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม

ความเหมาะสม 

   5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ที่ว่า “สมรรถนะของครูผูส้อนมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23” ใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไป     

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ผูว้ิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

จำนวน 341 ฉบับ ได้รับกลับคืน 341 ฉบับ ได้ตรวจความสมบูรณ์และความถูกต้องของ
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แบบสอบถาม มีความสมบูรณ์ 341 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  

ผูว้ิจัยได้เสนอตามลำดับ ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียน  

     ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์และวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานภาพและ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ศกึษา จำแนกตาม สถานภาพ             

การดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียน ดังตาราง 5 

ตาราง  5 จำนวนและข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ 

 การดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียน 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

   1. ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

   2. หัวหน้าวิชาการ 

   3. ครูผูส้อน 

 

84 

28 

229 

 

24.63 

8.21 

67.16 

รวม 341 100.00 

ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

   1. น้อยกว่า 5 ปี 

   2. 5 - 10 ปี 

   3. มากกว่า 10 ปี 

 

66 

121 

154 

 

19.35 

35.48 

45.16 

รวม 341 100.00 

ขนาดของโรงเรียน 

   1. โรงเรียนขนาดเล็ก  

   2. โรงเรียนขนาดกลาง  

   3. โรงเรียนขนาดใหญ่ 

 

100 

156 

85 

 

29.33 

45.75 

24.93 

รวม 341 100.00 
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 จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม มีจำนวน 341 คน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งเป็นครูผูส้อน จำนวน 229 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

67.16 ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 84 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.63 และหัวหน้าวิชาการ 

จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.21  

  เมื่อจำแนกประสบการณ์ในตำแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีต่อบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งมากกว่า 10 ปี จำนวน 154 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.16 รองลงมา คือ ตั้งแต่ 5 - 10 ปี จำนวน 121 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.48 และ

น้อยที่สุด คือ น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35 

  เมื่อจำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในโรงเรยีนขนาดกลาง 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.75 รองลงมาอยู่ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.33 และน้อยที่สุดอยู่ในโรงเรียน

ขนาดใหญ่ จำนวน 85 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.93 

  ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  

   1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย

ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

    1.1 สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน       

ดังตาราง 6 
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ตาราง  6 สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา  

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อน 

โดยรวม 

 

สมรรถนะของครูผูส้อน 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

สมรรถนะหลัก    

1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 4.30 .38 มาก 

2. ด้านการบริการที่ดี 4.68 .37 มากที่สุด 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง 4.00 .72 มาก 

4. ด้านการทำงานเป็นทีม 4.12 .56 มาก 

5. ด้านจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 4.54 .35 มากที่สุด 

6. ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 4.45 .42 มาก 

7. ด้านการพัฒนาผูเ้รียน 4.68 .38 มากที่สุด 

8. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 4.27 .40 มาก 

9. ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

4.43 .49 มาก 

สมรรถนะประจำสายงาน    

10. ด้านภาวะผูน้ำครู 4.49 .46 มาก 

11. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ 

กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

4.10 .59 มาก 

รวม 4.38 .29 มาก 

 จากตาราง 6 พบว่า สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38) เมื่อพิจารณาเป็น   

รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 8 ด้าน เรียงตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ การพัฒนาผูเ้รียน (  = 4.68) การบริการที่ดี               

(  = 4.68) และจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ( = 4.54)       
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    1.2 ระดับสมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูผูส้อน รายด้าน ดังตาราง 7 - 17 

ตาราง 7 ระดับสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

 เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และ 

 ครูผูส้อน ด้านการมุง่ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ 

4.01 .74 มาก 

2. กำหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน 4.57 .56 มากที่สุด 

3. กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 4.52 .62 มากที่สุด 

4. ริเริ่ม สรา้งสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3.98 .75 มาก 

5. แสวงหาความรูท้ี่เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อการ

พัฒนาตนเอง 

4.58 .53 มากที่สุด 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทุกครั้ง 4.12 .78 มาก 

7. นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ปรับปรุง/

พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

4.34 .74 มาก 

รวม 4.30 .38 มาก 

 จากตาราง 7 พบว่า สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก     

(  = 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อและอยู่ในระดับ

มาก 4 ขอ้ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ แสวงหาความรูท้ี่

เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง (  = 4.58) กำหนดแผนการปฏิบัติงานอย่าง

เป็นขั้นตอน (  = 4.57) และกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน (  = 4.52) 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



103 

ตาราง  8 ระดับสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

 เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ  

 และครูผูส้อน ด้านการบริการที่ดี 

ด้านการบริการที่ดี 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ 

ผูม้ารับบริการ 

4.76 .44 มากที่สุด 

2. ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ล่าช้า 4.66 .52 มากที่สุด 

3. ให้บริการโดยยึดความต้องการของผู้รับบริการ 

เป็นหลัก 

4.57 .50 มากที่สุด 

4. ให้บริการอย่างมคีวามเคารพยกย่อง อ่อนน้อม  

ให้เกียรตผิูร้ับบริการ 

4.75 .44 มากที่สุด 

รวม 4.68 .37 มากที่สุด 

 จากตาราง 8 พบว่า สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน ด้านการบริการที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68)     

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้มารับ

บริการ ( = 4.76) ใหบ้ริการอย่างมีความเคารพยกย่อง อ่อนน้อม ให้เกียรติผูร้ับบริการ                

(  = 4.75) และให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ล่าช้า ( = 4.66) 
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ตาราง  9 ระดับสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

 เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ  

 และครูผูส้อน ด้านการพัฒนาตนเอง 

ด้านการพัฒนาตนเอง 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1.  ค้นคว้าหาองค์ความรูใ้หม่ ๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนา

ตนเอง และวิชาชีพ 

4.02 .76 มาก 

2. ศกึษาค้นคว้าหาความรู้ และแสวงหาโอกาสพัฒนา

ตนเองดว้ยวิธีการที่หลากหลาย 

4.01 .77 มาก 

3. เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

3.99 .77 มาก 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผูอ้ื่น เพื่อการพัฒนาตนเอง 3.99 .74 มาก 

รวม 4.00 .72 มาก 

 จากตาราง 9 พบว่า สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน ด้านการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.00)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ค้นคว้าหาองค์ความรูใ้หม่ ๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง และ

วิชาชีพ (  = 4.02) ศกึษาค้นคว้าหาความรู้ และแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ   

ที่หลากหลาย (  = 4.01) และเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่อง (  = 3.99) 
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ตาราง 10 ระดับสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

 เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และ 

 ครูผูส้อน ด้านการทำงานเป็นทีม 

ด้านการทำงานเป็นทีม 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. ทำงานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย 3.99 .79 มาก 

2. สรา้งสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น 3.94 .83 มาก 

3. ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความสำเร็จ

ร่วมกัน 

3.91 .82 มาก 

4. มีทักษะในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก สถานศกึษา 

และในทุกสถานการณ์ 

3.90 .80 มาก 

5. ยกย่องชมเชย ให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาส 

ทีเ่หมาะสม 

4.54 .61 มากที่สุด 

6. แสดงบทบาทผู้นำหรอืผู้ตามในการทำงานร่วมกับผู้อืน่

ได้เหมาะสมในทุกโอกาส 

4.47 .60 มาก 

รวม 4.12 .56 มาก 

 

 จากตาราง 10 พบว่า ระดับสมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน ด้านการทำงานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12)       

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ       

เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ยกย่องชมเชย ใหก้ำลังใจแก่

เพื่อนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม ( = 4.54) แสดงบทบาทผูน้ำหรอืผูต้ามในการทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่นได้เหมาะสมในทุกโอกาส ( = 4.47) และทำงานร่วมกับผูอ้ื่นตามบทบาท

หนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย ( = 3.99) 
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ตาราง 11  ระดับสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

 เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการและ 

 ครูผูส้อน ด้านจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ด้านจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ และขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

4.51 .53 มากที่สุด 

2. เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ ช่วยเหลอื และไม่เบียดเบียนผู้อื่น 4.48 .60 มาก 

3. มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผูเ้รียน เพื่อนร่วมงาน 

และผู้รับบริการ 

4.44 .58 มาก 

4. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา 4.32 .65 มาก 

5. ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรตแิละ

ศักดิ์ศรขีองวิชาชีพ 

4.74 .44 มากที่สุด 

6. ยกย่อง ช่ืนชมบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ 4.78 .42 มากที่สุด 

รวม 4.54 .35 มากที่สุด 

 จากตาราง 11 พบว่า สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน ด้านจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( = 4.54) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และอยู่ใน

ระดับมาก 3 ขอ้ เรยีงตามลำดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ยกย่อง     

ช่ืนชมบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ( = 4.78) ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ 

ปกป้องเกียรตแิละศักดิ์ศรีของวิชาชีพ ( = 4.74) และปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ 

และขนบธรรมเนียมประเพณี ( = 4.51) 
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ตาราง 12 ระดับสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

 เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และ 

 ครูผูส้อน ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายสอดคล้อง

กับวัย และความตอ้งการของผู้เรยีน 

4.51 .53 มากที่สุด 

2. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 

4.48 .60 มาก 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ปลูกฝัง / ส่งเสริม คุณลักษณะ 

พึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรยีน 

4.49 .55 มาก 

4. ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลายและ

เหมาะสมกับเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.35 .64 มาก 

5. ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ / นวัตกรรม 

ที่ใชใ้นการเรียนรู้ 

4.45 .61 มาก 

6. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่นในการจัดการ

เรียนรู ้

4.38 .69 มาก 

7. สร้างและนำเครื่องมอืและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

4.40 .57 มาก 

8. วัดและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง 4.49 .59 มาก 

9. นำผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการ

จัดการเรยีนรู้ในช้ันเรยีนต่อไป 

4.46 .56 มาก 

รวม 4.45 .42 มาก 

 จากตาราง 12 พบว่า สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ( = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และ

อยู่ในระดับมาก 8 ขอ้ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ 
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ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับวัย และความตอ้งการของ

ผูเ้รียน ( = 4.51) วัดและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง ( = 4.49) และจัดกิจกรรม

การเรียนรูท้ี่ปลูกฝัง/ส่งเสริม คุณลักษณะพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรยีน ( = 4.49) 

ตาราง 13  ระดับสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

 เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และ 

 ครูผูส้อน ด้านการพัฒนาผูเ้รียน 

ด้านการพัฒนาผูเ้รียน 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมแก่ผูเ้รียนในการ

จัดการเรยีนรู้ 

4.71 .52 มากที่สุด 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผูเ้รียน 

โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม 

4.62 .54 มากที่สุด 

3. สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ 

ในความเป็นไทยใหแ้ก่ผูเ้รียนในการจัดการเรียนรู้ 

4.76 .44 มากที่สุด 

4. จัดทำโครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็น

ประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย 

4.64 .53 มากที่สุด 

รวม 4.68 .38 มากที่สุด 

 จากตาราง 13 พบว่า สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน ด้านการพัฒนาผูเ้รียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจาก  

มากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความ

เป็นไทยใหแ้ก่ผูเ้รียนในการจัดการเรยีนรู้ ( = 4.76) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่

ผูเ้รียนในการจัดการเรียนรู้ ( = 4.71) และจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็น

ประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย ( = 4.64) 
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ตาราง 14  ระดับสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

 เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และ 

 ครูผูส้อน ด้านการบริหารจัดการช้ันเรยีน 

ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหอ้งเรียนที่เอื้อต่อ

การเรียนรู ้ 

3.98 .75 มาก 

2. ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนให้พรอ้ม

ใช้และปลอดภัย 

4.52 .61 มากทีสุ่ด 

3. ส่งเสริมการมปีฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างครูกับผูเ้รียน 

และผูเ้รียนกับผูเ้รียน 

4.46 .67 มาก 

4. ให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎ กติกาขอ้ตกลง 

ในชั้นเรียน 

3.94 .78 มาก 

5. แก้ปัญหา / พัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการ

สร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน 

4.55 .55 มากที่สุด 

6. จัดทำขอ้มูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและ

เอกสารประจำช้ันเรยีนครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

4.11 .79 มาก 

7. นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รียนได้อย่าง

เต็มศักยภาพ 

4.31 .75 มาก 

รวม 4.27 .40 มาก 

 

 จากตาราง 14 พบว่า สมรรถนะของครูผูส้อน สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน ด้านการบริหารจัดการช้ันเรยีน โดยรวมอยู่ในระดับมาก               

( = 4.27) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 2 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 

5 ขอ้ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ แก้ปัญหา / พัฒนา

นักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัยเชงิบวกในชั้นเรียน ( = 4.55) ตรวจสอบ 
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สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนให้พรอ้มใช้และปลอดภัย ( = 4.52) และส่งเสริมการ

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างครูกับผูเ้รียนและผูเ้รียนกับผูเ้รียน ( = 4.46) 

ตาราง 15  ระดับสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

 เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หวัหนา้งานวิชาการ และ 

 ครูผูส้อน ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์  

และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. สำรวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในช้ันเรยีน 

เพื่อวางแผนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน 

4.50 .66 มาก 

2. วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้น

ในชั้นเรียนเพื่อกำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาระบุ

สภาพปัจจุบัน 

4.34 .64 มาก 

3. จัดทำแผนการวิจัย และดำเนนิกระบวนการวิจัย 

อย่างเป็นระบบตามแผนดำเนินการวจิัยที่กำหนดไว้ 

4.51 .53 มากที่สุด 

4. ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ

ผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

4.49 .60 มาก 

5. นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศกึษาอื่น ๆ  

ที่มบีริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

4.33 .71 มาก 

รวม 4.43 .49 มาก 

 จากตาราง 15 พบว่า สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียนโดย

รวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ขอ้ 

และอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ 

จัดทำแผนการวิจัย และดำเนินกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบตามแผนดำเนินการวิจัยที่

กำหนดไว้ ( = 4.51) สำรวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกดิขึน้ในชัน้เรียนเพื่อวางแผนการ
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วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน ( = 4.50) และตรวจสอบความถูกต้องและความ

น่าเชื่อถือของผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ ( = 4.49) 

ตาราง 16  ระดับสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

 เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และ 

 ครูผูส้อน ด้านภาวะผู้นำครู 

ด้านภาวะผูน้ำครู 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. เห็นคุณค่าให้ความสำคัญในความคดิเห็นหรอืผลงาน

และให้เกียรติแก่ผูอ้ื่น 

4.48 .56 มาก 

2. มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนาอย่างสรา้งสรรค์กับผูอ้ื่น

โดยมุ่งเน้นการเรยีนรู้ และการพัฒนาวิชาชีพ 

4.57 .60 มากที่สุด 

3. รเิริ่มการปฏิบัติที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนานวัตกรรม 

4.41 .65 มาก 

4. กระตุ้นผู้อื่นให้เกิดการเรียนรู้ และความร่วมมอื 

เพื่อพัฒนาผูเ้รียน สถานศกึษา และวิชาชีพ 

4.48 .55 มาก 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ื่นภายใต้ระบบ / ขั้นตอน 

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 

4.49 .57 มาก 

6. ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมิน

การปฏิบัติงานของตนเอง และผลการดำเนินงาน

สถานศกึษา 

4.45 .64 มาก 

7. กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทาย

ความสามารถของตนเองตามสภาพจรงิและปฏิบัติ 

ให้บรรลุผลสำเร็จได้ 

4.51 .56 มากที่สุด 

8. ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้าน

การเรียนรู้ของผูเ้รียนจากผู้ปกครอง 

4.54 .54 มากที่สุด 

รวม 4.49 .46 มาก 
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 จากตาราง 16 พบว่า สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน ด้านภาวะผูน้ำครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49) เมื่อพจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ เรียงตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์

กับผูอ้ื่นโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ และการพัฒนาวิชาชีพ ( = 4.57) ยอมรับข้อมูลป้อนกลับ

เกีย่วกับความคาดหวังด้านการเรียนรูข้องผูเ้รียนจากผู้ปกครอง ( = 4.54) และกำหนด

เป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและ

ปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จได้ ( = 4.51) 

ตาราง 17  ระดับสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

 เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และ 

 ครูผูส้อน ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการ 

  จัดการเรยีนรู้ 

ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชน 

เพื่อการจัดการเรียนรู้ 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับผูป้กครองและชุมชนในการตดิต่อ 

สื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

3.99 .79 มาก 

2. เปิดโอกาสใหผู้ท้ี่ส่วนเกี่ยวข้องเขา้ร่วมวางแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับช้ันเรยีน 

3.91 .84 มาก 

3. ประสานงานกับผูป้กครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.95 .82 มาก 

4. เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนเข้ามาแลกเปลี่ยน

เรียนรูเ้กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

3.90 .87 มาก 

5. สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างครู ผู้ปกครอง

ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ

แลกเปลี่ยนขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

3.86 .85 มาก 

6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใหป้ราชญ์ชาวบ้าน 

หรอืภูมปิัญญาในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

4.29 .79 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชน 

เพื่อการจัดการเรียนรู้ 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

7. มีการเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียของสถานศกึษา

เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศกึษา 

4.42 .65 มาก 

8. มีการเสนอผลการจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายต่าง ๆ ของ

ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ในทุกภาคเรียน 

4.50 2.23 มาก 

รวม 4.10 .59 มาก 

 จากตาราง 17 พบว่า สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน ด้านภาวะผูน้ำครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 

ลำดับแรก คือ มีการเสนอผลการจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกภาคเรียน ( = 4.50) มีการเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียของสถานศกึษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศกึษา ( = 4.42) 

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญ์ชาวบ้านหรอืภูมิปัญญาในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม  

( = 4.29) 

 2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก”  โดยการหา

ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปล

ความหมายตามที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

  2.1 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหนา้

งานวิชาการ และครูผูส้อน ดังตาราง 18 
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ตาราง 18  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อนโดยรวม 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

4.45 .53 มาก 

2. การวางแผนงานวิชาการ 4.50 .44 มาก 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 3.86 .35 มาก 

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 4.52 .39 มากที่สุด 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.45 .50 มาก 

6. การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผล

การเรียน 

4.47 .54 มาก 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและ

สถานศกึษา 

4.43 .52 มาก 

8. การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรยีนรู้ 4.42 .59 มาก 

9. การนเิทศการศกึษา 4.45 .58 มาก 

10. การแนะแนวการศกึษา 4.50 .47 มาก 

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศกึษา 

4.60 .49 มากที่สุด 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 4.43 .54 มาก 

13. การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น 

4.48 .60 มาก 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

4.48 .54 มาก 

15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการ 

4.46 .52 มาก 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

16. การคัดเลือกหนังสอืเรียนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา 4.47 .51 มาก 

17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 4.54 .50 มากที่สุด 

รวม 4.44 .33 มาก 

 จากตาราง 18 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 14 ด้าน   

เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( = 4.60) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี

เพื่อการศกึษา ( = 4.54) และด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ( = 4.52)   

  2.2 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้

งานวิชาการ และครูผูส้อน รายด้าน ดังตาราง 19 - 35 

ตาราง 19 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 1 การพัฒนาหรอืการดำเนินการ 

 เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

ด้านที่ 1 การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มกีารวิเคราะห์กรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

ที่สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจัดทำไว้ 

4.40 .64 มาก 

2. มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษาเพื่อกำหนด

จุดเน้นหรอืประเด็นที่สถานศกึษาให้ความสำคัญ 

4.57 .57 มากที่สุด 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ด้านที่ 1 การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

3. มกีารศกึษาและวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของสถาร

ศกึษาและชุมชนเพือ่นำมาเป็นข้อมูลจัดทำสาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่นใหส้มบูรณ์ยิ่งขึน้ 

4.35 .64 มาก 

4. มกีารจัดทำสาระการเรียนรูท้้องถิ่นของสถานศกึษา

เพื่อนำไปจัดทำรายวิชาพืน้ฐานหรอืรายวิชาเพิ่มเติม 

จัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการ

จัดการเรยีนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่

เหมาะสมให้แก่ผูเ้รียน  

4.46 .64 มาก 

รวม 4.45 .53 มาก 

 จากตาราง 19 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ดา้นที่ 1 การพัฒนาหรือการดำเนินการ

เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก           

( = 4.45) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 

3 ข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีการวิเคราะห์หลักสูตร

สถานศกึษาเพื่อกำหนดจุดเน้นหรอืประเด็นที่สถานศึกษาให้ความสำคัญ ( = 4.57) มีการ

จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาเพื่อนำไปจัดทำรายวิชาพื้นฐานหรอืรายวิชา

เพิ่มเติม จัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอนที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรยีน ( = 4.46) และมีการวิเคราะห์กรอบสาระ

หลักสูตรท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจัดทำไว้ ( = 4.40) 

 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



117 

ตาราง 20 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 2 การวางแผนงานวิชาการ 

ด้านที่ 2 การวางแผนงานวิชาการ 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มกีารวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล

และกำกับดูแล นเิทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ 

4.56 .59 มากที่สุด 

2. มีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล

และกำกับดูแล นเิทศและติดตามเกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 

4.59 .55 มากที่สุด 

3. มกีารวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล

และกำกับดูแล นเิทศและติดตาม เกี่ยวกับการงานทะเบียน 

วัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

4.45 .53 มาก 

4. มีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล

และกำกับดูแล นเิทศและติดตาม เกีย่วกับการประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

4.52 .55 มากที่สุด 

5. มกีารวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล

และกำกับดูแล นิเทศและติดตาม เกี่ยวกับการพัฒนา 

และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

4.36 .64 มาก 

6. มกีารวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล

และกำกับดูแล นิเทศและติดตาม เกี่ยวกับการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

4.47 .67 มาก 

7. ปฏิบัติและดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม/ 

โครงการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนงานด้านวิชาการ 

4.55 .55 มากที่สุด 

8. มีการรายงานสรุปผล และประเมินผลกิจกรรม/ 

โครงการ/แผนงานด้านวิชาการ 

4.52 .54 มากทีสุ่ด 

รวม 4.50 .44 มาก 
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 จากตาราง 20 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ดา้นที่ 2 การวางแผนงานวิชาการ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ 

และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ     

มีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล นิเทศและติดตาม

เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( = 4.59) มีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการ

รวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล นเิทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ( = 4.56) และ

ปฏิบัติและดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม/ โครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน    

ด้านวิชาการ ( = 4.55) 

ตาราง 21 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 3 การจัดการเรียนการสอนใน 

 สถานศกึษา 

ด้านที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว 

ไปใช้สอนจริง 

4.60 .51 มากที่สุด 

2. มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก

ช้ันปี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ

พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4.58 .53 มากที่สุด 

3. มกีารผลติ จัดหา และนำสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรยีนรู้

มาใชอ้ย่างหลากหลาย 

4.56 .54 มากที่สุด 

4. มีการจดักิจกรรมเพือ่พัฒนาหอ้งสมุด ห้องปฏบิัติการ

ต่าง ๆ ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

4.41 .63 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ด้านที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

5. มกีารส่งเสริมการวิจัย การสร้างและพัฒนานวัตกรรม

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.43 .57 มาก 

6. มกีารส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและ

ช่วยเหลอืนักเรียนพิการ ดอ้ยโอกาส และมีความสามารถ

พิเศษอย่างเป็นรูปธรรม 

4.40 .63 มาก 

รวม 3.86 .35 มาก 

 จากตาราง 21 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ด้านที่ 3 การจัดการเรียนการสอนใน

สถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.86) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 3 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

3 ลำดับแรก คือ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำ

แผนการจดัการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้สอนจริง ( = 4.60) มีการจัดการเรียนการสอน     

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช้ันปี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนา

คุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.58) และมีการผลิต 

จัดหา และนำสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรยีนรู้มาใช้อย่างหลากหลาย ( = 4.56) 
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ตาราง 22 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

ด้านที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มกีารจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน 

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ สติปัญญา  

มีความรู้และคุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ 

อย่างมีความสุข 

4.64 .51 มากที่สุด 

2. มีการจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เอง 

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและ

เป็นต้นแบบให้กับสถานศกึษาอื่น 

4.46 .59 มาก 

3. มีการจัดให้มรีายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศกึษาธิการ 

4.67 .51 มากที่สุด 

4. การเพิ่มเติมเนือ้หาสาระของรายวิชามีความ

สอดคล้องสภาพปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียน 

ผูป้กครอง ชุมชน สังคม 

4.52 .51 มากที่สุด 

5. มีการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล ตลอดจนการ

จัดการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา และรายงานผล 

ให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเป็นประจำทุกปี 

4.53 .58 มากที่สุด 

6. สถานศกึษาเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ลึกซึง้

มากขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ด้านศาสนา 

ดนตรี นาฎศลิป์ กีฬา อาชีวศกึษา การศกึษาที่ส่งเสริม

ความเป็นเลิศผู้บกพร่อง พิการ และการศกึษาทางเลือก 

4.31 .66 มาก 

รวม 4.52 .39 มากที่สุด 

 จากตาราง 22 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ดา้นที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา
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โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก

ที่สุด 4 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ

แรก คอื มีการจัดให้มีรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน

ของกระทรวงศกึษาธิการ ( = 4.67) มีการจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน   

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ สติปัญญา มีความรูแ้ละคุณธรรมสามารถอยู่

ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ( = 4.64) และมีการนเิทศ ติดตาม และประเมินผล 

ตลอดจนการจัดการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา และรายงานผลใหส้ำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาเป็นประจำทุกปี ( = 4.53) 

ตาราง 23 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที ่5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ด้านที่ 5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มีการจัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง 

กับความสนใจและความถนัดของผู้เรยีนโดดยคำนึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4.36 .62 มาก 

2. มีการจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์

จรงิ ฝกึการปฏบิัติใหท้ำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน 

และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4.40 .64 มาก 

3. มกีารจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้ฝึกกระบวนการคิด  

การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหา 

4.44 .62 มาก 

4. มีการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 

ค่านยิมที่ดงีาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

4.54 .57 มากที่สุด 

5. มกีารจัดการเรยีนรู้ใหเ้กิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่  

มกีารประสานความร่วมมอืกับทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนา

ผูเ้รียนตามศักยภาพ 

4.51 .58 มากที่สุด 

รวม 4.45 .50 มาก 
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 จากตาราง 23 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ดา้นที่ 5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด   

2 ขอ้ และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

คือ มีการจัดการเรยีนรู้โดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝงัคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา          

(  = 4.54) มีการจัดการเรยีนรูใ้ห้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มกีารประสานความ

ร่วมมอืกับทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ ( = 4.51) และมีการจัด

กิจกรรมให้ผู้เรยีนได้ฝกึกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการแก้ไข

ปัญหา ( = 4.44) 

ตาราง 24 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 6 การวัดผลประเมินผลและ 

 ดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

ด้านที่ 6 การวัดผลประเมินผลและ 

ดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มกีารกำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของ

สถานศกึษา ตามหลักสูตรสถานศกึษาให้สอดคล้องกับ

นโยบายระดับประเทศ 

4.51 .55 มากที่สุด 

2. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศกึษาให้เป็นไป

ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา 

4.59 .54 มากทีสุ่ด 

3. มกีารวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน

ถูกต้องตามระเบียบ 

4.49 .55 มาก 

4. มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน และจัดให้มกีาร

ซ่อมเสริมในกรณีที่ผู้เรยีนไม่ผ่านการประเมิน 

4.57 .57 มากที่สุด 

5. มกีารจัดให้มกีารพัฒนาเครื่องมอืในการวัดและ

ประเมินผล 

4.32 .55 มาก 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

ด้านที่ 6 การวัดผลประเมินผลและ 

ดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

6. มกีารจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล

และการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใชใ้นข้ออ้างองิ 

ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 

การสอน 

4.43 2.80 มาก 

7. ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัตผิลการประเมินการเรียน

ด้านต่าง ๆ รายปี / รายภาค และตัดสินผลการเรียนการ

ผ่านช่วงช้ันและการจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.38 .57 มาก 

8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผล

การเรียนถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 

4.43 .58 มาก 

รวม 4.47 .54 มาก 

 จากตาราง 24 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ดา้นที่ 6 การวัดผลประเมินผลและ

ดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.47) เมื่อพจิารณาเป็น

รายข้อ พบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุด 3 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 5 ข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื มีการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศกึษาให้เป็นไป

ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา ( = 4.59) มีการประเมินผลการเรียน

ทุกช่วงช้ัน และจัดให้มกีารซ่อมเสริมในกรณีที่ผูเ้รียนไม่ผ่านการประเมิน ( = 4.57) และมี

การกำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ตามหลักสูตรสถานศกึษาให้

สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ( = 4.51) 
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ตาราง 25 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

 การศกึษาในสถานศกึษา 

ด้านที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาในสถานศกึษา 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทำงาน

ของนกัเรียน ครู และผูเ้กี่ยวข้องกับการศกึษา 

4.47 .53 มาก 

2. มีการพัฒนาครูและผูเ้รียนให้มคีวามรู้เกี่ยวกับการ

ปฏริูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ  

ในการหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสาน

ความรูแ้บบสหวิทยาการ 

4.48 .58 มาก 

3. มกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 4.40 .68 มาก 

4. มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้

และพัฒนาคุณภาพการศกึษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนำ

ผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรูแ้ละพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

4.37 .69 มาก 

รวม 4.43 .52 มาก 

 จากตาราง 25 พบว่า ระดับประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ดา้นที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ  

มีการพัฒนาครูและผูเ้รียนใหม้ีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย

เป็นสำคัญในการหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ      

( = 4.48) มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการใชก้ารวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ 
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กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทำงานของนักเรียน ครู และผูเ้กี่ยวข้องกับการศกึษา  

( = 4.47) และมีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วยกระบวนการวิจัย ( = 4.40) 

ตาราง 26 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่ง 

 การเรียนรู้ 

ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรียนรู้ 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มีการจัดให้มแีหล่งเรยีนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายใน

และภายนอกสถานศกึษาให้พอเพียง เพื่อสนับสนุนการ

จัด กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

4.43 .65 มาก 

2. มีการจัดระบบแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศกึษาให้ 

เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรยีน เช่น การพัฒนา

หอ้งสมุดให้ทันสมัย 

4.47 .68 มาก 

3. มีการจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรูใ้นท้องถิ่นให้เอือ้ต่อ

การจัดการเรียนรูข้องผูเ้รียนของสถานศกึษาของตนเอง 

4.39 .68 มาก 

4. มีการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรยีนรู้ ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

และนิเทศ กำกับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง 

4.39 .64 มาก 

รวม 4.42 .59 มาก 

 จากตาราง 26 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ดา้นที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง

การเรียนรู ้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42) เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ

มากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีการจัดระบบ
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แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรยีน เช่น การพัฒนา

หอ้งสมุดให้ทันสมัย ( = 4.47) มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศกึษาให้พอเพียง เพื่อสนับสนุนการจัด กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ( = 4.43) และมีการจัดระบบ

ข้อมูลแหล่งเรียนรูใ้นท้องถิ่นให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของผูเ้รียนของสถานศกึษาของ

ตนเอง ( = 4.39)   

ตาราง 27 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 9 การนเิทศการศกึษา 

ด้านที่ 9 การนเิทศการศกึษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มีการจัดให้มกีารนิเทศภายในสถานศกึษาที่มคีุณภาพ

ทั่วถึงต่อเนื่อง เป็นระบบและกระบวนการ 

4.49 .67 มาก 

2. มีการจัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้เชื่อมโยงกับ

ระบบนิเทศการศกึษาของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

4.45 .66 มาก 

3. ผูบ้ริหารสร้างความตระหนักใหแ้ก่ครูและผูเ้กี่ยวข้องให้

เข้าใจกระบวนการนเิทศภายใน ว่าเป็นกระบวนการทำงาน

ร่วมกันและนำผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงวธิีการ

ทำงานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหเ้กิดความเชื่อม่ัน และ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนและครู 

4.40 .67 มาก 

รวม 4.45 .58 มาก 

 จากตาราง 27 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ดา้นที่ 9 การนเิทศการศกึษา โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ( = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียง

ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีการจัดใหม้ีการนิเทศภายใน

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



127 

สถานศกึษาทีม่ีคุณภาพทั่วถึงต่อเนื่อง เป็นระบบและกระบวนการ ( = 4.49) มีการ

จัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศกึษาของสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา ( = 4.45) และผูบ้ริหารสร้างความตระหนักใหแ้ก่ครูและผูเ้กีย่วข้องให้

เข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน ว่าเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันและนำผลการนิเทศ    

ไปพัฒนาปรับปรุงวธิีการทำงานของแต่ละบุคคลใหม้ีคุณภาพ การนเิทศเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรยีนและครู       

( = 4.40) 

ตาราง 28 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 10 การแนะแนวการศกึษา 

ด้านที่ 10 การแนะแนวการศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มีการกำหนดนโยบายการจัดการศกึษาที่มกีารแนะแนว

เป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยใหทุ้กคนในสถานศกึษา

ตระหนักถึงการมสี่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

4.43 .58 มาก 

2. มีการจัดระบบงานและโครงสรา้งองค์กรแนะแนวและ

การดแูลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

4.53 .56 มากที่สุด 

3. มกีารสร้างความตระหนักใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่า 

ของการแนะแนว และดกูารแลช่วยเหลอืนักเรียน 

4.53 .64 มากที่สุด 

4. มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรูเ้พิ่มเติม 

ในเรื่องจิตวทิยาและการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

และเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตประจำวัน 

4.52 .66 มากที่สุด 

5. มีการคัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถและ

บุคลิกภาพที่เหมาะสมทำหน้าที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา 

ครูประจำช้ันและคณะอนุกรรมการแนะแนว 

4.39 .71 มาก 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

ด้านที่ 10 การแนะแนวการศกึษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

6. มกีารดูแล กำกับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการ

ดำเนนิงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น

ระบบ 

4.43 .66 มาก 

7. มกีารส่งเสริมความร่วมมอืความเข้าใจอันดีระหว่างครู 

ผูป้กครอง และชุมชน 

4.56 .59 มากที่สุด 

8. มีการการประสานงานด้านการแนะแนวระหว่าง

สถานศกึษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนาสถาน 

ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 

4.56 .59 มากที่สุด 

9. มกีารเช่ือมโยงระบบแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีความชัดเจนและปฏบิัติได้ 

4.52 .61 มากที่สุด 

รวม 4.50 .47 มาก 

 จากตาราง 28 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการและครูผูส้อน ดา้นที่ 10 การแนะแนวการศกึษา โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ 

และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ     

มีการส่งเสริมความร่วมมอืความเขา้ใจอันดีระหว่างครู ผูป้กครอง และชุมชน ( = 4.56) 

มีการการประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศกึษา องค์กรภาครัฐและเอกชน 

บ้าน ศาสนาสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว ( = 4.56) และมีการสร้าง

ความตระหนักใหค้รูทุกคนเห็นคณุค่าของการแนะแนว และดูการแลช่วยเหลอืนักเรียน      

( = 4.53) 
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ตาราง 29 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

 ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

ด้านที่ 11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศกึษา 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มีการกำหนดมาตรฐานการศกึษาเพิ่มเติมของให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน มาตราฐานสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาและความตอ้งการของชุมชน 

4.62 .56 มากที่สุด 

2. มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศกึษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ

การศกึษาตามแผนกลยุทธ์ / แผนกยุทธศาสตร์ 

ของโรงเรียน 

4.66 .54 มากที่สุด 

3. มกีารจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัด

โครงสรา้งการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางาน และการ

สร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศ

ให้เป็นหมวดหมู่ ขอ้มูลมคีวามสมบูรณ์ เรยีกใช้ง่าย 

สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

4.54 .65 มากทีสุ่ด 

4. มกีารดำเนินโครงการ / กิจกรรมสถานศกึษา

ดำเนนิการอย่างเป็นระบบ และมีการทำงานที่เข้มแข็ง

เน้นการมสี่วนร่วม 

4.57 .65 มากที่สุด 

5. มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา  

อย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู 

ผูป้กครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

4.57 .56 มากที่สุด 

6. มีการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา

ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

4.59 .62 มากที่สุด 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

ด้านที่ 11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศกึษา 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

7. มีจัดทำรายงานคุณภาพการศกึษาประจำปี (SAR)  

และสรปุรายงานประจำปีมีความถูกต้อง และเชื่อถอืได้ 

4.68 .50 มากที่สุด 

รวม 4.60 .49 มากที่สุด 

 จากตาราง 29 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการและครูผูส้อน ดา้นที่ 11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60) เมื่อพจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  

3 ลำดับแรก คือ มี ( = 4.68) มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศกึษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ

การศกึษาตามแผนกลยุทธ์ / แผนกยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ( = 4.66) และมีการกำหนด

มาตรฐานการศกึษาเพิ่มเติมของใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน มาตราฐานสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและความต้องการของชุมชน 

( = 4.62) 

ตาราง 30 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที ่12 การส่งเสริมชุมชนให้มคีวาม 

 เข้มแข็งทางวิชาการ 

ด้านที่ 12 การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง 

ทางวิชาการ 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มีการจัดกระบวนการเรียนรูร้่วมกับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันอื่น 

4.50 .66 มาก 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

ด้านที่ 12 การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง 

ทางวิชาการ 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

2. มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัด

กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

4.35 .64 มาก 

3. มกีารส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศกึษาอบรม  

มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรร

ภูมปิัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 

4.44 .66 มาก 

4. มีการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

และความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

4.43 .69 มาก 

รวม 4.43 .54 มาก 

 จากตาราง 30 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ด้านที่ 12 การส่งเสริมชุมชนให้มคีวาม

เข้มแข็งทางวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า

อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีการ

จัดกระบวนการเรียนรูร้่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันอื่น ( = 4.50) มีการส่งเสริมใหชุ้มชนมีการจัดการศกึษาอบรม มีการแสวงหา

ความรู ้ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ ( = 4.44)    

และมีการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ

สนับสนุนให้มกีารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน ( = 4.43)   
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ตาราง 31 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผู้สอน ด้านที่ 13 การประสานความร่วมมอืใน 

 การพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 

ด้านที่ 13 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มกีารระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา ตลอดจนวิทยากร

ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ

ของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.59 .64 มากทีสุ่ด 

2. มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับ

ชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพื่อให้สถานศกึษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน 

และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

4.40 .69 มาก 

3. มกีารให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรอื

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่น ๆ 

4.46 .68 มาก 

4. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม

การสรา้งความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์เก่า การประชุม

ผูป้กครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วม 

กิจกรรมกับสถาบันการศกึษาอื่น 

4.49 .70 มาก 

รวม 4.48 .60 มาก 

 จากตาราง 31 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หวัหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ดา้นที่ 13 การประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ขอ้ และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อเรียง

ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศกึษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ 
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ของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ( = 4.59)    

มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์

เก่า การประชุมผูป้กครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วม กิจกรรมกับ

สถาบันการศึกษาอื่น ( = 4.49) และมีการให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรอื

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่น ๆ ( = 4.46) 

ตาราง 32 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 14 การส่งเสริมและสนับสนุนงาน 

 วิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบัน 

 อื่นที่จัดการศกึษา 

ด้านที่ 14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ 

และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

ค่าสถิติ 
การแปล 

ความหมาย   S.D. 

1. มกีารประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจต่อบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ในเรื่อง

เกีย่วกับสิทธใินการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4.54 .60 มากที่สุด 

2. มีการจัดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเพิ่ม

ความพรอ้มให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  

และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา 

4.50 .61 มาก 

3. มกีารร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  

และสถาบันสังคมอื่น ร่วมกันจัดการศึกษาและใช้

ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

4.40 .68 มาก 
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ตาราง 32 (ต่อ) 

ด้านที่ 14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ 

และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

ค่าสถิติ 
การแปล 

ความหมาย   S.D. 

4. มีการส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศกึษากับบุคคล ครอบครัว

ชุมชน องค์กรชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

4.51 .66 มากที่สุด 

5. มีการส่งเสริม สนับสนุนใหบุ้คคล ครอบครัวชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน 

องคก์รเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือ

ทางดา้นวิชาการตามความเหมาะสมและจำเป็น 

4.43 .63 มาก 

รวม 4.48 .54 มาก 

 จากตาราง 32 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ดา้นที่ 14 การส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคลครอบครัว องคก์ร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด

การศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ

มากที่สุด 2 ขอ้ และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 

ลำดับแรก คือ มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน ( = 4.54) มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันระหว่าง

สถานศกึษากับบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน

องคก์รเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น     

( = 4.51) และมีการจัดใหม้ีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมใหก้ับ
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บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศกึษา 

( = 4.50)   

ตาราง 33 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ 

 เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

ด้านที่ 15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

งานด้านวิชาการของสถานศกึษา 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มีการวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการจองสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้

และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

4.45 .69 มาก 

2. มีการร่วมกันจัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของสถานศกึษาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

4.45 .65 มาก 

3. มกีารร่วมกันตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และแก้ไข

ปรับปรุง 

4.36 .63 มาก 

4. มีการร่วมกันนำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

ด้านวิชาการของสถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ 

4.47 .59 มาก 

5. มกีารร่วมกันตรวจสอบ และประเมินผลการใชร้ะเบียบ

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา 

และนำไปแก้ไขปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

4.59 .58 มากทีสุ่ด 

รวม 4.46 .52 มาก 

 จากตาราง 33 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ดา้นที่ 15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ
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เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ขอ้ และอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ        

เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื มีการร่วมกันตรวจสอบ    

และประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

และนำไปแก้ไขปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป ( = 4.59) มีการร่วมกันนำระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ ( = 4.47) และมีการ

วิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการจองสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ( = 4.45) 

ตาราง 34 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 16 การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน 

 เพื่อใช้ในสถานศกึษา 

ด้านที่ 16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน 

เพื่อใช้ในสถานศกึษา 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มีการศกึษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสอืเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรูต้่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับสาระการ

เรียนรู้ในหลักสูตรสถานศกึษา เพื่อเป็นหนังสือในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.56 .56 มากที่สุด 

2. มีการจัดทำหนังสอืเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ 

หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด เพื่อใชใ้นการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.40 .63 มาก 

3. มกีารประเมินคุณภาพหนังสอืเรียนหนังสอืเสริม

ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝกึหัด ใบงาน  

ใบความรู ้เพื่อใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

4.44 .62 มาก 

รวม 4.47 .51 มาก 
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 จากตาราง 34 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ดา้นที่ 16 การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน

เพื่อใช้ในสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.47) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า

อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ขอ้ และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ลำดับแรก คอื มีการศกึษา วเิคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศกึษา เพือ่เป็นหนังสือ

ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ( = 4.56) มีการประเมินคุณภาพหนังสอืเรียน

หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู ้เพื่อใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( = 4.44) และมกีารจัดทำหนังสือเรยีน หนังสอืเสริม

ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝกึหัด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีน      

การสอน ( = 4.40) 

ตาราง 35 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ด้านที่ 17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

 ทางการศึกษา 

ด้านที่ 17 การพัฒนาและใช้สือ่เทคโนโลยีทางการศกึษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

1. มจีัดให้มกีารร่วมกันกำหนดนโยบายวางแผนในเรื่อง

การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษาของสถานศกึษาให้ทันต่อความก้าวหน้าของ

เทคโนโลย ี

4.47 .54 มาก 

2. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรูก้ารใช้สื่อการเรียนรู้

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา และสามารถก้าวทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

4.50 .64 มาก 
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ตาราง 35 (ต่อ) 

ด้านที่ 17 การพัฒนาและใช้สือ่เทคโนโลยีทางการศกึษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
  S.D. 

3. มีการมุ่งพัฒนาครูให้มีความรู้และสามารถใช้สื่อการ

เรียนรูแ้ละเทคโนโลยีทางการศกึษาที่ให้ขอ้เท็จจริง เพื่อ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึน้ โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่

เสริมการจัดการศกึษาของสถานศกึษาให้มปีระสิทธิภาพ 

4.62 .61 มากที่สุด 

4. มีการนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช ้และพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ 

4.58 .62 มากที่สุด 

รวม 4.54 .50 มากที่สุด 

 จากตาราง 35 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ดา้นที่ 17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี

ทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป 

หาน้อย 3 ลำดับแรก คอื มีการมุ่งพัฒนาครูให้มีความรู้และสามารถใช้สื่อการเรียนรู้และ

เทคโนโลยีทางการศกึษาที่ใหข้้อเท็จจริง เพื่อสร้างองค์ความรูใ้หม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหา

แหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศกึษาของสถานศกึษาให้มปีระสิทธิภาพ ( = 4.62) มีการ

นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้ และพัฒนา

สื่อเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ ( = 4.58) และมีการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูก้ารใช้สื่อ

การเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา และสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี ( = 4.50) 

 3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัด

สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน”      

ใชส้ถิตกิารทดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One way 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



139 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทาการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ

เชฟเฟ่ (Scheffé - Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความ

เหมาะสม 

  3.1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน ดังตาราง 36 

ตาราง 36 การเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต 

 พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน 

สมรรถนะของครูผูส้อน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ระหว่างกลุ่ม 7.33 2.00 3.67 30.24** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 41.00 338.00 .12 

รวม 48.33 340.00  

2. การบริการที่ดี 

ระหว่างกลุ่ม .48 2.00 .24 1.73 

 

.18 

 ภายในกลุ่ม 47.21 338.00 .14 

รวม 47.70 340.00  

3. การพัฒนาตนเอง 

ระหว่างกลุ่ม 53.42 2.00 26.71 72.25** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 124.96 338.00 .37 

รวม 178.38 340.00  

4. การทำงานเป็นทีม ระหว่างกลุ่ม 34.48 2.00 17.24 82.70*

* 

.00 

ภายในกลุ่ม 70.47 338.00 .21 

รวม 104.95 340.00  

5. จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ระหว่างกลุ่ม .77 2.00 .38 3.14* 

 

.04 

 ภายในกลุ่ม 41.38 338.00 .12 

รวม 42.14 340.00  
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ตาราง 36 (ต่อ) 

สมรรถนะของครูผูส้อน 
แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

6. การบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .86 2.00 .43 2.52 

 

.08 

 ภายในกลุ่ม 58.02 338.00 .17 

รวม 58.89 340.00  

7. การพัฒนาผูเ้รียน ระหว่างกลุ่ม .03 2.00 .01 .09 .91 

ภายในกลุ่ม 48.23 338.00 .14 

รวม 48.26 340.00  

8. การบริหารจัดการ

ช้ันเรยีน 

ระหว่างกลุ่ม 8.97 2.00 4.49 33.70*

* 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 45.00 338.00 .13 

รวม 53.97 340.00  

9. การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และการวิจัย

เพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

ระหว่างกลุ่ม .62 2.00 .31 1.31 

 

.27 

 ภายในกลุ่ม 80.24 338.00 .24 

รวม 80.86 340.00  

10. ภาวะผูน้ำครู ระหว่างกลุ่ม .10 2.00 .05 .23 

 

.79 

 ภายในกลุ่ม 72.11 338.00 .21 

รวม 72.21 340.00  

11. การสร้าง

ความสัมพันธ์และความ

ร่วมมอืกับชุมชนเพื่อ

การจัดการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 23.75 2.00 11.88 42.13** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 95.30 338.00 .28 

รวม 119.05 340.00  

สมรรถนะของครูผูส้อน

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 5.06 2.00 2.53 37.11** .00 

ภายในกลุ่ม 23.04 338.00 .07 

รวม 28.10 340.00  

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 จากตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งาน

วิชาการ และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมพบว่า 

สมรรถนะของครูผูส้อน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะของครูผู้สอน มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทำงาน    

เป็นทีม ดา้นการบริหารจัดการช้ันเรยีน และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความรว่มมอื

กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน      

1 ด้าน ได้แก่ ด้านจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่วนด้านการบริการที่ดี ด้านการ

บริหารหลกัสูตรและด้านการจัดการเรยีนรู้ ด้านการพัฒนาผูเ้รียน ด้านการวิเคราะห์ 

สังเคราะห ์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน และด้านภาวะผู้นำครู ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึง

ทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่                

(Scheffe - Method) ดังตาราง 37 

ตาราง 37 การเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต 

 พืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน 

 เป็นรายคู่ 

สมรรถนะของครูผูส้อน 
สถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

 

ผูบ้
ริห

าร
สถ

าน
ศกึ

ษา
 

หัว
หน

า้ง
าน

วิช
าก

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 

 
  4.54 4.39 4.20 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 4.54 - .15 .34* 

หัวหนา้งานวิชาการ 4.39 - - .19* 

ครูผูส้อน 4.20 - - - 
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ตาราง 37 (ต่อ) 

สมรรถนะของครูผูส้อน 
สถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

 

ผูบ้
ริห

าร
สถ

าน
ศกึ

ษา
 

หัว
หน

า้ง
าน

วิช
าก

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

3. การพัฒนาตนเอง    4.63 4.33 3.73 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 4.63 - .30 .90* 

หัวหนา้งานวิชาการ 4.33 - - .60* 

ครูผูส้อน 3.73 - - - 

4. การทำงานเป็นทีม    4.63 4.39 3.91 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 4.63 - .24 .72* 

หัวหนา้งานวิชาการ 4.39 - - .49* 

ครูผูส้อน 3.91 - - - 

8. การบริหารจัดการ 

ช้ันเรียน 

   4.53 4.37 4.16 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 4.53 - .16 .37* 

หัวหนา้งานวิชาการ 4.37 - - .22* 

ครูผูส้อน 4.16 - - - 

11. การสร้าง

ความสัมพันธ์และความ

ร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการ

จัดการเรยีนรู้ 

 

   4.51 4.36 3.92 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 4.51 - .15 .59* 

หัวหนา้งานวิชาการ 4.36 - - -.44* 

ครูผูส้อน 3.92 - - - 

สมรรถนะของครูผูส้อน

โดยรวม 

   4.59 4.44 4.30 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 4.59 - .15* .28* 

หัวหนา้งานวิชาการ 4.44 - - .14* 

ครูผูส้อน 4.30 - - - 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะของครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน

เป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า ผู้บริหารสถานศกึษามีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 สูงกว่า หัวหน้างานวิชาการและ

ครูผูส้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนา

ตนเองด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน และด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

หัวหนา้วิชาการมีความคิดเหน็ต่อระดับสมรรถนะของครูผู้สอน สูงกว่าครูผูส้อน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3.2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งแตกต่างกัน ดังตาราง 38 - 39 

ตาราง 38 การเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต 

 พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งแตกต่างกัน  

สมรรถนะของครูผูส้อน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระหว่างกลุ่ม .39 2.00 .39 1.36 

 

.26 

 ภายในกลุ่ม 47.94 338.00 47.94 

รวม 48.33 340.00  

2. การบริการที่ดี ระหว่างกลุ่ม .18 2.00 .18 .65 

 

.52 

 ภายในกลุ่ม 47.52 338.00 47.52 

รวม 47.70 340.00  

3. การพัฒนาตนเอง ระหว่างกลุ่ม 10.61 2.00 10.61 10.69** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 167.77 338.00 167.77 

รวม 178.38 340.00  
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ตาราง 38 (ต่อ) 

สมรรถนะของครูผูส้อน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

4. การทำงานเป็นทีม ระหว่างกลุ่ม 5.88 2.00 5.88 10.03** .00 

ภายในกลุ่ม 99.07 338.00 99.07 

รวม 104.95 340.00  

5. จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ระหว่างกลุ่ม .18 2.00 .18 1.36 

 

.26 

 ภายในกลุ่ม 41.96 338.00 41.96 

รวม 42.14 340.00  

6. การบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .24 2.00 .24 .65 

 

.52 

 ภายในกลุ่ม 58.65 338.00 58.65 

รวม 58.89 340.00  

7. การพัฒนาผูเ้รียน ระหว่างกลุ่ม .21 2.00 .21 10.69** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 48.05 338.00 48.05 

รวม 48.26 340.00  

8. การบริหารจัดการ 

ช้ันเรยีน 

ระหว่างกลุ่ม .83 2.00 .83 10.03** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 53.14 338.00 53.14 

รวม 53.97 340.00  

9. การวิเคราะห์ 

สังเคราะหแ์ละการวิจัย

เพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

ระหว่างกลุ่ม .33 2.00 .33 .73 

 

.48 

 ภายในกลุ่ม 80.53 338.00 80.53 

รวม 80.86 340.00  

10. ภาวะผูน้ำครู ระหว่างกลุ่ม .81 2.00 .81 .69 

 

.50 

 ภายในกลุ่ม 71.41 338.00 71.41 

รวม 72.21 340.00  
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ตาราง 38 (ต่อ) 

สมรรถนะของครูผูส้อน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

11. การสร้าง

ความสัมพันธ์และความ

ร่วมมอืกับชุมชนเพื่อ

การจัดการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 4.12 2.00 4.12 .73 

 

.48 

 ภายในกลุ่ม 114.93 338.00 114.93 

รวม 119.05 340.00  

สมรรถนะของครูผูส้อน

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .59 2.00 .59 2.64 .07 

ภายในกลุ่ม 27.51 338.00 27.51 

รวม 28.10 340.00  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 จากตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะของครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งแตกต่างกัน 

โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการ

ทำงานเป็นทีม ด้านการพัฒนาผูเ้รียน และการบริหารจัดการช้ันเรยีน ส่วนด้านการ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านการ

บริหารหลักสูตรและด้านการจัดการเรยีนรู้ ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อ

พัฒนาผูเ้รียน ด้านภาวะผูน้ำครู และการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ

การจัดการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น

รายคู่โดยใช้วิธีของ LSD (Least-Significant Different Method) ดังตาราง 39 
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ตาราง 39 การเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต 

 พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งแตกต่างกันเป็น 

 รายคู่ 

สมรรถนะของครูผูส้อน ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

 

น้อ
ยก

ว่า
 5

 ป
ี 

5 
– 

10
 ป

ี 

มา
กก

ว่า
 1

0 
ปี 

3. การพัฒนาตนเอง  
  3.71 3.94 4.17 

น้อยกว่า 5 ปี 3.71 - -.23* -.46* 

5 - 10 ปี 3.94 - - -.23* 

มากกว่า 10 ปี 4.17 - - - 

4. การทำงานเป็นทีม  
  3.90 4.09 4.25 

น้อยกว่า 5 ปี 3.90 - -.19* -.35* 

5 - 10 ปี 4.09 - - -.16* 

มากกว่า 10 ปี 4.25 - - - 

5. จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 

 
  4.58 4.52 4.55 

น้อยกว่า 5 ปี 4.58 - .02 -.09 

5 - 10 ปี 4.52 - - -.10* 

มากกว่า 10 ปี 4.55 - - - 

11. การสร้าง

ความสัมพันธ์และความ

ร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการ

จัดการเรยีนรู้ 

 
  3.90 4.09 4.20 

น้อยกว่า 5 ปี 3.90 - -.19* -.30* 

5 - 10 ปี 4.09 - - -.11 

มากกว่า 10 ปี 4.20 - - - 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะของครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
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สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งแตกต่างกัน

เป็นรายคู่โดยรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนที่มี

ประสบการณ์ในตำแหน่งมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของครูผูส้อน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 23 สูงกว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้งาน

วิชาการ และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งน้อยกว่า 5 ปี และผูบ้ริหารสถานศกึษา 

หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ 5 - 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่

ระดับ .05  

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทำงานเป็นทีม 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่ง

มากกว่า 10 ปี  มีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งน้อยกว่า 5 ปี และ 5 - 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05  

 ด้านจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งมากกว่า 10 ปี  มีความคิดเห็นสูงกว่า

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่ง  

5 - 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่ง

มากกว่า 10 ปี  มคีวามคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหนง่นอ้ยกว่า 5 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

และผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในตำแหน่ง  

5 - 10 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน  

ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งนอ้ยกว่า 5 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู ้ด้านการพัฒนาผูเ้รียน ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน ด้านการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน และภาวะผู้นำครู ไม่แตกต่างกัน 

  3.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะของครูผู้สอน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มขีนาดแตกต่างกัน  

ดังตาราง 40 - 41 
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ตาราง 40 การเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต 

 พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรียนที่มขีนาดแตกต่างกัน 

สมรรถนะของครูผูส้อน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระหว่างกลุ่ม 1.66 2.00 .83 6.01** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 46.67 338.00 .14 

รวม 48.33 340.00  

2. การบริการที่ดี ระหว่างกลุ่ม 1.21 2.00 .61 4.40** 

 

.01 

 ภายในกลุ่ม 46.49 338.00 .14 

รวม 47.70 340.00  

3. การพัฒนาตนเอง ระหว่างกลุ่ม 2.72 2.00 1.36 2.61 

 

.07 

 ภายในกลุ่ม 175.66 338.00 .52 

รวม 178.38 340.00  

4. การทำงานเป็นทีม ระหว่างกลุ่ม 1.23 2.00 .61 2.00 .14 

ภายในกลุ่ม 103.73 338.00 .31 

รวม 104.95 340.00  

5. จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ระหว่างกลุ่ม 1.23 2.00 .61 .02 

 

.98 

 ภายในกลุ่ม 103.73 338.00 .31 

รวม 104.95 340.00  

6. การบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .01 2.00 .00 .87 

 

.42 

 ภายในกลุ่ม 42.14 338.00 .12 

รวม 42.14 340.00  
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ตาราง 40 (ต่อ) 

สมรรถนะของครูผูส้อน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

7. การพัฒนาผูเ้รียน ระหว่างกลุ่ม .30 2.00 .15 2.09 

 

.13 

 ภายในกลุ่ม 58.59 338.00 .17 

รวม 58.89 340.00  

8. การบริหารจัดการ 

ช้ันเรยีน 

ระหว่างกลุ่ม .59 2.00 .29 4.88*

* 

.01 

ภายในกลุ่ม 47.67 338.00 .14 

รวม 48.26 340.00  

9. การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และการวิจัย

เพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.52 2.00 .76 2.42 

 

.09 

 ภายในกลุ่ม 52.45 338.00 .16 

รวม 53.97 340.00  

10. ภาวะผูน้ำครู ระหว่างกลุ่ม 1.14 2.00 .57 2.31 

 

.10 

 ภายในกลุ่ม 79.72 338.00 .24 

รวม 80.86 340.00  

11. การสร้าง

ความสัมพันธ์และความ

ร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการ

จัดการเรยีนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .97 2.00 .49 1.72 

 

.18 

 ภายในกลุ่ม 71.24 338.00 .21 

รวม 72.21 340.00  

สมรรถนะของครูผูส้อน

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.20 2.00 .60 3.04* .05 

ภายในกลุ่ม 117.85 338.00 .35 

รวม 119.05 340.00  

 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 * มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 จากตาราง 40 การเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะของครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มขีนาดแตกต่างกัน โดยรวม

พบว่า สมรรถนะของครูผู้สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 

3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี และด้านการบริหารจัดการช้ัน

เรียน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

พัฒนาตนเอง ส่วนด้านการทำงานเป็นทีม ด้านจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู   

ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาผูเ้รียน ด้านการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน ด้านภาวะผู้นำครู และด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจงึทำ

การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD (Least-Significant 

Different Method) ดังตาราง 41 

ตาราง 41 การเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต 

 พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

 หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรยีนที่มขีนาดแตกต่างกันเป็นรายคู่ 

สมรรถนะของครูผูส้อน ขนาดของโรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน 

 

ขน
าด

เล
็ก 

ขน
าด

กล
าง

 

ขน
าด

ให
ญ

่ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 

 
  4.19 4.36 4.32 

ขนาดเล็ก 4.19 - -.16* -.13* 

ขนาดกลาง 4.36 - - .13 

ขนาดใหญ่ 4.32 - - - 

2. การบริการที่ดี  
  4.78 4.65 4.64 

ขนาดเล็ก 4.78 - .13* .13* 

ขนาดกลาง 4.65 - - -.13* 

ขนาดใหญ่ 4.64 - - - 

3. การพัฒนาตนเอง  
  3.87 4.03 4.10 

ขนาดเล็ก 3.87 - -.16 -.23* 

ขนาดกลาง 4.03 - - -.07 

ขนาดใหญ่ 4.10 - - - 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

สมรรถนะของครูผูส้อน ขนาดของโรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน 

 

ขน
าด

เล
็ก 

ขน
าด

กล
าง

 

ขน
าด

ให
ญ

่ 

8. การบริหารจัดการ 

ช้ันเรยีน 

 

 

 
  4.18 4.33 4.24 

ขนาดเล็ก 4.18 - -.15* -.06 

ขนาดกลาง 4.33 - - .09 

ขนาดใหญ่ 4.24 - - - 

9. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และการวิจัยเพื่อพัฒนา

ผูเ้รียน 

 
  4.36 4.44 4.51 

ขนาดเล็ก 4.36 - -.08* -.16* 

ขนาดกลาง 4.44 - - -.07 

ขนาดใหญ่ 4.51 - - - 

สมรรถนะของครูผูส้อน

โดยรวม 

 
  4.32 4.41 4.41 

ขนาดเล็ก 4.32 - -.08* -.09* 

ขนาดกลาง 4.41 - - -.00 

ขนาดใหญ่ 4.41 - - - 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะของครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มขีนาดแตกต่างกันเป็นรายคู่

เป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนใน

โรงเรียนที่มขีนาดกลางและขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษา  

และครูผูส้อนในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการมุ่ง

ผลสัมฤทธิแ์ละการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มขีนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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มีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการและครูผู้สอนในโรงเรยีนที่มี 

ขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ด้านการบริการที่ดี พบว่า ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูผูส้อนในโรงเรยีนที่มีขนาดเล็กมีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้า

วิชาการและครูผูส้อนในโรงเรียนที่มขีนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนในโรงเรยีนที่มีขนาด

กลางมีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการและครูผูส้อนในโรงเรียนที่

มีขนาดใหญ่ อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหนา้งานวิชาการ และ

ครูผูส้อนในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้า

วิชาการและครูผูส้อนในโรงเรียนที่มีเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษา 

หัวหนา้วิชาการและครูผูส้อนในโรงเรยีนที่มเีล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียนต่างกัน มคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน”  

ใชส้ถิตกิารทดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ

เชฟเฟ่ (Scheffé - Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความ

เหมาะสม 

  4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน 

ดังตาราง 42 – 43 
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ตาราง 42 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการ 

 ดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน 

ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. การพัฒนาหรอืการ

ดำเนนิการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม .36 2.00 .18 .64 

 

.53 

 ภายในกลุ่ม 95.79 338.00 .28 

รวม 96.16 340.00  

2. การวางแผนงานวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม .68 2.00 .34 1.80 

 

.17 

 ภายในกลุ่ม 64.11 338.00 .19 

รวม 64.79 340.00  

3. การจัดการเรียนการสอน

ในสถานศกึษา 

 

ระหว่างกลุ่ม .83 2.00 .42 3.38* 

 

.04 

 ภายในกลุ่ม 41.59 338.00 .12 

รวม 42.43 340.00  

4. การพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศกึษา 

 

ระหว่างกลุ่ม .11 2.00 .05 .35 

 

.71 

 ภายในกลุ่ม 51.60 338.00 .15 

รวม 51.71 340.00  

5. การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ้

ระหว่างกลุ่ม .62 2.00 .31 1.24 

 

.29 

 ภายในกลุ่ม 84.43 338.00 .25 

รวม 85.05 340.00  

6. การวัดผลประเมินผล และ

ดำเนนิการเทียบโอนผลการ

เรียน 

ระหว่างกลุ่ม 3.89 2.00 1.94 6.81** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 96.53 338.00 .29 

รวม 100.41 340.00  

7. การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาและ

สถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .36 2.00 .18 .66 

 

.52 

 ภายในกลุ่ม 92.83 338.00 .27 

รวม 93.19 340.00  
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ตาราง 42 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

8. การพัฒนาและส่งเสริม

ให้มแีหล่งการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .87 2.00 .44 1.24 

 

.29 

 ภายในกลุ่ม 118.45 338.00 .35 

รวม 119.33 340.00  

9. การนเิทศการศกึษา ระหว่างกลุ่ม .50 2.00 .25 .75 

 

.47 

 ภายในกลุ่ม 112.96 338.00 .33 

รวม 113.46 340.00  

10. การแนะแนวการศกึษา ระหว่างกลุ่ม .18 2.00 .09 .41 

 

.67 

 ภายในกลุ่ม 75.98 338.00 .22 

รวม 76.16 340.00  

11. การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 2.55 2.00 1.27 5.55

** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 77.70 338.00 .23 

รวม 80.25 340.00  

12. การสง่เสริมชุมชนให้มี

ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม .00 2.00 .00 .01 

 

.99 

 ภายในกลุ่ม 99.08 338.00 .29 

รวม 99.09 340.00  

13. การประสานความ

ร่วมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษา

และองค์กรอื่น 

ระหว่างกลุ่ม .01 2.00 .01 .01 

 

.99 

 ภายในกลุ่ม 122.88 338.00 .36 

รวม 122.89 340.00  

14. การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบัน

อื่นที่จัดการศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .45 2.00 .23 .79 

 

.46 

 ภายในกลุ่ม 97.00 338.00 .29 

รวม 97.46 340.00  
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ตาราง 42 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

15. การจัดทำระเบียบและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

ด้านวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม .31 2.00 .16 .59 

 

.56 

 ภายในกลุ่ม 90.11 338.00 .27 

รวม 90.42 340.00  

16. การคัดเลือกหนังสอื

เรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .06 2.00 .03 .12 

 

.89 

 ภายในกลุ่ม 88.64 338.00 .26 

รวม 88.70 340.00  

17.การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.93 2.00 .97 3.95* 

 

.02 

 ภายในกลุ่ม 82.70 338.00 .24 

รวม 84.63 340.00  

ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรยีนโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .25 2.00 .12 1.12 

 

.33 

 ภายในกลุ่ม 37.13 338.00 .11 

รวม 37.38 340.00  

 * มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 จากตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง

แตกต่างกัน พบว่าโดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวัดผล

ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน และด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่

การศกึษา แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการพัฒนาหรอืการ

ดำเนนิการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการวางแผนงาน

วิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้าน

การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
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แหลง่การเรียนรู้ ด้านการนเิทศการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการส่งเสริม

ชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศกึษาและองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานด้านประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา     

ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ และด้านการคัดเลือก

หนังสือเรยีนเพื่อใช้ในสถานศกึษา ไม่แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจงึทำการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) ดังตาราง 43 

ตาราง 43 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนที่มสีถานภาพ 

 การดำรงตำแหน่งแตกต่างกันเป็นรายคู่ 

ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการ 

สถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

 

ผูบ้
ริห

าร
สถ

าน
ศึก

ษา
 

หัว
หน

้าง
าน

วิช
าก

าร
 

คร
ูผู้ส

อน
 

6. การวัดผลประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอนผล

การเรียน 

   4.61 4.65 4.39 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 4.65 - -.04 .22* 

หัวหนา้งานวิชาการ 4.61 - - .26 

ครูผูส้อน 4.39 - - - 

11. การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา 

   4.76 4.57 4.55 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 4.76 - .18 .20* 

หัวหนา้งานวิชาการ 4.57 - - .02 

ครูผูส้อน 4.55 - - - 

17. การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

   4.66 4.63 4.49 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 4.66 - .03 .17* 

หัวหนา้งานวิชาการ 4.63 - - .13 

ครูผูส้อน 4.49 - - - 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 43 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน

เป็นรายคู่พบว่า ด้านการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน                 

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา และด้านการพัฒนา

และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีความคิดเห็นต่อระดับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 สูงกว่าครูผูส้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการ

พัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น ด้านการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

การวางแผนงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา ด้านการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศกึษา ด้านการคัดเลือกหนังสือเรียนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา ด้านการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการ

เรียนรู ้ด้านการนเิทศการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มี

ความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานด้านประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา ด้านการจัดทำ

ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ และด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ไม่แตกต่างกัน 

  4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งแตกต่างกัน ดัง

ตาราง 44 – 45 
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ตาราง 44  การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ใน 

 ตำแหน่งแตกต่างกัน 

ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. การพัฒนาหรือการ

ดำเนนิการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม .39 2.00 .19 .68 

 

.51 

 ภายในกลุ่ม 95.77 338.00 .28 

รวม 96.16 340.00  

2. การวางแผนงาน

วิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม .22 2.00 .11 .57 

 

.56 

 ภายในกลุ่ม 64.58 338.00 .19 

รวม 64.79 340.00  

3. การจัดการเรียนการ

สอนในสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .45 2.00 .22 1.81 

 

.17 

 ภายในกลุ่ม 41.98 338.00 .12 

รวม 42.43 340.00  

4. การพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .38 2.00 .19 1.26 

 

.28 

 ภายในกลุ่ม 51.33 338.00 .15 

รวม 51.71 340.00  

5. การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ้

ระหว่างกลุ่ม .84 2.00 .42 1.69 

 

.19 

 ภายในกลุ่ม 84.21 338.00 .25 

รวม 85.05 340.00  

6. การวัดผลประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอน

ผลการเรียน 

ระหว่างกลุ่ม .35 2.00 .18 .59 

 

.55 

 ภายในกลุ่ม 100.06 338.00 .30 

รวม 100.41 340.00  
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ตาราง 44 (ต่อ)  

ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาและ

สถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.70 2.00 .85 3.14* 

 

.04 

 ภายในกลุ่ม 91.49 338.00 .27 

รวม 93.19 340.00  

8. การพัฒนาและส่งเสริม

ให้มแีหล่งการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .17 2.00 .09 .25 

 

.78 

 ภายในกลุ่ม 119.15 338.00 .35 

รวม 119.33 340.00  

9. การนเิทศการศกึษา ระหว่างกลุ่ม 2.38 2.00 1.19 3.62* 

 

.03 

 ภายในกลุ่ม 111.08 338.00 .33 

รวม 113.46 340.00  

10. การแนะแนวการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 3.30 2.00 1.65 7.65** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 72.86 338.00 .22 

รวม 76.16 340.00  

11. การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.17 2.00 .58 2.49 

 

.08 

 ภายในกลุ่ม 79.08 338.00 .23 

รวม 80.25 340.00  

12. การส่งเสริมชุมชนให้มี

ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม 1.93 2.00 .97 3.36* 

 

.04 

 ภายในกลุ่ม 97.15 338.00 .29 

รวม 99.09 340.00  

13. การประสานความ

ร่วมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษา

และองค์กรอื่น 

ระหว่างกลุ่ม 4.20 2.00 2.10 5.98** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 118.69 338.00 .35 

รวม 122.89 340.00  
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ตาราง 44 (ต่อ)  

ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

14. การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบัน

อื่นที่จัดการศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 2.84 2.00 1.42 5.07** 

 

.01 

 ภายในกลุ่ม 94.62 338.00 .28 

รวม 97.46 340.00  

15. การจัดทำระเบียบและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

ด้านวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม 2.38 2.00 1.19 4.56** 

 

.01 

 ภายในกลุ่ม 88.04 338.00 .26 

รวม 90.42 340.00  

16. การคัดเลือกหนังสอื

เรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.89 2.00 .95 3.68* 

 

.03 

 ภายในกลุ่ม 86.81 338.00 .26 

รวม 88.70 340.00  

17.การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.21 2.00 .61 2.46 

 

.09 

 ภายในกลุ่ม 83.42 338.00 .25 

รวม 84.63 340.00  

ประสิทธิผลโดยรวมการ

บริหารงานวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม .99 2.00 .49 4.58** 

 

.01 

 ภายในกลุ่ม 36.39 338.00 .11 

รวม 37.38 340.00  

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 ตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งแตกต่างกัน 

โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
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พบว่า ในด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการประสานความรว่มมอืในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศกึษาและองค์กรอื่น ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วชิาการ และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและ

สถานศกึษา ด้านการนเิทศการศกึษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

และด้านการคัดเลือกหนังสือเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการพัฒนาหรอืการดำเนนิการเกี่ยวกับการให้ความเห็น

การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการจดัการเรียนการ

สอนในสถานศกึษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา ด้านการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ้ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนา

และส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ไม่แตกต่างกัน 

ผูว้ิจัยจงึทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่  

(Scheffe - Method) ดังตาราง 45 
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ตาราง 45 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ใน 

 ตำแหน่งแตกต่างกันเป็นรายคู่ 

ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการ 

ประสบการณ์ 

ในตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

 

น้อ
ยก

ว่า
 5

 ป
ี 

5 
– 

10
 ป

ี 

มา
กก

ว่า
 1

0 
ปี 

9. การนเิทศการศกึษา 

 
  4.62 4.39 4.42 

น้อยกว่า 5 ปี 4.62 - .23* .19* 

5 – 10 ปี  4.39 - - -.04 

มากกว่า 10 ปี 4.42 - - - 

10. การแนะแนวการศกึษา 

 
  4.70 4.47 4.43 

น้อยกว่า 5 ปี 4.70  .23* .26* 

5 – 10 ปี  4.47   .03 

มากกว่า 10 ปี 4.43    

12. การส่งเสริมชุมชนให้มี

ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 
  4.58 4.42 4.37 

น้อยกว่า 5 ปี 4.58 - .15 .20* 

5 – 10 ปี  4.42 - - .05 

มากกว่า 10 ปี 4.37 - - - 

13. การประสานความ

ร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศกึษา 

และองค์กรอื่น 

 
  4.71 4.42 4.44 

น้อยกว่า 5 ปี 4.71 - .29* .27* 

5 – 10 ปี  4.42 - - -.02 

มากกว่า 10 ปี 4.44 - - - 
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ตาราง 45 (ต่อ) 

ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการ 

ประสบการณ์ใน

ตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

 

น้อ
ยก

ว่า
 5

 ป
ี 

5 
– 

10
 ป

ี 

มา
กก

ว่า
 1

0 
ปี 

14. การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่น

ที่จัดการศกึษา 

 
  4.66 4.41 4.45 

น้อยกว่า 5 ปี 4.66 - .25* .20* 

5 – 10 ปี  4.41 - - -.05 

มากกว่า 10 ปี 4.45 - - - 

15. การจัดทำระเบียบและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการ 

 
  4.62 4.46 4.40 

น้อยกว่า 5 ปี 4.62 - .16 .23* 

5 – 10 ปี  4.46 - - .07 

มากกว่า 10 ปี 4.40 - - - 

16. การคัดเลือกหนังสอืเรียน

เพื่อใช้ในสถานศกึษา 

 
  4.62 4.44 4.43 

นอ้ยกว่า 5 ปี 4.62 - .19 .19* 

5 – 10 ปี  4.44 - - .00 

มากกว่า 10 ปี 4.43 - - - 

ประสิทธิผลการบริหารงาน 

วิชาการโดยรวม 

 
     

น้อยกว่า 5 ปี 4.55 - .14* .13* 

5 – 10 ปี  4.41 - - -.01 

มากกว่า 10 ปี 4.42 -  - 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากตาราง 45 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งแตกต่างกัน 
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เป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า ผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ใน

ตำแหน่งน้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่ง 5 - 10 ปี และผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งมากกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนเิทศการศึกษา ด้านการแนะแนว

การศกึษา ด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กร

อื่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา ผูบ้ริหาร หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งน้อยกว่า 5 ปี มคีวามคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่ง 5 - 10 ปี             

และ ผูบ้ริหาร หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งมากกว่า  

10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการจัดทำระเบียบ

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ และด้านการคัดเลือกหนังสอืเรียนเพื่อใช้ใน

สถานศกึษา พบว่า ผูบ้ริหาร หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ใน

ตำแหน่งนอ้ยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูผู้สอน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งมากกว่า 10 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา      

ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการ

วัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาและสถานศกึษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้ ด้านการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา และด้านการพัฒนาและใชส้ื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ไม่แตกต่างกัน 

  4.3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มขีนาดแตกต่างกัน             

ดังตาราง 46 - 47 
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ตาราง 46 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรยีนที่มขีนาด 

 แตกต่างกัน 

ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. การพัฒนาหรอืการ

ดำเนนิการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม .87 2.00 .43 1.54 

 

.22 

 ภายในกลุ่ม 95.29 338.00 .28 

รวม 96.16 340.00  

2. การวางแผนงาน

วิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม .40 2.00 .20 1.04 

 

.35 

 ภายในกลุ่ม 64.40 338.00 .19 

รวม 64.79 340.00  

3. การจัดการเรียนการ

สอนในสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .65 2.00 .32 2.62 

 

.07 

 ภายในกลุ่ม 41.78 338.00 .12 

รวม 42.43 340.00  

4. การพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.27 2.00 .64 4.26** 

 

.01 

 ภายในกลุ่ม 50.44 338.00 .15 

รวม 51.71 340.00  

5. การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ้

ระหว่างกลุ่ม 2.03 2.00 1.01 4.13* 

 

.02 

 ภายในกลุ่ม 83.02 338.00 .25 

รวม 85.05 340.00  

6. การวัดผลประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอน

ผลการเรียน 

ระหว่างกลุ่ม .27 2.00 .14 .46 

 

.63 

 ภายในกลุ่ม 100.14 338.00 .30 

รวม 100.41 340.00  

7. การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาและ

สถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.49 2.00 .74 2.74 

 

.07 

 ภายในกลุ่ม 91.70 338.00 .27 

รวม 93.19 340.00  
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ตาราง 46 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

8. การพัฒนาและส่งเสริม

ให้มแีหล่งการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .12 2.00 .06 .17 

 

.85 

 ภายในกลุ่ม 119.21 338.00 .35 

รวม 119.33 340.00  

9. การนเิทศการศกึษา ระหว่างกลุ่ม .13 2.00 .07 .20 

 

.82 

 ภายในกลุ่ม 113.33 338.00 .34 

รวม 113.46 340.00  

10. การแนะแนวการศกึษา ระหว่างกลุ่ม 1.26 2.00 .63 2.84 

 

.06 

 ภายในกลุ่ม 74.90 338.00 .22 

รวม 76.16 340.00  

11. การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .03 2.00 .01 .06 

 

.94 

 ภายในกลุ่ม 80.22 338.00 .24 

รวม 80.25 340.00  

12. การส่งเสริมชุมชนให้มี

ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม 3.32 2.00 1.66 5.85** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 95.77 338.00 .28 

รวม 99.09 340.00  

13. การประสานความ

ร่วมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษา

และองคก์รอื่น 

ระหว่างกลุ่ม 1.21 2.00 .61 1.68 

 

.19 

 ภายในกลุ่ม 121.68 338.00 .36 

รวม 122.89 340.00  

14. การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบัน

อื่นที่จัดการศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .55 2.00 .27 .96 

 

.38 

 ภายในกลุ่ม 96.91 338.00 .29 

รวม 97.46 340.00  
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ตาราง 46 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

15. การจัดทำระเบียบและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม .09 2.00 .05 .18 

 

.84 

 ภายในกลุ่ม 90.33 338.00 .27 

รวม 90.42 340.00  

16. การคัดเลือกหนังสอื

เรียนเพือ่ใช้ในสถานศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .23 2.00 .11 .43 

 

.65 

 ภายในกลุ่ม 88.48 338.00 .26 

รวม 88.70 340.00  

17.การพัฒนาและใชส้ื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

ระหว่างกลุ่ม .20 2.00 .10 .41 

 

.67 

 ภายในกลุ่ม 84.43 338.00 .25 

รวม 84.63 340.00  

ประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายในของ

สถานศกึษาโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .25 2.00 .12 1.12 .33 

ภายในกลุ่ม 37.13 338.00 .11 

รวม 37.38 340.00  

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรยีนที่มขีนาดแตกต่างกัน  

พบว่า พบว่าโดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศกึษา และดา้นการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการ

เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานวิชาการ 

ด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา ด้านการวัดผลประเมนิผล และดำเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา ด้านการ

พัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรยีนรู้ ด้านการนิเทศการศกึษา ด้านการแนะแนว
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การศกึษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา ด้านการ

ประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริม

และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน ด้านประกอบการ

และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการ ด้านการคัดเลือกหนังสอืเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา และด้านการพัฒนาใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ไม่แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

เป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) ดังตาราง 47 

ตาราง 47 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรยีนที่มขีนาด 

 แตกต่างกันเป็นรายคู่ 

ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการ 
ขนาดของโรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน 

 
ขน

าด
เล

็ก 

ขน
าด

กล
าง

 

ขน
าด

ให
ญ

่ 

4. การพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศกึษา 

 
  4.43 4.53 4.60 

ขนาดเล็ก 4.43 - -.10 -.16* 

ขนาดกลาง  4.53 - - -.06 

ขนาดใหญ่ 4.60 - - - 

5. การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ้

 
  4.34 4.53 4.44 

ขนาดเล็ก 4.34 - -.18* -.09 

ขนาดกลาง  4.53 - - .09 

ขนาดใหญ่ 4.44 - - - 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มี

ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 
  4.37 4.37 4.60 

ขนาดเล็ก 4.37 - .00 -.23* 

ขนาดกลาง  4.37 - - -.23* 

ขนาดใหญ่ 4.60 - - - 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 จากตาราง 47 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มขีนาดแตกต่างกันเป็นรายคู่ 

โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศกึษา ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาด

ใหญ่มีความคดิเห็นสูงกว่าผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนใน

โรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษา 

หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05 

 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ พบว่า ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นสูงกว่า

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดกลางและขนาด

เล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการพัฒนาหรอืการดำเนนิการเกี่ยวกับ

การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการ

จัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผล

การเรียนด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา ด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรียนรู้ ด้านการนเิทศการศกึษา ด้านการแนะแนวการศกึษา  

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา ด้านการประสาน

ความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ด้านการคัดเลือกหนังสอืเรียนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา และด้านการพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ไม่แตกต่างกัน 

 5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ที่ว่า “สมรรถนะของครูผูส้อน มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23” ใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ 

เพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ดังตาราง 48
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ตัวแปร CT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 ET E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

CT  .777** .351** .718** .788** .521** .523** .394** .744** .527** .524** .771** .473** .242** .410** .452** .351** .271** .266** .315** .288** .365** 

C1 .777**  .167** .636** .659** .295** .299** .153** .955** .245** .244** .573** .366** .187** .320** .550** .317** .175** .101 .238** .182** .298** 

C2 .351** .167**  .085 .161** .178** .215** .072 .137* .145** .269** .142** .341** .096 .186** .145** .257** .371** .221** .183** .118* .350** 

C3 .718** .636** .085  .925** .051 .020 -.052 .626** -.012 .061 .797** .047 .000 .130* .094 .076 .017 .090 .016 .030 .028 

C4 .788** .659** .161** .925**  .170** .126* .038 .664** .074 .134* .803** .118* .018 .161** .179** .093 .070 .154** .056 .072 .105 

C5 .521** .295** .178** .051 .170**  .898** .423** .266** .684** .367** .196** .444** .200** .350** .415** .376** .227** .296** .265** .287** .309** 

C6 .523** .299** .215** .020 .126* .898**  .442** .256** .688** .422** .160** .503** .247** .346** .382** .394** .294** .295** .339** .325** .316** 

C7 .394** .153** .072 -.052 .038 .423** .442**  .115* .445** .308** .100 .282** .189** .231** .299** .148** .111* .171** .190** .198** .228** 

C8 .744** .955** .137* .626** .664** .266** .256** .115*  .201** .223** .528** .313** .167** .278** .497** .265** .131* .077 .196** .168** .266** 

C9 .527** .245** .145** -.012 .074 .684** .688** .445** .201**  .544** .163** .504** .321** .393** .398** .434** .300** .235** .393** .345** .370** 

C10 .524** .244** .269** .061 .134* .367** .422** .308** .223** .544**  .198** .420** .151** .282** .350** .313** .180** .176** .376** .267** .371** 

C11 .771** .573** .142** .797** .803** .196** .160** .100 .528** .163** .198**  .199** .138* .238** .177** .111* .113* .157** .097 .128* .126* 

ET .473** .366** .341** .047 .118* .444** .503** .282** .313** .504** .420** .199**  .540** .577** .504** .461** .420** .336** .727** .643** .683** 

E1 .242** .187** .096 .000 .018 .200** .247** .189** .167** .321** .151** .138* .540**  .596** .372** .243** .225** .140** .391** .309** .307** 

E2 .410** .320** .186** .130* .161** .350** .346** .231** .278** .393** .282** .238** .577** .596**  .405** .519** .275** .197** .310** .248** .413** 

E3 .452** .550** .145** .094 .179** .415** .382** .299** .497** .398** .350** .177** .504** .372** .405**  .416** .168** .193** .314** .272** .285** 

E4 .351** .317** .257** .076 .093 .376** .394** .148** .265** .434** .313** .111* .461** .243** .519** .416**  .469** .115* .274** .160** .305** 

E5 .271** .175** .371** .017 .070 .227** .294** .111* .131* .300** .180** .113* .420** .225** .275** .168** .469**  .268** .171** .088 .285** 

E6 .266** .101 .221** .090 .154** .296** .295** .171** .077 .235** .176** .157** .336** .140** .197** .193** .115* .268**  .131* .153** .204** 

E7 .315** .238** .183** .016 .056 .265** .339** .190** .196** .393** .376** .097 .727** .391** .310** .314** .274** .171** .131*  .537** .456** 

E8 .288** .182** .118* .030 .072 .287** .325** .198** .168** .345** .267** .128* .643** .309** .248** .272** .160** .088 .153** .537**  .447** 

E9 .365** .298** .350** .028 .105 .309** .316** .228** .266** .370** .371** .126* .683** .307** .413** .285** .305** .285** .204** .456** .447**  

E10 .296** .259** .305** -.051 -.001 .287** .344** .251** .217** .317** .372** .060 .785** .244** .315** .373** .290** .267** .135* .574** .446** .599** 

E11 .361** .257** .207** .096 .146** .357** .394** .172** .225** .323** .283** .195** .728** .299** .373** .286** .207** .083 .145** .525** .512** .413** 

E12 .182** .149** .135* -.005 .011 .195** .241** .054 .114* .179** .198** .082 .672** .259** .240** .240** .170** .163** .106 .492** .401** .239** 

E13 .302** .203** .243** .036 .073 .253** .295** .172** .166** .306** .266** .175** .784** .341** .287** .262** .181** .206** .145** .638** .495** .452** 

E14 .343** .301** .234** .017 .088 .324** .376** .219** .267** .311** .315** .118* .818** .352** .384** .378** .248** .193** .151** .619** .493** .547** 

E15 .280** .214** .237** -.035 .011 .297** .373** .191** .179** .346** .269** .106 .832** .355** .347** .325** .313** .314** .205** .496** .510** .513** 

E16 .274** .226** .203** -.034 .001 .284** .334** .228** .184** .336** .232** .059 .756** .290** .366** .328** .250** .332** .214** .511** .406** .492** 

E17 .343** .246** .300** .061 .116* .300** .355** .127* .224** .363** .313** .154** .759** .293** .320** .259** .269** .234** .180** .496** .458** .520** 
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ตาราง 48 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสมรรถนะของครูผูส้อนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนจากตัวแปรทั้งหมด 
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 * มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

  

ตาราง 48 (ต่อ) 

ตัวแปร E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 

CT .296** .361** .182** .302** .343** .280** .274** .343** 

C1 .259** .257** .149** .203** .301** .214** .226** .246** 

C2 .305** .207** .135* .243** .234** .237** .203** .300** 

C3 -.051 .096 -.005 .036 .017 -.035 -.034 .061 

C4 -.001 .146** .011 .073 .088 .011 .001 .116* 

C5 .287** .357** .195** .253** .324** .297** .284** .300** 

C6 .344** .394** .241** .295** .376** .373** .334** .355** 

C7 .251** .172** .054 .172** .219** .191** .228** .127* 

C8 .217** .225** .114* .166** .267** .179** .184** .224** 

C9 .317** .323** .179** .306** .311** .346** .336** .363** 

C10 .372** .283** .198** .266** .315** .269** .232** .313** 

C11 .060 .195** .082 .175** .118* .106 .059 .154** 

ET .785** .728** .672** .784** .818** .832** .756** .759** 

E1 .244** .299** .259** .341** .352** .355** .290** .293** 

E2 .315** .373** .240** .287** .384** .347** .366** .320** 

E3 .373** .286** .240** .262** .378** .325** .328** .259** 

E4 .290** .207** .170** .181** .248** .313** .250** .269** 

E5 .267** .083 .163** .206** .193** .314** .332** .234** 

E6 .135* .145** .106 .145** .151** .205** .214** .180** 

E7 .574** .525** .492** .638** .619** .496** .511** .496** 

E8 .446** .512** .401** .495** .493** .510** .406** .458** 

E9 .599** .413** .239** .452** .547** .513** .492** .520** 

E10  .559** .576** .632** .726** .677** .603** .629** 

E11 .559**  .597** .625** .664** .585** .493** .612** 

E12 .576** .597**  .735** .546** .581** .496** .467** 

E13 .632** .625** .735**  .686** .663** .556** .574** 

E14 .726** .664** .546** .686**  .734** .611** .635** 

E15 .677** .585** .581** .663** .734**  .749** .760** 

E16 .603** .493** .496** .556** .611** .749**  .618** 

E17 .629** .612** .467** .574** .635** .760** .618**  166 
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 ตาราง 48 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอนโดยรวม (CT)  

กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวม (ET) พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .473 มคีวามสัมพันธ์

กันในระดับปานกลาง ส่วนสมรรถนะของครูผูส้อนทั้ง 11 ด้านและประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการทั้ง 17 ด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และ .05 

 เมื่อพจิารณารายด้าน สมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (C1)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหรือการ

ดำเนนิการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (E1) ด้านการวางแผน

งานวิชาการ (E2) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา (E3) ด้านการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศกึษา (E4) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (E5) ด้านการวัดผล

ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (E6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาและสถานศกึษา (E7) ด้านการนเิทศการศกึษา (E9) ด้านการแนะแนวการศกึษา 

(E10) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (E11) ด้านการ

ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (E12) ด้านการประสานความร่วมมอืในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น (E13) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด

การศกึษา (E14) ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ (E15) 

ด้านการคดัเลือกหนังสอืเรียนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา (E16) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (E17) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .366, .187, .320, .550, .317, .175, .238, .182, .298, .259, .257, 

.149, .203, .301, .214, .226 และ .246 เรียงตามลำดับ 

 เมื่อพจิารณารายด้าน สมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการบริการที่ดี (C2)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการวางแผนงาน

วิชาการ (E2) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา (E3) ด้านการพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศกึษา (E4) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (E5) ด้านการวัดผลประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (E6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและ

สถานศกึษา (E7) ด้านการนิเทศการศึกษา (E9) ด้านการแนะแนวการศกึษา (E10) ด้านการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา (E11) ด้านการประสานความ
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ร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น (E13) ด้านการส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา (E14) ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการ (E15) ด้านการคดัเลือกหนังสือเรยีนเพื่อใช้ในสถานศกึษา (E16) ด้านการพัฒนาและ

ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (E17) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .186, .145, .257, .371, .221, .183, .350, .305, .207, 

.243, .234, .237, .203 และ .300 เรียงตามลำดับ และด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มี

แหล่งการเรียนรู้ (E8) ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ (E12) อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .118 และ .135 

 เมื่อพจิารณารายด้าน สมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการพัฒนาตนเอง (C3)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการวางแผนงาน

วิชาการ (E2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 

.130 

  เมื่อพจิารณารายด้าน สมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการทำงานเป็นทีม (C4)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการวางแผนงาน

วิชาการ (E2) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (E3) ด้านการวัดผลประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (E6) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา (E11) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .161, .179, .154 และ .146 เรียงตามลำดับ และด้านการพัฒนาและใช้

สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (E17) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .116  

 เมือ่พิจารณารายด้าน สมรรถนะของครูผู้สอน ด้านจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู (C5) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ ด้านการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น (E1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ (E2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศกึษา (E3) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา (E4) ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ (E5) ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน 

(E6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา (E7) ด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรียนรู้ (E8) ด้านการนเิทศการศกึษา (E9) ด้านการแนะแนวการศกึษา 
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(E10) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (E11) ด้านการ

ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (E12) ด้านการประสานความร่วมมอืในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น (E13) ด้านการสง่เสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด

การศกึษา (E14) ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ (E15) 

ด้านการคัดเลือกหนังสอืเรียนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา (E16) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพือ่การศกึษา (E17) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .200, .350, .415, .376, .227, .296, .265, .287, .309, .287, .357, 

.195, .253, .324, .297, .284 และ .300 เรยีงตามลำดับ 

 เมื่อพจิารณารายด้าน สมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการบริหารหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู้ (C6) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น (E1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ (E2) ด้านการจัดการเรยีนการสอนใน

สถานศกึษา (E3) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา (E4) ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ (E5) ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน 

(E6) ด้านการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา (E7) ด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรียนรู้ (E8) ด้านการนเิทศการศกึษา (E9) ด้านการแนะแนวการศกึษา 

(E10) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (E11) ด้านการ

ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (E12) ด้านการประสานความร่วมมอืในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น (E13) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด

การศกึษา (E14) ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ (E15) 

ด้านการคัดเลือกหนังสอืเรียนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา (E16) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (E17) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .247, .346, .382, .394, .294, .295, .339, .325, .316, .344, .394, 

.241, .295, .376, .373, .334 และ .355 เรยีงตามลำดับ 

 เมื่อพจิารณารายด้าน สมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการพัฒนาผูเ้รียน (C7)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหรือการ

ดำเนนิการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (E1) ด้านการวางแผน
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งานวิชาการ (E2) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา (E3) ด้านการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศกึษา (E4) ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผล 

การเรียน (E6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา (E7) ด้านการ

พัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรยีนรู้ (E8) ด้านการนเิทศการศึกษา (E9) ด้านการแนะ

แนวการศึกษา (E10) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

(E11) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 

(E13) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา (E14) ด้านการจัดทำระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ (E15) ด้านการคดัเลือกหนังสือเรยีนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

(E16) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .189, 

.231, .299, .148, .171, .190, .198, .228, .251, .172, .172, .219, .191 และ .228 เรียง

ตามลำดับ และด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (E5) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพือ่การศกึษา (E17) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .111 และ .127 

 เมื่อพจิารณารายด้าน สมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการบริหารจัดการช้ันเรยีน  

(C8) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหรอื

การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (E1) ด้านการ

วางแผนงานวิชาการ (E2) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา (E3) ด้านการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศกึษา (E4)  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา 

(E7) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรียนรู้ (E8) ด้านการนเิทศการศกึษา (E9) 

ด้านการแนะแนวการศกึษา (E10) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา (E11) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น (E13) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา (E14) ด้าน

การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ (E15) ด้านการคดัเลือกหนังสือ

เรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา (E16) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ์เท่ากับ .167, .278, .497, .265, .196, .168, .266, .217, .225, .166, .267, 

.179, .184 และ .224 เรียงตามลำดับ และด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (E5)  
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ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (E12) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .131 และ .114 

 เมื่อพจิารณารายด้าน สมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และการวิจยัเพื่อพัฒนาผูเ้รียน (C9) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ ด้านการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น (E1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ (E2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศกึษา (E3) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา (E4) ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ (E5) ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน 

(E6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศึกษา (E7) ด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรียนรู้ (E8) ด้านการนเิทศการศกึษา (E9) ด้านการแนะแนวการศึกษา 

(E10) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (E11) ด้านการ

ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (E12) ด้านการประสานความร่วมมอืในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น (E13) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด

การศกึษา (E14) ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ (E15) 

ด้านการคัดเลือกหนังสอืเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา (E16) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (E17) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .321, .393, .398, .434, .300, .235, .393, .345, .370, .317, .323, 

.179, .306, .311, .346, .336 และ .363 เรียงตามลำดับ 

 เมื่อพจิารณารายด้าน สมรรถนะของครูผู้สอน ด้านภาวะผู้นำครู (C10)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหรือการ

ดำเนนิการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (E1) ด้านการวางแผน

งานวิชาการ (E2) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา (E3) ด้านการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศกึษา (E4) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (E5) ด้านการวัดผล

ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (E6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาและสถานศกึษา (E7) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรียนรู้ (E8)  

ด้านการนิเทศการศกึษา (E9) ด้านการแนะแนวการศกึษา (E10) ด้านการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (E11) ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวาม

เข้มแข็งทางวิชาการ (E12) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



177 

สถานศกึษาและองค์กรอื่น (E13) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา (E14)  

ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ (E15) ด้านการคัดเลือก

หนังสือเรยีนเพื่อใช้ในสถานศกึษา (E16) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

(E17) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .151, 

.282, .350, .313, .180, .176, .376, .267, .371, .372, .283, .198, .266, .315, .269, 

.232 และ .313 เรยีงตามลำดับ 

 เมื่อพจิารณารายด้าน สมรรถนะของครูผูส้อน ด้านการสร้างความสัมพันธ์และ

ความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (C11) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการ ดา้นการวางแผนงานวิชาการ (E2) ด้านการจัดการเรยีนการสอน  

ในสถานศกึษา (E3) ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรยีน (E6)  

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา (E11)  ด้านการ

ประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น (E13) ด้านการ

พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (E17) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .238, .177, .157, .195, .175 และ .154 เรยีงตามลำดับ 

และด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น (E1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา (E4) ด้านการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ้(E5) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้ (E8) ด้านการนเิทศการศกึษา 

(E9) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา (E14) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .138, .111, .113, .128, .126 และ .118      

เรียงตามลำดับ 

 ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

  ผูว้ิจัยได้นำผลการวิเคราะห์สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ 

และครูผูส้อน รายด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม มาพิจารณาแล้วร่างเป็นแนว

ทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้อน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยนำประเด็นสาระที่สำคัญใน
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รายละเอียดของแต่ละด้าน เสนอผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 10 ท่าน พจิารณา และให้การ

เสนอแนะ โดยผูว้ิจัยได้ไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ได้แบบสัมภาษณ์มา 10 ฉบับ คิดเป็นร้อย

ละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การอภปิรายผล และทำการสังเคราะห์เนื้อหา นำเสนอผล

การวิเคราะห์ขอ้มูล ดังตาราง 49 

ตาราง 49 ผลการวิเคราะหส์มรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษา เขต 23 

สมรรถนะของครูผูส้อน 
ค่าสถิติ 

สรุปผล 
  ผลคะแนน 

1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 4.30 ต่ำกว่า ควรพัฒนา 

2. ด้านการบริการที่ดี 4.68 สูงกว่า ไม่จำเป็นต้องพัฒนา 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง 4.00 ต่ำกว่า ควรพัฒนา 

4. ด้านการทำงานเป็นทีม 4.12 ต่ำกว่า ควรพัฒนา 

5. ด้านจรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

วิชาชีพครู 

4.54 สูงกว่า ไม่จำเป็นต้องพัฒนา 

6. ด้านการบริหารหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ 

4.45 สูงกว่า ไม่จำเป็นต้องพัฒนา 

7. ด้านการพัฒนาผูเ้รียน 4.68 สูงกว่า ไม่จำเป็นต้องพัฒนา 

8. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 4.27 ต่ำกว่า ควรพัฒนา 

9. ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ

วิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

4.43 สูงกว่า ไม่จำเป็นต้องพัฒนา 

10. ด้านภาวะผูน้ำครู 4.49 สูงกว่า ไม่จำเป็นต้องพัฒนา 

11. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และ                   

ความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการ

เรียนรู้ 

4.10 ต่ำกว่า ควรพัฒนา 

รวม 4.38  ไม่จำเป็นต้องพัฒนา 
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 จากตาราง 49 จะเห็นได้ว่า สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 รายด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวมมี จำนวน 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทำงานเป็น

ทีม ด้านการบริหารจัดการช้ันเรยีน และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับ

ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

 จากสมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ผูว้ิจัยได้ศกึษาข้อมูลและนำเสนอแนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญแนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน โดยนำเสนอแนวทาง

ดังนี้ 

  1. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

   โดย คำสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดังนี้ 

    “...ครูควรมีการวางแผนงานและมุ่งปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เช่น 

กำหนดเป้าหมายด้านการสอน การปฏิบัติภารกิจอื่นที่ตนได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตาม

แผนงานที่ตนตั้งไว้ มีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ และนำผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานมาใช้ปรับปรุง/พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2563) 

    “...ครูควรมีการแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพตนเอง ศึกษา

ดูงานในโรงเรยีนที่เป็นเลิศในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตนเพื่อการพัฒนาตนเองและ

เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติในแนวทางที่ดแีละเหมาะสม...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2563) 

    “...ครูควรมีการสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน เพื่อนำมาแก้ปัญหาโดยการ

นำวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ หรือนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรยีนมาพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรยีนการสอนของตนเอง มีการจดัทำสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเ้หมาะ

กับวัยและมกีารค้นคว้าความรูใ้หม่จากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เข้ากับยุค Thailand 4.0   ...” 

(เอือ้มพร บัวดี, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 
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    “...ครูควรมีความพากเพียรพยายามและตั้งใจทํางานได้ดี มีความ

มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน และตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบในงาน 

สามารถปฏิบัติงานได้ตามกําหนดเวลา มีความมุ่งมัน่และพากเพียรพยายามทํางานใน

หนา้ที่และในส่วนของตนให้ดีตามที่ได้รับมอบหมาย และมีการแสดงความประสงค์หรอื

ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของตนใหด้ียิ่ง ๆ ขึน้ไป...” 

(วัชราภรณ์ อนิธิปีก, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 

    “...ครูควรใหค้วามสำคัญกับงานที่ตนได้รับมองหมาย มคีวามมุ่งมั่น

ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ และมีหมั่นมีการพัฒนาผลงาน พัฒนาตนเองให้มคีุณภาพอยู่เสมอ...” 

(พนมพันธ์ ไชยเพชร, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 

    “...ครูผูส้อนต้องมีความมุ่งมั่น กระตอืรอืร้นในการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน เข้ารับการอบรมเทคนิคการสอนใหม่ ๆ  อุทิศเสียสละเวลาให้กับการทำงาน

ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผล...” 

(ประเสริฐ ปัตโชติชัย, สัมภาษณ์ 20 เมษายน 2563) 

    “...ครูควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นรายภาคเรียนในด้านการ

วางแผนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในชัน้เรียน สื่อการสอน มีการตั้งเป้าหมาย

ความสำเร็จให้กับตนเอง และควรเป็นผู้มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองและผูเ้รียนใหม้ีความแตกต่างจากผู้อื่นในด้านที่ดีและมีความเหมาะสม...” 

(ยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 20 เมษายน 2563) 

    “...ส่งเสริมให้ครูพัฒนางานในหน้าที่อย่างอสิระและเต็ม

ความสามารถโดยใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบของสถานศกึษาที่กำหนดอย่างเป็น

ระบบ มกีารตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางพัฒนางาน 

ที่ชัดเจน...” 

(อุมรนิทร์ โปทาหลี, สัมภาษณ์ 20 เมษายน 2563) 
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    “..ครูผู้สอนต้องเป็นผู้มีความรูจ้ากการศกึษาหลักสูตรสถานศกึษา 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของภาครัฐ รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์

บ้านเมืองและเทคโนโลยีใหม ่ๆ ที่เข้ามาเพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ในชั้นเรียนใหเ้หมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน...” 

(วาสนา มุ่งกั้นกลาง, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2563) 

    “...มุ่งคุณภาพการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ เช่น แผนการสอน 

การวิจัยในช้ันเรียน สื่อ การสอน ใบงาน การควบคุมช้ันเรียน มคีวามคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 

การนำนวัตกรรม / ทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน มคีวามมุ่งมั่นใน

การพัฒนาผลงาน อย่างต่อเนื่อง...” 

(ครรชิต พลไชย, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2563) 

 

  สรุปแนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

   1.1 ครูควรมีการวางแผนงานและมุ่งปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประเมิน

ตนเองอย่างสม่ำเสมอ และนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ปรับปรุง / พัฒนาทุกครั้ง 

   1.2 ครูควรนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรยีนมาพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรยีนการสอน แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวจิัยในช้ันเรยีน 

   1.3 ครูผูส้อนต้องมีความมุ่งมั่น กระตอืรอืร้นในการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน การวางแผนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในชัน้เรียน การเตรียมสื่อ

การสอน 

   1.4 ครูต้องเป็นผู้มีความรู้จากการศกึษาหลักสูตรสถานศกึษา หลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของภาครัฐ รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์บ้านเมอืงและ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

   1.5 ครูควรแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูเพื่อการพัฒนา

ตนเอง 
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  2. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้อน ด้านการพัฒนาตนเอง 

   โดย คำสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดังนี้ 

    “..ควรมีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เกิดความรูจ้ักและ

เข้าใจตนเอง และพัฒนาตนเองในด้านที่ตนเองควรได้รับการพัฒนาหรอืในด้านที่ตนเอง 

มีความสนใจ โดยครูควรได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองตามความต้องการ และได้แสดง

ความสามารถตามความเหมาะสม มีการอำนวยความสะดวกให้ครูได้รับโอกาสในการ

พัฒนาตนเองด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น ให้ครูได้รับการเข้าอบรม การประชุมปฏิบัติการ 

การศกึษาดูงาน การปฏิบัติที่เป็นเลิศและการศกึษาต่อ และมีการรายงานผลการประเมิน

ตนเองเป็นระยะ ๆ...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2563) 

    “...ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม การศกึษาต่อและ

การศกึษาดูงาน หรอืการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ โดยควรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพ สถานศกึษาควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ การสับเปลี่ยนหนา้ที่เพื่อให้ครูเกิด

การพัฒนาในด้านต่าง ๆ...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2563) 

    “...ครูต้องมีการรวบรวม ประมวลความรู ้จัดเป็นหมวดหมู่และ

ปรับปรุงใหท้ันสมัย และจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อใชอ้้างอิงเป็นหลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ   

ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดทำ

แฟ้มงานเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการฝกึอบรม รายงานการพัฒนาตนเอง หรือ 

รายงานประจำปี (SAR) เป็นต้น...” 

(เอือ้มพร บัวดี, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 

    “...ครูควรมีการเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายในหน่วยงานอย่าง

สม่ำเสมอ นำความรู้ทีไ่ด้รับเผยแพร่แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ โดยมีการบันทึกการประชุม 

หรอืการเก็บหลักฐานต่าง ๆ จากการเข้าร่วมการประชุม หรอือบรม เพื่อนำความรู้หรอื

แนวทางการปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ มาพัฒนาตนเองต่อไป   ...” 

(วัชราภรณ์ อนิธิปีก, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 
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    “...ผูบ้ริหารควรกำหนดนโยบายแผนงานโครงการพัฒนาสมรรถนะ

การปฏิบัติงานของครู รวมทั้งจัดให้มรีะบบติดตามประเมินผลการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระยะ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูได้มีการพัฒนาการทำผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาตนเอง ให้ได้รับการฝึกอบรมในทุก ๆ ด้าน   ...” 

(พนมพันธ์ ไชยเพชร, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 

    “...ครูควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและโอกาสในการเข้ารับการ

ฝกึอบรม สัมมนา ดูงานวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติม

ด้วยตนเองอยู่เสมอ ติดตามข่าวสาร จากสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ การศกึษาต่อ นำความรู้ที่

ได้มาพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ที่รับมอบหมายและประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

การศกึษา โดยมีการเก็บรวบรวมคำสั่งมอบหมายจากหน่วยงาน เกียรตบิัตร /        

ปริญญาบัตร บันทึก คำสั่ง รายงานการศกึษาดูงาน การจัดทำเอกสารแบบฝกึ / ใบงาน

ประกอบการจัดการเรียนรู้...” 

(ประเสริฐ ปัตโชติชัย, สัมภาษณ์ 20 เมษายน 2563) 

    “...ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้มีความรูค้วามสามารถเท่าทันโลก ข่าวสาร 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงพัฒนาทัศนคติคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดความภาคภูมิใจ

ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพตนเอง มีการจัดอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กบัครูเพื่อ

นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูจัดทำวจิัยในช้ันเรยีน พัฒนาทั้ง

ตนเองและผูเ้รียนไปพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง...” 

(ยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 20 เมษายน 2563) 

    “...ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรมตลอดจนการทำ PLC ระหว่างครูใน

กลุ่มสาระเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง...” 

(อุมรนิทร์ โปทาหลี, สัมภาษณ์ 20 เมษายน 2563) 

    “...ครูควรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุนจากผูบ้ริหารสถานศกึษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผูอ้ื่น เพื่อนร่วมงาน 

เพื่อนร่วมอาชีพ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ...” 

(วาสนา มุ่งกั้นกลาง, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2563) 
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    “...ให้ครูได้รับการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ดว้ยการเข้าประชุมทาง

วิชาการ อบรม สัมมนาหรอืวิธีการอื่น ๆ และให้ครูมีการรวบรวม และประมวลความรู ้   

ในการพัฒนาองค์กร และวิชาชีพ ให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยน ความคดิเห็นดา้นวิชาการในหมู่

เพือ่นร่วมงาน...” 

(ครรชิต พลไชย, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2563) 

   สรุปแนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการพัฒนาตนเอง มีดังนี้ 

    2.1 ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้บริหารสถานศกึษา และสนับสนุนให้ครู 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผูอ้ื่น เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมอาชีพ ตลอดจนการทำ PLC 

ระหว่างครูในกลุม่สาระเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

    2.2 ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มกีารฝกึอบรม การศกึษาต่อและ

การศกึษาดูงาน หรอืการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ โดยควรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพ   

    2.3 ครูต้องมีการรวบรวม ประมวลความรู ้จัดเป็นหมวดหมู่และ

ปรับปรุงให้ทันสมัย และจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานที่สะท้อนคุณภาพใน

การพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

    2.4 ผูบ้ริหารควรกำหนดนโยบายแผนงานโครงการพัฒนาสมรรถนะ

การปฏิบัติงานของครู รวมทั้งจัดให้มรีะบบติดตามประเมินผลการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

    2.5 ส่งเสริมให้ครูเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถเท่าทันโลก ข่าวสาร 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงพัฒนาทัศนคติคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดความภาคภูมิใจ

ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพตนเอง 

  3. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้อน ด้านการทำงานเป็นทีม 

   โดย คำสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดังนี้ 

    “...ในยุคปัจจุบัน การทำงานเป็นทีมถือว่ามีความสำคัญที่สะท้อน 

ให้ถึงความสำเร็จ เกิดจากการร่วมมือซึ่งกันและกัน การช่วยกันคิดช่วยกันทำ หรอืเกิดจาก

การแบ่งปันความรู ้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน นำความถนัดของแต่ละบุคคล 

มาเป็นสิง่ที่ช่วยเสริมเติมเต็มให้แก่กันและกันจะทำให้การทำงานเกิดความสำเร็จ 

และดียิ่งขึ้น...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2563) 
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    “...ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารมอบหมายงานและหน้าที่ความ

รับผิดชอบให้บุคลากรทำงานในรูปแบบของคณะทำงาน คณะกรรมการในโอกาสต่าง ๆ     

มีการกำกับ ตดิตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2563) 

    “...ครูควรฝกึปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่

เสมอใหค้วามร่วมมอืกับเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ จริงใจและตั้งใจ เพื่อนำไปสู่การ

พัฒนางานในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างมปีระสิทธิภาพ       

เกิดความร่วมมอืซึ่งกันและกัน...” 

(เอือ้มพร บัวดี, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 

    “...ครูควรมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครูดว้ยกัน ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรอื่น 

หรอืชุมชนเพื่อให้ตนเองได้เกิดการเรียนรู้ในการนำความรูไ้ปพัฒนาทั้งตนเองและผู้เรียน

อย่างเกิดความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ตอ้งการ...” 

(วัชราภรณ์ อนิธิปีก, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 

    “...ครูควรมีการฝกึทักษะในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก สถานศกึษาและในทุกสถานการณ์...” 

(พนมพันธ์ ไชยเพชร, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 

    “...ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน เช่น 

กิจกรรมนันทนาการ การศึกษาดูงานต่างจังหวัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น                

เพือ่สานสัมพันธ์ให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างเพื่อนครูดว้ยกันส่งผลใหง้านสำเร็จ

อย่างมีประสิทธิภาพ หรอืการให้ครูได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของ

ผูเ้รียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามจดุมุ่งหมาย

ที่กำหนดไว้...” 

(ประเสริฐ ปัตโชติชัย, สัมภาษณ์ 20 เมษายน 2563) 
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    “...ให้ครูได้ปฏิบัติงานร่วมกันแบบหมู่คณะ เพื่อส่งเสริมทักษะในการ

ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน มีการยกย่องชมเชย ให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสที่

เหมาะสม...” 

(ยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 20 เมษายน 2563) 

    “...ส่งเสริมให้ในกลุ่มงานมีการจัดทำขอบข่ายงานอย่างชัดเจน โดยให้

หัวหนา้กลุ่มงานรับมอบหมายงานเพื่อลงสู่การปฏิบัติงาน หัวหนา้กลุ่มงานเปิดโอกาสให้

แสดงความคิดเห็น แล้วมอบหมายภาระงานย่อยใหทุ้กคนในกลุ่มงานมีส่วนรับผดิชอบ    

ทำให้ทุกคนในกลุ่มงานเกิดความรูส้ึกถึงความสำคัญของตนเองและเป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงาน...” 

(อุมรนิทร์ โปทาหลี, สัมภาษณ์ 20 เมษายน 2563) 

    “...ให้การช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน 

มีความเป็นผู้นำหรอืผู้ตามในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้เหมาะสมในทุกโอกาส...” 

(วาสนา มุ่งกั้นกลาง, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2563) 

    “...การให้ความร่วมมอืช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน การแสดง

บทบาทผูน้ำหรอืผู้ตามได้อย่างเหมาะสม การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่

หลากหลาย และการเสริมแรงให ้กำลังใจ ส่งเสริม สนับสนุนเพือ่นร่วมงานในการ

ปฏิบัติงาน...” 

(ครรชิต พลไชย, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2563) 

 

  สรุปแนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการทำงานเป็นทีม มีดังนี้  

   3.1  ครูควรมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครูดว้ยกัน ผูบ้ริหารสถานศกึษา องค์กรอื่น 

หรอืชุมชน 

   3.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารมอบหมายงาน และหนา้ที่ความ

รับผิดชอบให้บุคลากรทำงานในรูปแบบของคณะทำงาน คณะกรรมการในโอกาสต่าง ๆ  

   3.3 ครูควรฝกึปฏิบัติตนให้เป็นผู้มมีนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่

เสมอให้ความร่วมมอืกับเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ จริงใจและตั้งใจ ให้การช่วยเหลอื
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เพื่อนร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน แสดงบทบาทผูน้ำหรอืผูต้ามในการ

ทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้เหมาะสมในทุกโอกาส 

   3.4 ครูควรมีการฝกึทักษะในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก สถานศกึษาและในทุกสถานการณ์ 

   3.5 ควรสนับสนุน ส่งเสริมใหค้รูได้มกีารเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน เช่น 

กิจกรรมนันทนาการ การศึกษาดูงานต่างจังหวัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

  4. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้อน ด้านการบริหารจัดการช้ันเรยีน 

   โดย คำสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดังนี้ 

    “...ครูต้องมกีารควบคุมชัน้เรียน สามารถจัดการช้ันเรยีนให้มคีุณภาพ 

โดยการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีการจัดเตรียม

สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้รียนในแต่ละช่วงวัย จัดบรรยากาศให้มีความพร้อม

ต่อการเรียนรูข้องผู้เรียน เช่น การจัดตกแต่งหอ้งเรียนด้วยมุมต่าง ๆ ความพร้อมของระบบ

อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์สำหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ได้  

เป็นต้น...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2563) 

    “...ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะในการพัฒนาความรูค้วามสารถ

ของผู้เรยีนอย่างหลากหลาย และสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจัดแหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2563) 

    “...ครูควรมีการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดย

การสร้างวินัยเชิงบวกในช้ันเรียน มีการจัดทำขอ้มูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล

และเอกสารประจำช้ันเรียนครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน

การพัฒนาผูเ้รียนได้อย่างเต็มศักยภาพ...” 

(เอือ้มพร บัวดี, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 

    “...ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนให้พรอ้มใชแ้ละ

ปลอดภัยส่งเสริมการมปีฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างครูกับผูเ้รียนและผูเ้รียนกับผูเ้รียน ให้ผูเ้รียน

ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกฎ กติกาข้อตกลงในช้ันเรยีนเพื่อฝึกความเป็นระเบียบวินัย   

ของผู้เรยีน...” 
(วัชราภรณ์ อนิธิปีก, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 
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    “...ผูบ้ริหารต้องจัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการจัดการเรียน

การสอน ใหส้อดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและผู้เรยีน เพื่อครูได้ใชส้ื่อใช้ในการ

เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับผูเ้รียนมากที่สุด มีการ

พัฒนาบุคลากรใหใ้ช้ระบบสารสนเทศ ดึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเป็นการพัฒนา

ครูในด้านการบริหารจัดการช้ันเรยีน...” 

(พนมพันธ์ ไชยเพชร, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 

    “...ครูต้องมกีารสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มคีวามยืดหยุ่นในการ

จัดหอ้งเรียน มปี้ายนิเทศหรือสื่อการเรียนการสอนในมุมพัฒนาตนเองสำหรับศกึษาค้นคว้า 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนช่วยเหลอืเกื้อกูลกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างครูกับผูเ้รียน และผูเ้รียนกับ

ผูเ้รียน ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียน...” 

(ประเสริฐ ปัตโชติชัย, สัมภาษณ์ 20 เมษายน 2563) 

    “...มีการจำแนกข้อมูลที่จำเป็นและเอกสารประจำช้ันเรียน ประจำ

วิชาจัดทำระบบข้อมูลและเอกสารประจำช้ันเรยีน ประจำวิชาให้มคีวามถูกต้อง มีการ

บันทึกหลังแผนการสอน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และ

ควรมีการทำวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการช้ันเรยีนของตนเองอยู่เสมอ...” 

(ยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 20 เมษายน 2563) 

    “...ส่งเสริมให้ครูผูส้อนวางแผนการจัดการเรยีนการสอนที่สอดคล้อง

กับบริบทของโรงเรียน โดยคำนึงถึงความสามารถและความสนใจของผู้เรยีนเป็นสำคัญ    

ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ใชส้ื่อที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน มีการกำหนด

วธิีการวัดและประเมินผลร่วมกัน เมื่อวัดผลเสร็จเรียบร้อยต้องแจ้งผลการวัดใหน้ักเรียน

ทราบทันที เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนใหน้ักเรียนได้รู้ถึงความสามารถของตนเองและเพื่อให้

ผูเ้รียนได้พัฒนาตนเองในส่วนที่ยังบกพร่อง ...” 

(อุมรนิทร์ โปทาหลี, สัมภาษณ์ 20 เมษายน 2563) 

    “...ครูควรมีการสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน / ประจำ

วิชา เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ กำกับ ดูแล การปฏิบัติของผู้เรียนให้เป็นไป

ตามข้อตกลงและสามารถปรับพฤติกรรมผูเ้รียนใหเ้รียนร่วมกันได้...” 

(วาสนา มุ่งกั้นกลาง, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2563) 
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    “...การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัดทำ

ข้อมูล สารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรยีน / ประจำวิชา การกำกับ ดูแลช้ันเรยีน /

ประจำวิชา...” 

(ครรชิต พลไชย, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2563) 

 

  สรุปแนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการบริหารจัดการช้ันเรยีน 

มีดังนี้  

   4.1 ครูต้องมกีารควบคุมช้ันเรียน สามารถจัดการช้ันเรียนใหม้ีคุณภาพ 

โดยการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน ตรวจสอบ 

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนให้พรอ้มใช้และปลอดภัยส่งเสริมการมปีฏิสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างครูกับผูเ้รียนและผูเ้รียนกับผูเ้รียน  

   4.2 ครูควรมีการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการ

สร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน 

   4.3 มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสาร

ประจำชั้นเรยีนครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนา

ผูเ้รียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

   4.4 การพัฒนาบุคลากรใหใ้ช้ระบบสารสนเทศ นำเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเป็นการพัฒนาครูในด้านการบริหารจัดการช้ันเรยีน จัดสรร

เทคโนโลยีเพื่อการบริหารการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

โรงเรียนและผูเ้รียน เพื่อครูได้ใชส้ื่อใชใ้นการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

   4.5 ครูควรมีการบันทึกหลังแผนการสอน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรยีนและ

ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และควรมีการทำวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อแก้ปัญหาในการ

จัดการช้ันเรียนของตนเองอยู่เสมอ 

   4.6 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง

กับบริบทของโรงเรียน โดยคำนึงถึงความสามารถและความสนใจของผู้เรยีนเป็นสำคัญ  

ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ใชส้ื่อที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 

   4.7 ครูควรมีการกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกัน เมื่อวัดผล

เสร็จเรียบร้อยต้องแจง้ผลการวัดใหน้ักเรียนทราบทันที เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนให้นักเรียน 

ได้รูถ้ึงความสามารถของตนเองและเพื่อใหผู้เ้รียนได้พัฒนาตนเองในส่วนที่ยังบกพร่อง 
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  5. แนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้อน ด้านการสร้างความสัมพันธ์และ

ความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

   โดย คำสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดังนี้ 

    “...สถานศกึษาควรมีการจัดใหผู้ป้กครอง ชุมชน ที่มคีวามรู้

ความสามารถ หรอืทักษะเฉพาะด้านได้มีการเข้าถึงการจัดการเรยีนรู้ของผู้เรียน ถ่ายทอด

โดยการนำฝกึปฏิบัติ ผ่านระบบออนไลน์ หรือสี่อต่าง ๆ ให้เกิดการเรยีนรู้ การช่วยเหลอื

เกือ้กูล พึ่งพาอาศัยกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชน โดยครูต้องมีการสานสัมพันธ์กับ

ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นให้ได้มสี่วนร่วมในการช่วยเหลือสถานศกึษา และครูได้มีส่วน

ช่วยเหลอืชุมชน...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2563) 

    “...ครู ผูบ้ริหารควรจัดกิจกรรมและโครงการที่เปิดโอกาสใหชุ้มชน 

ผูป้กครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาให้ผู้เรียน ควรสนับสนุนส่งเสริม ให้ครูนำ

ภูมปิัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ผูรู้้ เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรูแ้ก่นักเรียนในบางกลุ่มสาระ

การเรียนรู.้..” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2563) 

    “...สถานศึกษาควรวางแผนในการดำเนินงานในการตดิต่อสื่อสาร   

ให้ครูได้มีการประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้

ชุมชนทราบ มีความรูส้ึกความเข้าใจดีก่อใหเ้กิดความร่วมมอืร่วมใจ ให้การสนับสนุนซึ่งกัน

และกันในด้านการใช้ทรัพยากรมกีารช่วยเหลอืนักเรียนในการสอนและประโยชน์ใน      

ด้านต่าง ๆ แก่โรงเรียนและชุมชน...” 

(เอือ้มพร บัวดี, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 

    “...โรงเรียนต้องให้ชุมชนเป็นแหล่งศกึษาหาความรู้ต่าง ๆ เพราะว่า

ตามแนวการสอนตามหลักปัจจุบันนั้น มีสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน    

มากขึ้น นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังต้องอาศัยบุคลากรในชุมชนทีม่ีความรูค้วามสามารถ 

ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาบรรยายหรือมาช่วยสอนให้แก่นักเรียนด้วย เช่น มนต์พระมาสอนวิชา

พุทธศาสนา เชิญเจ้าหน้าที่อนามัยตำบล และเชื่อบุคลากรในองค์กรหรอืภาครัฐหรอืเอกชน

ที่มอียู่ในท้องถิ่นเข้ามาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน...” 

(วัชราภรณ์ อินธิปีก, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 
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    “...ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมให้ครูและชุมชนได้มีโอกาส

ในการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจต่อกันและความร่วมมอืร่วมใจช่วยเหลอืเกือ้กูลซึ่งกัน

และกันรวมทั้งการมสี่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและจุดมุ่งหมายใหบ้รรลุวัตถุประสงค์

เดียวกันเพื่อก่อใหเ้กิดความสำเร็จร่วมกัน และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบความเคลื่อนไหว

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง...” 

(พนมพันธ์ ไชยเพชร, สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2563) 

    “...จัดกิจกรรมให้ครูและชุมชนมสี่วนร่วมในกิจการต่าง ๆ ของ

โรงเรียน อาจเป็นหลายประเภท เช่น การกำหนดความมุ่งหมายและนโยบาย กิจการ

เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน กิจการเกี่ยวกับการธนาคาร สถานที่ ตลอดจนการพัฒนาด้าน

วิชาการ เป็นต้น ทั้งนีเ้พื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับความตอ้งการชุมชนอย่างแท้จริง

และพัฒนาบุตรหลานของเขา...” 

(ประเสริฐ ปัตโชติชัย, สัมภาษณ ์20 เมษายน 2563) 

    “...จัดกิจกรรมพื้นฟูและรักษาวัฒนธรรมของชุมชนให้กับผูเ้รียนใน

ชุมชนที่มีวัฒนธรรมประจำหรอืมากมายทางที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา

วัฒนธรรมเหล่านีเ้ป็นเครื่องมอืสร้างความดีของชุมชนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นส่วนรวมทาง

จติใจและเป็นสัญลักษณข์องชุมชน ชุมชนจะรักษาและหวงแหนอย่างยิ่ง หากโรงเรียนทำ

การฟืน้ฟูและถ่ายทอดใหแ้ก่เยาวชนชุมชนจะใหค้วามร่วมมอืทุกประการเพราะชุมชน

มองเห็นว่าโรงเรียนจะทำการเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง...” 

(ยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 20 เมษายน 2563) 

    “...ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้วทิยากรในท้องถิ่นให้

ความรูแ้ก่นักเรียน แล้วนำความรู้ที่ได้รับขยายผลสู่ท้องถิ่นอีกครั้ง...” 

(อุมรนิทร์ โปทาหลี, สัมภาษณ์ 20 เมษายน 2563) 

    “...โรงเรียนควรเป็นแหล่งใหค้วามรู้และประสบการณ์ชีวติ นอกจาก

โรงเรียนได้มกีารสอนแล้วผู้เรียนยังศกึษาหาความรูไ้ด้จากแหล่งอื่นอีกมากมาย เช่น วิถี

ชีวติความเป็นอยู่ของชุมชน ขนบธรรมเนยีมประเพณีนิยม ความเชื่อของปัญญาท้องถิ่น   

ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้มีมากมายในชุมชน โรงเรียนจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้

ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
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โรงเรียนโดยการจัดตั้งรูปแบบของสมาคมผูป้กครองและครู สมาคมศษิย์เก่า 

คณะกรรมการสถานศกึษา องค์กร และชมรมต่าง ๆ เป็นตน้...” 

(วาสนา มุ่งกั้นกลาง, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2563) 

    “...การสร้างความสัมพันธ์ทางตรง ได้แก่ การนำโรงเรียนออกสู่ชุมชน 

และการนำชุมชนเข้ามาสู่โรงเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ทางออ้ม โดยการพัฒนาให้

บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์อันดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และการปรับปรุง

พัฒนาโรงเรยีนใหส้ะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน...” 

(ครรชิต พลไชย, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2563) 

 

  สรุปแนวทางพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน ด้านการสร้างความสัมพันธ์และ

ความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้มีดังนี้ 

   5.1  ควรสนับสนุนส่งเสริม ให้ครูนำภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ผูรู้้ เข้ามา

เป็นวิทยากรใหค้วามรูแ้ก่นักเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้   

   5.2 ครู ผู้บริหารควรจดักิจกรรมและโครงการที่เปิดโอกาสให้ชุมชน 

ผูป้กครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาให้ผู้เรียน  

   5.3 สถานศกึษาควรวางแผนในการดำเนินงานในการติดต่อสื่อสาร ให้ครู

ได้มกีารประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้ชุมชน

ทราบ 

   5.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารส่งเสริมให้ครูและชุมชนได้มีโอกาส 

ในการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจต่อกันและความร่วมมอืร่วมใจช่วยเหลอืเกือ้กูลซึ่งกัน 

   5.5 จัดกิจกรรมพืน้ฟูและรักษาวัฒนธรรมของชุมชนให้กับผูเ้รียนใน

ชุมชนที่มีวัฒนธรรมหรอืที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา 

   5.6 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนโดยการจัดตัง้รูปแบบของสมาคม

ผูป้กครองและครู สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร และชมรมต่าง ๆ 

เป็นต้น 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผู้สอน 

กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลการวิจัย  

และนำเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานของการวิจัย 

  3. วิธีดำเนนิการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภปิรายผลการวิจัย 

  6. ข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้   

  1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ  

และครูผูส้อน  

  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหนา้

งานวิชาการ และครูผูส้อน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ                 

และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของ

โรงเรียน 
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  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหนา้

งานวิชาการ และครูผูส้อนที่มีสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง  

และขนาดของโรงเรียน 

  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผู้สอนกับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน 

  6. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

สมมตฐิานของการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน  

อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  3. สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อนที่มี

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียนต่างกัน  

มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง  

และขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

  5. สมรรถนะของครูผู้สอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน 
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วธิีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนีไ้ด้ดำเนินการ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผู้สอนกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 

   1. ประชากร 

    ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษา  

ครูหัวหน้าวิชาการ และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ปีการศกึษา 2562 จำนวน 2,625 คน จำแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา 225 คน ครูหัวหน้า

วิชาการ 45 คน และครูผูส้อน 2,355 คน จาก 45 โรงเรียน 

   2. กลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษา  

ครูหัวหน้าวิชาการและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ปีการศกึษา 2562 ผูว้ิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607 – 610, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556,  

หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวน 335 คน จากนั้นผู้วจิัยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Random Sampling) (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 49 - 50) ซึ่งการได้มา

ของกลุ่มตัวอย่างใชว้ิธีการดังนี้ ซึ่งการได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วธิีการดังนี้ 

     2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 10 โรงเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

โรงเรียนละ 10 คน ผู้วิจัยเจาะจงเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 3 คน เจาะจงเลือก

หัวหนา้งานวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน เจาะจงเลือกครูผูส้อน โดยให้ครอบคลุมครูผูส้อน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนละ 6 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาดเล็ก 100 คน 

     2.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 13 โรงเรียน กำหนดกลุ่ม

ตัวอย่างโรงเรยีนละ 12 คน ผูว้ิจัยเจาะจงเลือกผูบ้ริหารสถานศกึษาโรงเรียนละ 3 คน 

เจาะจงเลือกหัวหนา้งานวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน เจาะจงเลือกครูผูส้อน โดยให้
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ครอบคลุมครูผูส้อน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนละ 8 คน รวมกลุ่มตัวอย่างใน

โรงเรียนขนาดกลาง 156 คน 

     2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

โรงเรียนละ 17 คน ผู้วิจัยเจาะจงเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 3 คน เจาะจงเลือก

หัวหนา้งานวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน เจาะจงเลือกครูผูส้อน โดยใหค้รอบคลุมครูผูส้อน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนละ 13 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาดเล็ก 85 คน 

   3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

    เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires) จำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

     ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ตำแหน่ง 

หนา้ที่ ขนาดของโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผูส้อน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำนวน 11 ด้าน ซึ่งมีลักษณะ เป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ตัง้แต่มากที่สุด มาก  

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด  

     ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำนวน 17 ด้าน ซึ่งมี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ตั้งแต่

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

      ซึ่งแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มลีักษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

ตามแนวความคิดของลเิคอร์ท (Likert’s Scale) 

      ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืโดยการหาความเที่ยงตรงเชิง

เนือ้หา ความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษา โดยผูเ้ช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ได้ค่า IOC 

ตั้งแต ่0.8 – 1 และนำไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูผู้รับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 66 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์   

หาค่าอำนาจจำแนกและค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งได้ค่าอำนาจจำแนกของ
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แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.230 - 0.971 มคี่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.957 โดยแยกเป็น  

รายด้าน ดังนี้      

       1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอน มีค่า

อำนาจจำแนก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.230 – 0.950 และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.928 

       2. แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.356 – 0.971 และค่าความเชื่อม่ันของ เท่ากับ 

0.977    

   4. การจัดกระทำข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

    การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้ดำเนินการ

ตามลำดับ ดังนี้ 

     4.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความ

ถูกต้อง และความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่

สมบูรณ์  

     4.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อ

ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

     4.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิตติ่าง ๆ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนีไ้ด้วเิคราะห์ตามสมมตฐิานการวิจัย  

     4.4 การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างองิ เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

ของสมรรถนะของครูผู้สอนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) และสร้างสมการ

ถดถอยเพื่อพยากรณ์ โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression analysis) 

  5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

   เพื่อให้การวเิคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จงึได้วิเคราะห์

ข้อมูลตามลำดับขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิตดิังนี้  

    5.1 สถิตพิืน้ฐาน  

     5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

     5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)  
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     5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

    5.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  

    5.2.1 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation)    

ของเพียร์สัน (Pearson) 

     5.2.2 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่า

สัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

coefficient)  

    5.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐาน  

     5.3.1 สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน                 

ใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

     5.3.2 สมมตฐิานข้อ 3 และ 4 ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิาน

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง    

และขนาดของโรงเรียน สถิติที่ใชค้ือ ใช้การทดสอบเอฟ (F - test) วิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็น

รายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffé - Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่

ตามความเหมาะสม 

     5.3.3 สมมติฐานข้อ 5 ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient)  

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยการไปสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน   

สรุปผลการวิจัย   

 สรุปผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะสำคัญของครูผูส้อนกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 สรุปผลได้ ดังนี้ 

  1. สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน  
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และอยู่ในระดับมาก 15 ดา้น เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ 

การพัฒนาผูเ้รียน การบริการที่ดี และจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ

มากที่สุด 2 ดา้น และอยู่ในระดับมาก 15 ด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

คือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนา

และใช้สื่อเทคโนโลยี และด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

  3. สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียน พบว่า 

   3.1 สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการที่มี

สถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมพบว่า สมรรถนะของครูผูส้อน แตกต่าง

กันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะของ

ครูผูส้อน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนาตนเอง ดา้นการทำงานเป็นทีม ดา้นการบริหารจัดการ 

ช้ันเรยีน และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ดา้น ได้แก่ ด้านจริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่วนด้านการบริการที่ดี ดา้นการบริหารหลักสูตรและด้านการ

จัดการเรยีนรู้ ดา้นการพัฒนาผูเ้รียน ดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา

ผูเ้รียนและด้านภาวะผู้นำครู ไม่แตกต่างกัน  

   3.2 สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการและ

ครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน  

4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง ดา้นการทำงานเป็นทีมด้านการพัฒนาผูเ้รียน และการ

บริหารจัดการช้ันเรยีน ส่วนด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ดา้นการบริหารหลักสูตรและด้านการจัดการเรยีนรู้ ด้านการ 
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน ด้านภาวะผูน้ำครู และการสร้าง 

ความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน  

   3.3 สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการและ

ครูผูส้อนในโรงเรยีนที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยรวมพบว่า สมรรถนะของครูผูส้อน แตกต่าง

กันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดา้น

การบริการที่ดี และด้านการบริหารจัดการช้ันเรยีน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง ส่วนด้านการทำงานเป็นทีม 

ด้านจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดา้นการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการพัฒนาผูเ้รียน ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน  

ด้านภาวะผูน้ำครู และด้านการสรา้งความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการ

จัดการเรยีนรู้ ไม่แตกต่างกัน   

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

และขนาดของโรงเรียน พบว่า 

   4.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งาน

วิชาการ และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกันโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผล

การเรียน และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศกึษา และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศกึษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรียนรู้  

ด้านการนิเทศการศึกษา ดา้นการแนะแนวการศกึษา ดา้นการส่งเสริมชุมชนให้มคีวาม 
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เข้มแข็งทางวิชาการ ดา้นการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา 

และองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถาน ดา้นประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา ด้านการจัดทำระเบียบ

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ และด้านการคัดเลือกหนังสอืเรียนเพื่อใช้ใน

สถานศกึษา ไม่แตกต่างกัน  

   4.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งาน

วิชาการ และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมพบว่าแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในด้านการแนะแนว

การศกึษา ด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ และด้านการส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนใน

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศึกษา ดา้นการนเิทศการศกึษา  

ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และดา้นการคัดเลือกหนังสอืเรียน

เพื่อใช้ในสถานศกึษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการ

พัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  

ด้านการวางแผนงานวิชาการ ดา้นการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา ดา้นการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศกึษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ดา้นการวัดผลประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา และด้านการพัฒนา

และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ไม่แตกต่างกัน   

   4.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน พบว่าโดยรวมพบว่าโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

และด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ส่วนด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
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สาระหลักสูตรท้องถิ่น ดา้นการวางแผนงานวิชาการ ด้านการจัดการเรยีนการสอนใน

สถานศกึษา ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา ดา้นการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการ

เรียนรู้ ด้านการนเิทศการศึกษา ดา้นการแนะแนวการศึกษา ดา้นการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานด้านประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา  

ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ด้านการคัดเลือกหนังสอื

เรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา และด้านการพัฒนาใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  

ไม่แตกต่างกัน 

  5. สมรรถนะของครูผู้สอนโดยรวม (CT) กับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการโดยรวม (ET) พบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .473 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ส่วน

สมรรถนะของครูผูส้อนทั้ง 11 ด้านและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการทั้ง 17 ด้าน  

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 

  6. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำนวน 5 ด้าน จากทั้งหมด 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทำงานเป็นทีม ดา้นการ

บริหารจัดการช้ันเรยีน และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการ

จัดการเรยีนรู้ สรุปจากคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ดังนี้ 

   6.1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  

    6.1.1 ครูควรมีการวางแผนงานและมุ่งปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ และนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ปรับปรุง / 

พัฒนาทุกครั้ง    

    6.1.2 ครูควรนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียนมาพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยในชัน้เรียน 

    6.1.3 ครูผูส้อนต้องมคีวามมุ่งม่ัน กระตอืรือร้นในการพัฒนาการ

จัดการเรยีนการสอน การวางแผนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในช้ันเรยีน  

การเตรียมสื่อการสอน 
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    6.1.4 ครูต้องเป็นผู้มีความรู้จากการศกึษาหลักสูตรสถานศกึษา 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของภาครัฐ รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์

บ้านเมืองและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

    6.1.5 ครูควรแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูเพื่อการ

พัฒนาตนเอง     

   6.2 ด้านการพัฒนาตนเอง 

    6.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้บริหารสถานศกึษา และสนับสนุนให้ครู

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผูอ้ื่น เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมอาชีพ ตลอดจนการทำ PLC 

ระหว่างครูในกลุ่มสาระเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

    6.2.2 ครูควรได้รบัการส่งเสริมใหม้ีการฝกึอบรม การศกึษาต่อและ

การศกึษาดูงาน หรอืการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ โดยควรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพ   

    6.2.3 ครูต้องมีการรวบรวม ประมวลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่และ

ปรับปรุงใหท้ันสมัย และจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อใชอ้้างอิงเป็นหลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ 

ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

    6.2.4 ผูบ้ริหารควรกำหนดนโยบายแผนงานโครงการพัฒนา

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งจัดให้มรีะบบติดตามประเมินผลการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

    6.2.5 ส่งเสริมใหค้รูเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถเท่าทันโลก ข่าวสาร 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงพัฒนาทัศนคติคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดความภาคภูมิใจ

ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพตนเอง 

   6.3 ด้านการทำงานเป็นทีม 

    6.3.1 ครูควรมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครูดว้ยกัน ผู้บริหารสถานศกึษา องค์กรอื่น 

หรอืชุมชน 

    6.3.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการมอบหมายงานและหน้าที่ความ

รับผิดชอบให้บุคลากรทำงานในรูปแบบของคณะทำงาน คณะกรรมการในโอกาสต่าง ๆ 

    6.3.3 ครูควรฝกึปฏิบัติตนใหเ้ป็นผู้มมีนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

อยู่เสมอ ให้ความร่วมมอืกับเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ จริงใจและตั้งใจ ให้การ 
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ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน แสดงบทบาทผูน้ำหรือผู้ตาม 

ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เหมาะสมในทุกโอกาส 

    6.3.4 ครูควรมีการฝกึทักษะในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก สถานศกึษาและในทุกสถานการณ์ 

    6.3.5 ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน 

เช่น กิจกรรมนันทนาการ การศกึษาดูงานต่างจังหวัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

   6.4 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรยีน 

    6.4.1 ครูต้องมกีารควบคุมชั้นเรียน สามารถจัดการช้ันเรียนให้มี

คุณภาพ โดยการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน

ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรยีนใหพ้ร้อมใช้และปลอดภัยส่งเสริมการ 

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างครูกับผูเ้รียนและผูเ้รียนกับผูเ้รียน  

    6.4.2 ครูควรมีการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัย 

โดยการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน 

    6.4.3 มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและ

เอกสารประจำช้ันเรยีนครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถนำขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ในการ

พัฒนาผูเ้รียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

    6.4.4 การพัฒนาบุคลากรใหใ้ช้ระบบสารสนเทศ นำเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเป็นการพัฒนาครูในด้านการบริหารจัดการช้ันเรยีน จัดสรร

เทคโนโลยีเพื่อการบริหารการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

โรงเรียนและผูเ้รียน เพื่อครูได้ใชส้ื่อใชใ้นการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

    6.4.5 ครูควรมีการบันทึกหลังแผนการสอน เพื่อแก้ปัญหาผูเ้รียนและ

ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และควรมีการทำวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อแก้ปัญหาในการ

จัดการช้ันเรียนของตนเองอยู่เสมอ 

    6.4.6 ส่งเสริมให้ครูผูส้อนวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยคำนึงถึงความสามารถและความสนใจของผู้เรียนเป็น

สำคัญ ใชเ้ทคนิคการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 

    6.4.7 ครูควรมกีารกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกัน เมื่อ

วัดผลเสร็จเรียบร้อยต้องแจ้งผลการวัดใหน้ักเรียนทราบทันที เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนให้
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นักเรียนได้รู้ถึงความสามารถของตนเองและเพื่อให้ผูเ้รียนได้พัฒนาตนเองในส่วนที่ยัง

บกพร่อง 

   6.5 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการ

จัดการเรยีนรู้ 

    6.5.1 ควรสนับสนุนส่งเสริม ให้ครูนำภูมปิัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ผูรู้้ 

เข้ามาเป็นวิทยากรใหค้วามรู้แก่นักเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้   

    6.5.2 ครู ผูบ้ริหารควรจัดกิจกรรมและโครงการที่เปิดโอกาสใหชุ้มชน 

ผูป้กครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาให้ผู้เรียน  

    6.5.3 สถานศกึษาควรวางแผนในการดำเนินงานในการติดต่อสื่อสาร 

ให้ครูได้มกีารประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้

ชุมชนทราบ 

    6.5.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมให้ครูและชุมชนได้มี

โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจต่อกันและความร่วมมอืร่วมใจช่วยเหลือ

เกือ้กูลซึ่งกัน 

    6.5.5 จัดกิจกรรมพื้นฟูและรักษาวัฒนธรรมของชุมชนใหก้ับผูเ้รียน 

ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมหรอืที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา 

    7.5.6 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนโดยการจัดตั้งรูปแบบของ

สมาคมผูป้กครองและครู สมาคมศษิย์เก่า คณะกรรมการสถานศกึษา องค์กร และชมรม

ต่าง ๆ เป็นต้น 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะสำคัญของครูผู้สอนกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ผูว้ิจัยอภปิรายผลตามผลการวิจัย ดังนี้ 

  1. สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 15 ด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ การพัฒนาผูเ้รียน การบริการที่ดี และจรยิธรรมและ
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จรรยาบรรณวิชาชีพครู ทั้งนีจ้ะเห็นได้ว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 23 มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน สถานศกึษาได้กำหนด

นโยบายและมาตรฐานในการพัฒนาครูและบุคลากรไว้อย่างชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้อน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

กัญญ์วา ผลเจริญ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา สมรรถนะของครูหลักของครูโรงเรียน 

สันติราษฎร์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1 ผลการวิจัย

พบว่า สมรรถนะหลักของครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ จรยิธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ การทำงานเป็นทีม การบริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และการ

พัฒนาตนเอง เรียงตามลำดับ และงานวิจัยของ ชัยเมธี ใจคุ้มเก่า (2561, บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษา เรื่อง สมรรถนะของครูผู้สอนที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรูข้องผูเ้รียน โรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เพื่อศกึษาการเรียนรูข้องผู้เรียน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เปรียบเทียบสมรรถนะของ

ครูผูส้อน และทักษะการเรียนรูข้องผูเ้รียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรยีนและ

ครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนและประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน ศกึษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะของครูผู้สอนและทักษะการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน ศกึษาอำนาจพยากรณ์ของสมรรถนะของครูผู้สอนที่มีผลต่อทักษะการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน และหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้อนที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรูข้อง

ผูเ้รียน ผลวจิัยพบว่า สมรรถนะของครูผูส้อน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 15 ด้าน เรียง

ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี และด้านการพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศกึษา ทั้งนีอ้าจเนื้อมาจากผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
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มัธยมศกึษา เขต 23 มีการใช้หลักการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  

ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการ 

และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา และสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษาโดยตรง ทำให้การ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ ไชยา บัวชัยสิทธิ์ (2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่องปัจจัยความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผู้สอนตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของภาคภูมิ ทองลาด 

(2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาศกึษาระดับปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

เปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบงานวิชาการและครูผูส้อน จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ศกึษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน ศกึษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน และหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพบว่า ปัจจัยทางการบริหารของ

โรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก 

  3. สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียน พบว่า 

   3.1 สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการที่มี

สถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมพบว่า สมรรถนะของครูผูส้อน แตกต่าง

กันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า สมรรถนะของครูผู้สอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
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ระดับ .01 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทำงาน 

เป็นทีม ดา้นการบริหารจัดการช้ันเรยีน และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอื

กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน  

1 ด้าน ได้แก่ ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่วนด้านการบริการที่ดี ด้านการ

บริหารหลักสูตรและด้านการจัดการเรยีนรู้ ดา้นการพัฒนาผูเ้รียน ด้านการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน และด้านภาวะผู้นำครู ไม่แตกต่างกัน และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 สูงกว่า หัวหน้างานวิชาการและ

ครูผูส้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาเป็นผู้กำหนดบทบาทหนา้ที่ในด้านต่าง ๆ ใหค้รูได้แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของ

ตนเองอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ โดยผู้บริหารคอยเป็นผู้แนะนำ กำกับ ประเมินและ

ติดตามผลจากการปฏิบัติบัติงานของครูซึ่งแสดงออกตามสมรรถนะในแต่ละด้านของครู

ตามบทบาทหน้าที่ที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยเมธี ใจคุ้มเก่า 

(2561, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง สมรรถนะของครูผูส้อนที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เพื่อศกึษาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

เปรียบเทียบสมรรถนะของครูผูส้อน และทักษะการเรียนรูข้องผูเ้รียน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ศกึษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะของครูผู้สอนและ

ทักษะการเรียนรูข้องผูเ้รียน ศึกษาอำนาจพยากรณ์ของสมรรถนะของครูผูส้อนที่มีผลต่อ

ทักษะการเรียนรูข้องผูเ้รียน และหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้อนที่ส่งผลต่อ

ทักษะการเรียนรูข้องผูเ้รียน ผลวิจัยพบว่าสมรรถนะของครูผู้สอน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่าง

กันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

   3.2 สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งแตกต่างกัน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งแตกต่างกัน 

โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน

พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 4 ดา้น ได้แก่ ด้านการ
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พัฒนาตนเอง ด้านการทำงานเป็นทีมด้านการพัฒนาผูเ้รียน และการบริหารจัดการช้ันเรยีน 

ส่วนด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ด้านการบริหารหลักสูตรและด้านการจัดการเรียนรู้ ดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ

วิจัยเพือ่พัฒนาผูเ้รียน ด้านภาวะผูน้ำครู และการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับ

ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา 

หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน มองว่าครูทุกคนจำเป็นต้องมีความรู ้ทักษะ

ความสามารถ มคีวามรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในด้านต่าง ๆ ซึ่ง

นั่นก็คือ สมรรถนะครู ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นครูที่มปีระสบการณ์ในการทำงานมากหรือ

น้อย ก็ล้วนที่จะต้องมสีมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อกับงานวิจัยของ มะห์ดี มะดือราแว (2551, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัย 

เรื่อง สมรรถนะครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม จังหวัดปัตตานีผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารและครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้รียนอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของครูผู้สอนในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี เกี่ยวกับสมรรถนะครู

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พบว่า ครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ทำงานในการสอนต่างกัน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยภาพรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่างกัน 

   3.3 สมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูผูส้อนในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ โดยรวมพบว่า 

สมรรถนะของครูผูส้อน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม

สมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่

ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดา้นการบริการที่ดี และด้านการ

บริหารจัดการช้ันเรยีน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน  

1 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง ส่วนด้านการทำงานเป็นทีม ดา้นจรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ดา้นการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนา

ผูเ้รียน ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน ด้านภาวะผูน้ำครู และ
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ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน 

เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูผูส้อนในโรงเรยีนที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางมีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหาร

สถานศกึษา และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มขีนาดเล็ก มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อาจเป็นเพราะในโรงเรยีนขนาดใหญ่และขนาดกลางมคีวามพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริม

ครูผูส้อนให้ได้มกีารพัฒนาตนเองตามความสามารถ และตรงตามสมรรถนะของครู

มากกว่า ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็ก ยังคงมคีวามขาดแคลนปัจจัยทางการบริหารที่จะ

ส่งเสริมครูผูส้อนในการพัฒนาตนเอง เช่น ขาดงบประมาณในการส่งครูเข้าอบรม ศึกษา 

ดูงานต่าง ๆ แหล่งเรียนรู ้สื่อการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ มะห์ดี มะดือราแว (2551, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะครูตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด

ปัตตานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

แก่ผูเ้รียนอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี เกี่ยวกับสมรรถนะครูตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครู พบว่า ครูผูส้อนจากโรงเรยีนที่มขีนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ

ครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของชัยเมธี ใจคุ้มเก่า (2561, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง 

สมรรถนะของครูผูส้อนที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เพื่อศกึษาการเรียนรู้ของผู้เรยีนโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เปรียบเทียบสมรรถนะของครูผูส้อน และ

ทักษะการเรียนรูข้องผูเ้รียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ศึกษา

ความสัมพันธ์ของสมรรถนะของครูผู้สอนและทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน ศึกษาอำนาจ

พยากรณ์ของสมรรถนะของครูผูส้อนที่มีผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน และหาแนว

ทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผลวิจัยพบว่า 

สมรรถนะของครูผูส้อน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม

ขนาดโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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  4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

และขนาดของโรงเรียน พบว่า 

   4.1 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งาน

วิชาการ และครูผูส้อนที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกันโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวัดผล

ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน และด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

ด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการพัฒนาหรอืการ

ดำเนนิการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการวางแผนงาน

วิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศึกษา ดา้นการพัฒนาและส่งเสริมให้

มีแหล่งการเรียนรู้ ดา้นการนิเทศการศกึษา ด้านการแนะแนวการศกึษา ด้านการส่งเสริม

ชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศกึษาและองค์กรอื่น ดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน ด้านประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา  

ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ และด้านการคัดเลือก

หนังสือเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา ไม่แตกต่างกัน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าบุคลากรใน

สถานศกึษาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน 

มีส่วนร่วมในการวางแผนงานทางการบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติตามนโยบายของ

สถานศกึษา และขับเคลื่อนงานไปพร้อมกัน บุคลากรทุกฝ่ายงานในสถานศกึษาปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ตามความรับผดิชอบของตนอย่างเต็มที่ มีวสิัยทัศน์กว้างไกล สร้างสรรค์ผลงาน 

อยู่เสมอใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน สามารถประสานงานกับบุคลากรหรอืหน่วยงาน 

สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล 

(2560, หนา้, 204 - 205) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
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โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 พบว่า ปัจจัยทางการ

บริหารของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน โดยรวม มีความแตกต่าง

กันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการ

บริหารมากกว่าครูผูส้อน และผลการวิจัยของ สอนนารินทร์ ปัททุม (2559, หนา้, 202)  

ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพการดำรง

ตำแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารงาน โดยรวมมคีวามแตกต่าง

กันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้าน

ผูบ้ริหารโรงเรียน ปัจจัยด้านงบประมาณ มคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน 

   4.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งาน

วิชาการ และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมพบว่าแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้านพบว่า ในด้านการแนะแนวการศกึษา ดา้นการประสานความร่วมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

ด้านวิชาการ และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและ

สถานศกึษา ด้านการนเิทศการศกึษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

และด้านการคัดเลือกหนังสือเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการพัฒนาหรอืการดำเนนิการเกี่ยวกับการให้ความเห็น

การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ดา้นการวางแผนงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการ

สอนในสถานศกึษา ดา้นการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา ดา้นการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการพัฒนา

และส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู ้ดา้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ไม่แตกต่างกัน

เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า ผูบ้ริหาร หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อนที่มี

ประสบการณ์ในตำแหน่งนอ้ยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้
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งานวิชาการ และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่ง 5 - 10 ปี และผูบ้ริหาร หัวหน้า

งานวิชาการ และครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ในตำแหน่งมากกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูผูส้อนที่มปีระการณ์ในการปฏิบัติงานที่น้อยกว่า มีความกระตอืรอืร้นในการปฏิบัติงาน

ยังถือว่าเป็นผูม้ีความตื่นเต้นกับการแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ ในการทำงานหรือการหา

ประสบการณ์เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านการบริหารวิชาการ และด้านอื่น ๆ หรอืมีวธิีการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเพิ่มประสทิธิผลของการบริหารงานวิชาการได้ดีกว่า เช่น   

มีเทคนิควิธีการที่ทันสมัย สามารถออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน ออกแบบการ

บริหารงานวิชาการที่เป็นระบบส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นมากกว่า

ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการบริหารและ

การปฏิบัติงานมานานแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคภูมิ ทองลาด (2561, บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู

ผูร้ับผิดชอบงานวิชาการ ครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อย

กว่า 10 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า ผูท้ี่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี 

   4.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งาน

วิชาการ และครูผูส้อนในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน พบว่าโดยรวมพบว่าโดยรวมไม่

แตกต่างกัน จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้นการ

พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการ

เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ดา้นการวางแผนงานวิชาการ 

ด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา ดา้นการวัดผลประเมนิผล และดำเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศกึษา ด้านการ

พัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรยีนรู้ ดา้นการนเิทศการศกึษา ด้านการแนะแนว

การศกึษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา ด้านการ
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ประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริม

และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานด้านประกอบการ

และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา ดา้นการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการ ด้านการคัดเลือกหนังสอืเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา และด้านการพัฒนาใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่าง

กันมีความตระหนักในบทบาทหนา้ที่เห็นความสำคัญของการบริหารงานโรงเรียนตามหน้าที่

ของตนเองและสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรูค้วามสามารถ มีทักษะ

การปฏิบัติที่หลากหลายไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยา บัวชัยสิทธิ์ 

(2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา เรื่อง ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรยีน ที่มีขนาดแตกต่างกัน 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของธารีรัตน์ กลยนีย์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักเขตพืน้ที่ประถมศกึษา

สกลนคร เขต 3 พบว่า 1) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก     

2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ครูผูส้อน และประธานกรรมการสถานศกึษาในโรงเรยีน โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ที่มขีนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

เขต 3 โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

  5. สมรรถนะของครูผู้สอนโดยรวม (CT) กับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการโดยรวม (ET) พบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวก เป็นไปตามมตฐิานที่ตั้งไว้ อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .473 มีความสัมพันธ์

กันในระดับปานกลาง ส่วนสมรรถนะของครูผูส้อนทั้ง 11 ด้านและประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการทั้ง 17 ด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และ .05 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน หัวหนา้งานวิชาการ และครูผูส้อน มีความ

เข้าใจและมีความเห็นว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนัน้มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 
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เพราะปัจจัยทางการบริหารไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพืน้ฐาน ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร 

คุณลักษณะของครูผูส้อนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และปัจจัยอื่น ๆ เช่น สมรรถนะครู

หรอืประสิทธิภาพของครูล้วนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียนและส่งผลถึง

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทั้งนัน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

อัจฉริยาพร ศักดิ์บุตร (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง

สมรรถนะกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและ

บุคลากรทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศกึษาสมุทรสาคร ผลการวิจัย 

พบว่า ระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคดิเห็นของ

ครูและบุคลากรทางการศกึษาในภาพรวม จำแนกตามเพศ พบว่า ด้านสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารตามความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศกึษา ทั้งเพศหญิง และเพศชาย  

ไม่แตกต่างกัน ดา้นการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาพบว่าเพศหญิงและเพศชายแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน

ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า ทางด้านสมรรถนะและการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคดิเห็นของครูบุคลากรทางการศกึษา 

ไม่แตกต่างกัน สมรรถนะและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามความ

คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะสำคัญของครูผูส้อนกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่าสมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหนา้งาน

วิชาการ และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน

ระดับมากที่สุด 3 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 8 ด้าน เรยีงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
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น้อย 3 ลำดับแรก คอื การพัฒนาผูเ้รียน การบริการที่ดี และจรยิธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู แต่ด้านที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการพัฒนาตนเอง ดังนั้น ผู้บริหาร

สถานศกึษาควรเน้นให้ครูมีการพัฒนาตนเอง โดยการการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ

ฝกึอบรม การศกึษาต่อและการศกึษาดูงาน หรอืการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ การเข้าประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ผูบ้ริหารควรกำหนดนโยบายแผนงาน

โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งจัดให้มรีะบบติดตามประเมินผล

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูได้มีการพัฒนา 

การทำผลงานทางวิชาการการพัฒนาตนเอง สนับสนุนใหค้รูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ผูอ้ื่น เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมอาชีพ ตลอดจนการทำ PLC ระหว่างครูในกลุ่มสาระเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

    1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่าประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 14 ด้าน เรยีงตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา และการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศกึษา แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนใน

สถานศกึษา ( = 3.86) ดังนั้น ผู้บริหารสถานศกึษาควรเน้นใหค้รูมีการจัดการเรียนการ

สอน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ มีการจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้และนำแผนการจัดการเรียนรูด้ังกล่าวไปใช้สอนจรงิ         

มีการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลอืนักเรียนพิการ          

ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม 

  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

   2.1 ควรนำวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผู้สอนกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนไปทำการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสมรรถนะสำคัญของครูผู้สอนกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

และเขตอื่น ๆ ต่อไป 
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   2.2 ควรศึกษาถึงสมรรถนะของครูผู้สอนและประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงสมรรถนะของครูผู้สอนและ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอย่างชัดเจนมากยิ่งขึน้ 

   2.3 จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผู้สอนกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูผูส้อน ควรมกีารศกึษาด้านการพัฒนาตนเองของครูผูส้อน เพื่อให้เกิดความรูแ้ก่ตนเอง

และนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนา มาพัฒนาผูเ้รียนต่อไป 
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร  คณบดีคณะครุศาสตร์และประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมอืง  

จังหวัดสกลนคร 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 3. นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 

 4. นายเอกชัย บุตรแสนคม  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 5. นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์

วิทยาสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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ผู้เชี่ยวชาญท่ีเสนอแนะเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครผูู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์และประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมอืง  

จังหวัดสกลนคร 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 3. นางเอื้อมพร บัวดี  ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 4. นางวัชราภรณ์ อินธิปีก ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 5. นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผูอ้ำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 6. นายประเสริฐ ปัตโชติชัย ผูอ้ำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศกึษา  

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 7. นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 8. นางอุมรินทร์ โปทาหลี  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจรญิศิลป์ศกึษา 

“โพธิ์คำอนุสรณ์” สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 9. นางวาสนา มุ่งกั้นกลาง ครูชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 10. นายครรชิต พลไชย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา    

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผู้สอน  

กับประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

คำชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของ

ครูผูส้อนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จงึขอความอนุเคราะห์ให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความ

เป็นจริง คำตอบของท่านมคีุณค่าสำหรับงานวิจัยในครั้งนี ้ข้อมูลที่ได้จากการตอบ

แบบสอบถามฉบับนีผู้ว้ิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับและนำเสนอผลการวิจัยในลักษณะ

ภาพรวมเท่านั้น 

 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผูส้อนในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มีจำนวน 11 ด้าน 

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มีจำนวน 17 ด้าน 

  ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี 

จงึขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

นางสาวภัทรสุดา เกิดแสง 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน [  ] หน้าข้อความ ตามสภาพความเป็นจรงิที่ 

 ท่านปฏิบัติงานอยู่ 

 1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

  [  ] ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

  [  ] หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

  [  ] ครูผูส้อน 

 2. ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

  [  ] น้อยกว่า 5 ปี 

  [  ] 5 - 10 ปี 

  [  ] มากกว่า 10 ปี 

 3. ขนาดของโรงเรียน 

  [  ] โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 499 คน) 

  [  ] โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียนตัง้แต่ 500 – 1,499 คน) 

  [  ] โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนตั้งแต่ 1,500 คนขึน้ไป)  
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ตอนที่ 2 

สมรรถนะของครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี ้แล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับ

ความคิดเห็น ตามความคิดเห็นของท่านว่า สมรรถนะของครูผู้สอนในโรงเรียนท่าน  

อยู่ในระดับใด 

 สมรรถนะของครูผูส้อน หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวมีแลและความสามารถ

ของครูที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม เป้าหมาย 

ซึ่งคุณลักษณะเหล่านีไ้ด้แก่ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงาน ซึ่งในแต่ละ

ระดับมีความหมาย ดังนี ้ 

  5 หมายถึง ระดับมากที่สุด  

  4 หมายถึง ระดับมาก  

  3 หมายถึง ระดับปานกลาง  

  2 หมายถึง ระดับน้อย  

  1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

ข้อ สมรรถนะของครูผู้สอน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 สมรรถนะหลัก (Core Competency)      

0 
วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบ 

     

จากตัวอย่างแสดงว่า ท่านมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนมีสมรรถนะครูผูส้อนในด้าน 

วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อ สมรรถนะของครูผู้สอน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 สมรรถนะหลัก (Core Competency)      

 1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน      

1 

 

วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหา 

อย่างเป็นระบบ 

     

2 กำหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน      

3 กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน      

4 ริเริ่ม สร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้      

5 
แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวชิาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนา

ตนเอง 

     

6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทุกครั้ง      

7 
นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ปรับปรุง/

พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

     

 2. ด้านการบริการที่ดี      

8 ให้บริการด้วยความยิม้แย้ม เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ 

ผูม้ารับบริการ 

     

9 ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ล่าช้า      

10 ให้บริการโดยยึดความต้องการของผูร้ับบริการเป็นหลัก      

11 ให้บริการอย่างมีความเคารพยกย่อง อ่อนน้อม  

ให้เกียรตผิูร้ับบริการ 

     

   3. ด้านการพัฒนาตนเอง      

12 ศกึษา ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 

     

13 ศกึษาค้นคว้าหาความรู ้และแสวงหาโอกาสพัฒนา

ตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

     

14 เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่อง 

     

15 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผูอ้ื่น เพื่อการพัฒนาตนเอง      
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ข้อ สมรรถนะของครูผู้สอน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

     4. ด้านการทำงานเป็นทีม      

16 ทำงานร่วมกับผูอ้ื่นตามบทบาทหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย      

17 สรา้งสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น      

18 ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความสำเร็จ

ร่วมกัน 

     

19 มีทักษะในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก สถานศกึษา 

และในทุกสถานการณ์ 

     

20 ยกย่องชมเชย ใหก้ำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาส 

ทีเ่หมาะสม 

     

21 แสดงบทบาทผูน้ำหรอืผูต้ามในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ได้เหมาะสมในทุกโอกาส 

     

     5. ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู      

22 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ  

และขนบธรรมเนียมประเพณี 

     

23 เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ ช่วยเหลอื และไม่เบียดเบียนผู้อื่น      

24 มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผูเ้รียน เพื่อนร่วมงาน 

และผู้รับบริการ 

     

25 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา      

26 ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติ 

และศักดิ์ศรีของวิชาชีพ 

     

27 ยกย่อง ช่ืนชมบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ      
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ข้อ สมรรถนะของครูผู้สอน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 
 สมรรถนะประจำสายงาน (Functional 

Competency) 

     

 
6. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ 

     

28 

 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

สอดคล้องกับวัย และความต้องการของผู้เรยีน 

     

29 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 

     

30 จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ีป่ลูกฝัง / ส่งเสริม  

คุณลักษณะพึงประสงค์และสมรรถนะของผูเ้รียน 

     

31 ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลายและ

เหมาะสมกับเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

32 ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ / นวัตกรรม 

ที่ใชใ้นการเรียนรู้ 

     

33 ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่นในการจัดการ

เรียนรู ้

     

34 สร้างและนำเครื่องมอืและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

     

35 วัดและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจรงิ      

36 นำผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการ

จัดการเรยีนรู้ในช้ันเรยีนต่อไป 

     

    7. ด้านการพัฒนาผู้เรยีน      

37 สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมแก่ผู้เรยีนในการจัดการ

เรียนรู ้

     

38 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผูเ้รียน 

โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม 
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ข้อ สมรรถนะของครูผู้สอน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

39 สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความ

เป็นไทยใหแ้ก่ผูเ้รียนในการจัดการเรยีนรู้ 

     

40 จัดทำโครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็น

ประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย 

     

    8. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรยีน      

41 

 

จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรยีน 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

     

42 

 

ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรยีนใหพ้ร้อม

ใช้และปลอดภัย 

     

43 ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผูเ้รียน 

และผูเ้รียนกับผูเ้รียน 

     

44 ให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎ กติกาขอ้ตกลง 

ในชั้นเรียน 

     

45 แก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้าง

วินัยเชงิบวกในชั้นเรียน 

     

46 จัดทำขอ้มูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและ

เอกสารประจำช้ันเรยีนครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

     

47 นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รียนได้อย่าง

เต็มศักยภาพ 

     

 
   9. ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผู้เรยีน 

     

48 สำรวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในช้ันเรยีนเพื่อ

วางแผนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน 

     

49 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้น 

ในชั้นเรียนเพื่อกำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาระบุ

สภาพปัจจุบัน 
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ข้อ สมรรถนะของครูผู้สอน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

50 จัดทำแผนการวิจัย และดำเนินกระบวนการวิจัยอย่าง

เป็นระบบตามแผนดำเนินการวิจัยที่กำหนดไว้ 

     

51 ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ

ผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

     

52 นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอื่น ๆ 

ที่มบีริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

     

    10. ด้านภาวะผู้นำครู      

53 

 

เห็นคุณค่าใหค้วามสำคัญในความคิดเห็นหรอืผลงาน 

และใหเ้กียรติแก่ผูอ้ื่น 

     

54 

 

มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผูอ้ื่น 

โดยมุ่งเน้นการเรยีนรู้ และการพัฒนาวิชาชีพ 

     

55 ริเริ่มการปฏิบัติที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนานวัตกรรม 

     

56 กระตุน้ผู้อื่นให้เกิดการเรียนรู้ และความร่วมมอืเพื่อ

พัฒนาผูเ้รียน สถานศกึษา และวิชาชีพ 

     

57 ปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ื่นภายใต้ระบบ / ขั้นตอนที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 

     

58 ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมิน

การปฏิบัติงานของตนเอง และผลการดำเนินงาน

สถานศกึษา 

     

59 กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทาย

ความสามารถของตนเองตามสภาพจรงิและปฏิบัติให้

บรรลุผลสำเร็จได้ 

     

60 ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังดา้นการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนจากผู้ปกครอง 
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ข้อ สมรรถนะของครูผู้สอน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 
   11. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ 

กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

     

61 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับผู้ปกครองและชุมชนในการติดต่อ 

สื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

     

62 เปิดโอกาสใหผู้ท้ี่ส่วนเกี่ยวข้องเขา้ร่วมวางแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับช้ันเรยีน 

     

63 ประสานงานกับผูป้กครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

     

64 เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนเข้ามาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

     

65 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผูป้กครองชุมชน

และองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ

แลกเปลี่ยนขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

     

66 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญ์ชาวบ้านหรอืภูมิ

ปัญญาในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

     

67 มีการเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียของสถานศกึษา

เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศกึษา 

     

68 มีการเสนอผลการจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายต่าง ๆ ของ

ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันใน

ทุกภาคเรียน 
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ตอนที่ 3 

ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 
 

คำชี้แจง  

โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี ้แล้วทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็น 

ตามความคิดเห็นของท่านว่า ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาของท่าน  

อยู่ในระดับใด 

 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ผลสำเร็จการดำเนินงานใน

ขอบข่ายภารกิจทุกอย่างของผู้บริหารสถานศกึษา ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการปรับปรุง

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ดีขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของ

สังคม โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมอืกัน ซึ่งในแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้ 

  5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

  4 หมายถึง ระดับมาก 

  3 หมายถึง ระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง ระดับน้อย 

  1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

ข้อ ประสิทธิผลการบรหิารวิชาการ 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

 
ด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

     

0 มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษาเพื่อกำหนดจุดเน้น

หรอืประเด็นที่สถานศกึษาใหค้วามสำคัญ 

     

 จากตัวอย่างแสดงว่า ท่านมีความคิดเห็นว่า มีการวิเคราะห์หลักสูตร

สถานศกึษาเพื่อกำหนดจุดเน้นหรอืประเด็นที่สถานศึกษาให้ความสำคัญ ระดับประสิทธิผล

อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อ ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

 
  1. ด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการ

ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

     

1 
มีการวิเคราะห์กรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่นที่สำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาจัดทำไว้ 

     

2 มกีารวิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษาเพื่อกำหนดจุดเน้น

หรอืประเด็นที่สถานศกึษาใหค้วามสำคัญ 

     

3 มีการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถาร

ศกึษาและชุมชนเพื่อนำมาเป็น ขอ้มูลจัดทำสาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่นใหส้มบูรณ์ยิ่งขึน้ 

     

4 มกีารจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาเพื่อ

นำไปจัดทำรายวิชาพืน้ฐานหรอืรายวิชาเพิ่มเติม จัดทำ

คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ

เรียนรู ้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม

ให้แก่ผูเ้รียน  

     

  2. ด้านการวางแผนงานวิชาการ       

5 มกีารวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล

และกำกับดูแล นเิทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ 

     

6 มกีารวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล

และกำกับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 

     

7 มกีารวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล

และกำกับดูแล นเิทศและติดตาม เกี่ยวกับการงาน

ทะเบียน วัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

     

8 มีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล 

และกำกับดูแล นิเทศและติดตาม เกี ่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 
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ข้อ ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

9 มกีารวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล

และกำกับดูแล นเิทศและติดตาม เกี่ยวกับการพัฒนา

และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

     

10 มกีารวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล

และกำกับดูแล นเิทศและติดตาม เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

     

11 ปฏิบัติ และดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม/ 

โครงการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนงานด้านวิชาการ 

     

12 มีการรายงานสรุปผล และประเมินผลกิจกรรม 

/ โครงการ / แผนงานด้านวิชาการ 

     

   3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา      

13 มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว 

ไปใช้สอนจริง 

     

14 มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก

ช้ันปี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  

พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

     

15 มีการผลิต จัดหา และนำสื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรยีนรู้

มาใชอ้ย่างหลากหลาย 

     

16 มีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาหอ้งสมุด ห้องปฏบิัติการ

ต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

     

17 มีการส่งเสริมการวิจัย การสร้างและพัฒนานวัตกรรม

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

18 มีการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและ

ช่วยเหลอืนักเรียนพิการ ดอ้ยโอกาสและมี

ความสามารถพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม 
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ข้อ ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

   4. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

19 มีการจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ สตปิัญญา มคีวามรู้

และคุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมี

ความสุข 

     

20 มีการจัดใหม้ีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองใหท้ัน

กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเป็น

ต้นแบบใหก้ับสถานศกึษาอื่น 

     

21 มีการจัดให้มีรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศกึษาธิการ 

     

22 การเพิ่มเติมเนือ้หาสาระของรายวิชามีความสอดคล้อง

สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรยีน ผู้ปกครอง  

ชุมชน สังคม 

     

23 มีการนเิทศ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการ

จัดการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา และรายงานผลให้

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเป็นประจำทุกปี 

     

24 สถานศึกษาเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ลึกซึ้งมาก

ขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ด้านศาสนา ดนตรี 

นาฎศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็น

เลิศผูบ้กพร่อง พิการ และการศกึษาทางเลือก 

     

   5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้      

25 มีการจัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ

สนใจและความถนัดของผู้เรียนโดดยคำนงึถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

     

26 มกีารจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์

จรงิ ฝกึการปฏบิัติใหท้ำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน 

และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
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ข้อ ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

27 มกีารจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝกึกระบวนการคิด การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหา 

     

28 มกีารจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

     

29 มีการจัดการเรียนรู้ใหเ้กิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มี

การประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนา

ผูเ้รียนตามศักยภาพ 

     

 
  6. ด้านการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทยีบ

โอนผลการเรียนรู้ 

     

30 มีการกำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของ

สถานศกึษา ตามหลักสูตรสถานศกึษาให้สอดคล้องกับ

นโยบายระดับประเทศ 

     

31 มกีารจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศกึษาให้เป็นไป

ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา 

     

32 มีการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน

ถูกต้องตามระเบียบ 

     

33 มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน และจัดให้มกีาร

ซ่อมเสริมในกรณีที่ผู้เรยีนไม่ผ่านการประเมิน 

     

34 

 

มีการจัดให้มีการพัฒนาเครื่องมอืในการวัดและ

ประเมินผล 

     

35 

 

 

 

มีการจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและ

การเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใชใ้นข้ออ้างอิง 

ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 

การสอน 
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36 ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัตผิลการประเมินการเรียน 

ด้านต่าง ๆ รายปี/รายภาค และตัดสินผลการเรียนการ

ผ่านช่วงช้ันและการจบการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

     

37 มีการแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนนิการเทียบโอนผลการ

เรียนถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 

     

   7. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษา 

     

38 มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ

ทำงานของนักเรียน ครู และผูเ้กี่ยวข้องกับการศกึษา 

     

39 มีการพัฒนาครูและผูเ้รียนใหม้ีความรู้เกี่ยวกับการ

ปฏริูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ  

ในการหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสาน

ความรูแ้บบสหวิทยาการ 

     

40 มกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย      

41 มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้

และพัฒนาคุณภาพการศกึษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนำ

ผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรูแ้ละพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

     

   8. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการ

เรยีนรู้ 

     

42 มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลายทั้งภายใน

และภายนอกสถานศกึษาให้พอเพียง เพื่อสนับสนุนการ

จัด กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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43 มีการจัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศกึษาให้เอือ้ต่อ

การจัดการเรียนรูข้องผูเ้รียน เช่น การพัฒนาห้องสมุด

ให้ทันสมัย 

     

44 มีการจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรูใ้นท้องถิ่นให้เอือ้ต่อ

การจัดการเรียนรูข้องผูเ้รียนของสถานศกึษาของตนเอง 

     

45 มีการส่งเสริมให้ครูและผูเ้รียนได้ใชแ้หล่งเรียนรู้ ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

และนิเทศ กำกับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง 

     

  9. ด้านการนิเทศการศึกษา      

46 มีการจัดให้มีการนเิทศภายในสถานศกึษาที่มคีุณภาพ

ทั่วถึงต่อเนื่อง เป็นระบบและกระบวนการ 

     

47 มกีารจัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้เชื่อมโยงกับ

ระบบนิเทศการศกึษาของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

     

48 ผูบ้ริหารสร้างความตระหนักใหแ้ก่ครูและผูเ้กี่ยวข้องให้

เข้าใจกระบวนการนเิทศภายใน ว่าเป็นกระบวนการ

ทำงานร่วมกันและนำผลการนเิทศไปพัฒนาปรับปรุง

วิธีการทำงานของแต่ละบุคคลใหม้ีคุณภาพ การนิเทศ

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหเ้กิดความ

เชื่อมั่น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนและครู 

     

   10. ด้านการแนะแนว      

49 มีการกำหนดนโยบายการจัดการศกึษาที่มกีารแนะแนวเปน็

องค์ประกอบสำคัญ โดยใหท้กุคนในสถานศกึษาตระหนัก

ถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

     

50 มีการจัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและ

การดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
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51 มีการสร้างความตระหนักใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่าของ

การแนะแนว และดูการแลช่วยเหลอืนักเรียน 

     

52 มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรูเ้พิ่มเติมใน

เรื่องจติวิทยาและการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

และเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตประจำวัน 

     

53 มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ

บุคลิกภาพที่เหมาะสมทำหน้าที่ครูแนะแนวครูที่ปรึกษา 

ครูประจำช้ันและคณะอนุกรรมการแนะแนว 

     

54 มีการดูแล กำกับ นเิทศ ติดตามและสนับสนุนการ

ดำเนนิงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

อย่างเป็นระบบ 

     

55 มีการส่งเสริมความร่วมมอืความเข้าใจอันดีระหว่างครู 

ผูป้กครอง และชุมชน 

     

56 มีการการประสานงานด้านการแนะแนวระหว่าง

สถานศกึษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนา

สถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 

     

57 มีการเชื่อมโยงระบบแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนที่มีความชัดเจนและปฏบิัติได้ 

     

   11. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศึกษา 

     

58 มีการกำหนดมาตรฐานการศกึษาเพิ่มเติมของให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน มาตราฐานสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาและความตอ้งการของชุมชน 
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59 มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศกึษาทีมุ่่งเนน้คุณภาพ

การศกึษาตามแผนกลยุทธ์ / แผนกยุทธศาสตร์ของ

โรงเรียน 

     

60 มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสรา้ง

การบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางาน และการสร้างระบบ

ประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็น

หมวดหมู่ ขอ้มูลมีความสมบูรณ์ เรยีกใช้ง่าย สะดวก 

รวดเร็ว ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบัน 

     

61 มกีารดำเนินโครงการ / กิจกรรมสถานศึกษาดำเนนิการ

อย่างเป็นระบบ และมีการทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมี

ส่วนร่วม 

     

62 มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา อย่าง

จรงิจังและต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู ผูป้กครอง 

และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

     

63 มีการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตรง

ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

     

64 มีจัดทำรายงานคุณภาพการศกึษาประจำปี (SAR)   

และสรุปรายงานประจำปีมีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ 

     

   12. ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ 

     

65 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันอื่น 

     

66 มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัด

กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
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67 มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการ

แสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรร 

ภูมปิัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 

     

68 

 

 

มีการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหม้ีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

     

   13. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

     

69 

 

 

 

มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา ตลอดจนวิทยากร

ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง

พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสบืสานจารีต

ประเพณี ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     

70 มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับ

ชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพื่อให้สถานศกึษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน 

และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

     

71 

 

มีการให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่น ๆ 

     

72 มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม

การสรา้งความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์เก่า การประชุม

ผูป้กครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การ

ร่วม กิจกรรมกับสถาบันการศกึษาอื่น 

     

   14. ด้านส่งเสรมิและสนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

     

73 มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจต่อบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  

ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
74 

 

 

 

 

มีการจัดให้มีการสร้างความรู ้ความเข้าใจ การเพิ่ม

ความพรอ้มให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  

และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา 

     

75 

 

 

 

 

มีการร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอื่น ร่วมกันจัดการศกึษาและใช้ทรัพยากร

ร่วมกันใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

     

76 

 

 

 

 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้

ร่วมกันระหว่างสถานศกึษากับบุคคล ครอบครัวชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนองค์กร

เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

     

77 

 

 

 

 

 

 

 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัวชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความ

ช่วยเหลอืทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและ

จำเป็น 
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ข้อ ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

 
  15. ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏบิัติเกี่ยวกบั

งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

     

78 

 

 

มีการวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการจองสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้

และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  

     

79 

 

 

มีการร่วมกันจัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของสถานศกึษาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

     

80 

 

 

มีการร่วมกันตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และแก้ไข

ปรับปรุง 

     

81 

 

มีการร่วมกันนำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ 

     

82 

 

 

มีการร่วมกันตรวจสอบ และประเมินผลการใชร้ะเบียบ

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา 

และนำไปแก้ไขปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

     

 
  16. ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรยีนเพื่อใช้ใน

สถานศึกษา 

     

83 

 

 

 

มีการศกึษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรูต้่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับสาระการ

เรียนรู้ในหลักสูตรสถานศกึษา เพื่อเป็นหนังสือในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

84 

 

 

มีการจัดทำหนังสือเรียน หนังสอืเสริมประสบการณ์ 

หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด เพื่อใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ข้อ ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

85 

 

 

มีการประเมินคุณภาพหนังสือเรียนหนังสอืเสริม

ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝกึหัด ใบงาน 

ใบความรู ้เพื่อใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

     

 
  17. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทาง

การศึกษา 

     

86 

 

 

 

มจีัดให้มกีารร่วมกันกำหนดนโยบายวางแผนในเรื่องการ

จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษาของสถานศกึษาให้ทันต่อความก้าวหน้าของ

เทคโนโลย ี

     

87 

 

 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้การใชส้ื่อการเรียนรู้

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา และสามารถก้าวทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

     

88 

 

 

 

 

มีการมุ่งพัฒนาครูให้มคีวามรูแ้ละสามารถใช้สื่อการ

เรียนรู้และเทคโนโลยีทางการศกึษาที่ให้ขอ้เท็จจริง เพื่อ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึน้ โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อ 

ที่เสริมการจัดการศกึษาของสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 

     

89 

 

 

มีการนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในการจัดหา ผลติใช้ และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

อย่างสม่ำเสมอ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง  

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ตาราง 50 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญ ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ 

 ของครูผู้สอนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

 ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 ประสบการณ์ในตำแหน่ง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 ขนาดของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

 ตอนที่ 2 สมรรถนะของครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

    1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

1 วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 กำหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ขั้นตอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน

ทุกภาคเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

4 ริเริ่ม สร้างสรรค์ในการพัฒนาการ

จัดการเรยีนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

5 แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวชิาชีพ 

ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

ทุกครั้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

7 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมา

ใช้ปรับปรุง/พัฒนาการทำงานใหด้ี

ยิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

    2. ด้านการบริการที่ดี 

8 ให้บริการด้วยความยิม้แย้ม เอาใจใส่ 

เห็นอกเห็นใจผู้มารับบริการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ  

ไม่ล่าช้า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 ให้บริการโดยยึดความต้องการของ

ผูร้ับบริการเป็นหลัก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 ให้บริการอย่างมีความเคารพยกย่อง 

อ่อนนอ้ม ให้เกียรติผูร้ับบริการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 3. ด้านการพัฒนาตนเอง 

12 ศกึษา ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง  

และวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้และแสวงหา

โอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

จากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผูอ้ื่นเพื่อการ

พัฒนาตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

    4. ด้านการทำงานเป็นทมี 

16 ทำงานร่วมกับผูอ้ืน่ตามบทบาท

หนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 สรา้งสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานเพื่อสู่

เป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 มีทักษะในการทำงานร่วมกับบุคคล

อื่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพทั้งภายใน

และภายนอก สถานศกึษาและในทุก

สถานการณ์ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

20 ยกย่องชมเชย ใหก้ำลังใจแก่เพื่อน

ร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 แสดงบทบาทผูน้ำหรอืผูต้ามในการ

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ในทุกโอกาส 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

    5. ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

22 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ 

และขนบธรรมเนียมประเพณี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

23 เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ ช่วยเหลอืและไม่

เบียดเบียนผู้อื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผูเ้รียน 

เพื่อนร่วมงานและผูร้ับบริการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

25 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

26 ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ 

ปกป้องเกียรตแิละศักดิ์ศรีของ

วิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

27 ยกย่อง ช่ืนชมบุคคลที่ประสบ

ความสำเร็จในวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 6. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ 

28 ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้อย่าง

หลากหลายสอดคล้องกับวัย และ

ความตอ้งการของผู้เรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

29 

 

 

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ

กำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

และการประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

30 

 

จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ีป่ลูกฝัง/

ส่งเสริม คุณลักษณะพึงประสงค์และ

สมรรถนะของผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

31 ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

หลากหลายและเหมาะสมกับเนือ้หา

และกิจกรรมการเรยีนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

32 ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ

ผลติสื่อ/นวัตกรรมที่ใชใ้นการเรียนรู้ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

33 ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น

ในการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

34 สร้างและนำเครื่องมอืและประเมิน 

ผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

35 วัดและประเมินผลผูเ้รียน 

ตามสภาพจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

36 นำผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ 

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชัน้

เรียนต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 7. ด้านการพัฒนาผู้เรยีน 

37 สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมแก่

ผูเ้รียนในการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

38 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรมให้แก่ผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียน

มีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

39 สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย 

ความภูมิใจในความเป็นไทยใหแ้ก่

ผูเ้รียนในการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

40 จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม

ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ

ในความเป็นไทย 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

 8. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรยีน 

41 

 

 

จัดสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกหอ้งเรียนที่เอือ้ต่อการ

เรียนรู้  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

42 

 

ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกใน

หอ้งเรียนให้พรอ้มใช้และปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

43 ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ครูกับผูเ้รียนและผูเ้รียนกับผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

44 ให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎ 

กติกาข้อตกลงในช้ันเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

45 แก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนด้าน

ระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัยเชิง

บวกในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

46 จัดทำขอ้มูลสารสนเทศของนักเรียน

เป็นรายบุคคลและเอกสารประจำชั้น

เรียนครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

47 นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ

พัฒนาผูเ้รียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 9. ด้านการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรยีน 

48 สำรวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่

เกิดขึ้นในชัน้เรียนเพื่อวางแผนการ

วิจัยเพือ่แก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

49 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับ

นักเรียนที่เกิดขึ้นในช้ันเรยีนเพื่อ

กำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

ระบุสภาพปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

50 จัดทำแผนการวิจัย และดำเนิน

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบตาม

แผนดำเนินการวิจัยที่กำหนดไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

51 ตรวจสอบความถูกต้องและความ

น่าเชื่อถือของผลการวิจัยอย่างเป็น

ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

52 นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน

กรณีศกึษาอื่น ๆ ที่มบีริบทของ

ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด้ 

 10. ด้านภาวะผู้นำครู 

53 

 

 

เห็นคุณค่าใหค้วามสำคัญในความ

คิดเห็นหรือผลงานและใหเ้กียรติแก่

ผูอ้ื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

54 

 

 

มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนาอย่าง

สร้างสรรค์กับผูอ้ื่นโดยมุ่งเน้นการ

เรียนรู้ และการพัฒนาวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

55 ริเริ่มการปฏิบัติที่นำไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

นวัตกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

56 กระตุน้ผู้อื่นให้เกิดการเรียนรู้ และ

ความรว่มมอืเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

สถานศกึษา และวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

57 ปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ื่นภายใต้ระบบ/

ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

58 ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการ

ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงาน

ของตนเอง และผลการดำเนินงาน

สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

59 กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของ

ตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติให้

บรรลุผลสำเร็จได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

60 ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ

ความคาดหวังด้านการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนจากผู้ปกครอง 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

 11. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

61 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับผูป้กครองและ

ชุมชนในการติดต่อ สื่อสารเพื่อการ

จัดการเรยีนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

62 เปิดโอกาสใหผู้้ที่ส่วนเกี่ยวข้องเข้า

ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ในระดับช้ันเรียน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

63 ประสานงานกับผูป้กครองและชุมชน

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

64 เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชน

เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

66 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญ์

ชาวบ้านหรอืภูมปิัญญาในท้องถิ่นเข้า

มามีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

67 มีการเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วน

เสียของสถานศกึษาเข้ามามีส่วนร่วม

ในการประเมินผลการจัดการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

68 มีการเสนอผลการจัดการเรียนรู้ต่อ

ฝ่ายต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหา

ร่วมกันในทุกภาคเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

   1. ด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถ่ิน 

1 

 

 

มีการวิเคราะห์กรอบสาระหลักสูตร

ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาจัดทำไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

2 มกีารวิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษา

เพื่อกำหนดจุดเน้นหรอืประเด็นที่

สถานศกึษาให้ความสำคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 มีการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศของสถารศกึษาและ

ชุมชนเพื่อนำมาเป็น ข้อมูลจัดทำ

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นใหส้มบูรณ์

ยิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 มกีารจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ของสถานศกึษาเพื่อนำไปจัดทำ

รายวิชาพืน้ฐานหรอืรายวิชาเพิ่มเติม 

จัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการ

เรียนรู้ แผนการจัดการเรยีนรู้ เพื่อ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เหมาะสมให้แก่ผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   2. ด้านการวางแผนงานวิชาการ 

5 มกีารวางแผนงานด้านวิชาการโดย

การรวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล 

นิเทศและตดิตามเกี่ยวกับงาน

วิชาการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

6 มกีารวางแผนงานด้านวิชาการโดย

การรวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล 

นิเทศและติดตามเกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 มกีารวางแผนงานด้านวิชาการโดย

การรวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล 

นิเทศและติดตาม เกี่ยวกับการงาน

ทะเบียน วัดผลประเมินผลและการ

เทียบโอนผลการเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 มีการวางแผนงานด้านวิชาการโดย

การรวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล 

นิเทศและติดตาม เกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 มกีารวางแผนงานด้านวิชาการโดย

การรวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล 

นิเทศและติดตาม เกี่ยวกับการ

พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 มกีารวางแผนงานด้านวิชาการโดย

การรวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล 

นิเทศและติดตาม เกี่ยวกับการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

11 ปฏิบัติ และดำเนินการตามขั้นตอน

ของกิจกรรม/ โครงการ ตามที่

กำหนดไว้ในแผนงานด้านวิชาการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 มีการรายงานสรุปผล และ

ประเมินผลกิจกรรม/ โครงการ/ 

แผนงานด้านวิชาการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

13 มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำ

แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้

สอนจรงิ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ทุกชั้นปี ตามแนว

ปฏริูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญพัฒนาคุณธรรมนำความรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

15 มีการผลิต จัดหา และนำสื่อการ

เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้มาใช้อย่าง

หลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

16 มีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนา

หอ้งสมุด ห้องปฏบิัติการต่าง ๆ  

ให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

17 มีการส่งเสริมการวิจัย การสร้างและ

พัฒนานวัตกรรมทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 มีการส่งเสริมการพัฒนาความเป็น

เลิศของนักเรียนและช่วยเหลือ

นักเรียนพิการ ดอ้ยโอกาส และมี

ความสามารถพิเศษอย่างเป็น

รูปธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   4. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

19 มีการจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ

พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ สติปัญญา 

มีความรู้และคุณธรรมสามารถอยู่

ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 มีการจัดใหม้ีการวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรขึ้นใช้เองใหท้ันกับการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และเป็นต้นแบบใหก้ับสถานศกึษาอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

21 มีการจัดให้มีรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

22 การเพิ่มเติมเนือ้หาสาระของรายวิชา

มีความสอดคล้องสภาพปัญหาความ

ต้องการของผู้เรยีน ผู้ปกครอง  

ชุมชน สังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

23 มีการนเิทศ ติดตาม และประเมินผล 

ตลอดจนการจัดการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศกึษา และรายงาน

ผลใหส้ำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

เป็นประจำทุกปี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 สถานศกึษาเพิ่มเติมเนือ้หาสาระของ

รายวิชาให้ลึกซึง้มากขึ้นสำหรับ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ด้าน

ศาสนา ดนตรี นาฎศลิป์ กีฬา 

อาชีวศกึษา การศกึษาที่ส่งเสริม

ความเป็นเลิศผู้บกพร่อง พิการ และ

การศกึษาทางเลือก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

25 มีการจัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้

สอดคล้องกับความสนใจและความ

ถนัดของผูเ้รียนโดดยคำนึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

26 มกีารจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏบิัติ

ให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน 

และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

27 มกีารจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝกึ

กระบวนการคิด การจัดการ การ

เผชิญสถานการณ์ และการแก้ไข

ปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

28 มีการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างได้

สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว ้

ในทุกวิชา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

29 มีการจัดการเรียนรู้ใหเ้กิดขึ้นได้ทุก

เวลา ทุกสถานที่ มกีารประสาน

ความร่วมมอืกับทุกฝ่ายเพื่อร่วมกัน

พัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   6. ด้านการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทยีบโอนผลการเรียนรู้ 

30 มีการกำหนดระเบียบการวัดและ

ประเมินผลของสถานศกึษา ตาม

หลักสูตรสถานศกึษาให้สอดคล้อง

กับนโยบายระดับประเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

31 มกีารจัดทำเอกสารหลักฐานทาง

การศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบการ

วัดและประเมินผลของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

32 มีการวัดผล ประเมินผล และเทียบ

โอนผลการเรียนถูกต้องตามระเบียบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

33 มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน 

และจัดให้มีการซ่อมเสริมในกรณีที่

ผูเ้รียนไม่ผ่านการประเมิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

34 

 

มีการจัดให้มีการพัฒนาเครื่องมอืใน

การวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

35 

 

 

 

 

มีการจัดระบบสารสนเทศด้านการ

วัดผลประเมินผลและการเทียบโอน

ผลการเรียน เพื่อใชใ้นข้ออ้างองิ 

ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

36 ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการ

ประเมินการเรยีนด้านต่าง ๆ รายปี/

รายภาค และตัดสินผลการเรียนการ

ผ่านช่วงช้ันและการจบการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

37 มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ

ดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน

ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

  7. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

38 มีการกำหนดนโยบายและแนว

ทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ

ทำงานของนักเรียน ครู และ

ผูเ้กี่ยวข้องกับการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

39 มีการพัฒนาครูและผูเ้รียนใหม้ี

ความรู้เกี่ยวกับการปฏริูปการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ 

ในการหาเหตุผลในการตอบปัญหา 

การผสมผสานความรูแ้บบสห

วิทยาการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

40 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

กระบวนการวิจัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

41 มีการรวบรวมและเผยแพร่

ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และ

พัฒนาคุณภาพการศกึษา รวมทั้ง

สนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

 8. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 

42 มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรูอ้ย่าง

หลากหลายทั้งภายในและภายนอก

สถานศกึษาให้พอเพียง เพื่อ

สนับสนุนการจัด กระบวนการเรียนรู้

ที่เน้นให้นักเรียนแสวงหาความรูด้้วย

ตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

43 มีการจัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศกึษาให้เอือ้ต่อการจัดการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น การพัฒนา

หอ้งสมุดให้ทันสมัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

44 มีการจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรูใ้น

ท้องถิ่นให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้

ของผู้เรยีนของสถานศกึษาของ

ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

45 มีการส่งเสริมให้ครูและผูเ้รียนได้ใช้

แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศกึษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

และนิเทศ กำกับติดตาม ประเมิน 

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

 9. ด้านการนิเทศการศึกษา 

46 มีการจัดให้มีการนเิทศภายใน

สถานศกึษาที่มคีุณภาพทั่วถึง

ต่อเนื่อง เป็นระบบและกระบวนการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

47 มกีารจัดระบบนิเทศภายใน

สถานศกึษาให้เช่ือมโยงกับระบบ

นิเทศการศกึษาของสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

48 ผูบ้ริหารสร้างความตระหนักใหแ้ก่ครู

และผูเ้กี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการ

นิเทศภายใน ว่าเป็นกระบวนการ

ทำงานร่วมกัน และนำผลการนิเทศไป

พัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแต่

ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 

เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมั่น และเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนและครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   10. ด้านการแนะแนว 

49 มีการกำหนดนโยบายการจัด

การศกึษาที่มกีารแนะแนวเป็น

องค์ประกอบสำคัญ โดยให้ทุกคนใน

สถานศกึษาตระหนักถึงการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการแนะแนว และการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

50 มกีารจัดระบบงานและโครงสร้าง

องค์กรแนะแนวและการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษาให้

ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

51 มีการสร้างความตระหนักใหค้รูทุก

คนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และ

ดูการแลช่วยเหลอืนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

52 มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับ

ความรูเ้พิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและ

การแนะแนวและการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการใน

การจัดการเรียนรูแ้ละเชื่อมโยงสู่การ

ดำรงชีวติประจำวัน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

53 มีการคัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรู้

ความสามารถและบคุลิกภาพที่

เหมาะสม ทำหน้าที่ครูแนะแนว ครูที่

ปรึกษา ครูประจำช้ันและ

คณะอนุกรรมการแนะแนว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

54 มีการดูแล กำกับ นเิทศ ติดตามและ

สนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว

และดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเป็น

ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

55 มีการส่งเสริมความร่วมมอืความ

เข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง 

และชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

56 มีการการประสานงานด้านการแนะ

แนวระหว่างสถานศกึษา องค์กร

ภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนา

สถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่าย

การแนะแนว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

57 มีการเชื่อมโยงระบบแนะแนว และ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี

ความชัดเจนและปฏบิัติได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

     11. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

58 มีการกำหนดมาตรฐานการศกึษา

เพิ่มเติมของให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน มาตราฐาน

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและ

ความตอ้งการของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

59 มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศกึษาที่

มุ่งเนน้คุณภาพการศกึษาตามแผน

กลยุทธ์/แผนกยุทธศาสตร์ของ

โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



302 

ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

60 มีการจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการ

บริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางาน และ

การสรา้งระบบประกันคุณภาพ

ภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็น

หมวดหมู่ ขอ้มูลมีความสมบูรณ์ 

เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

61 มกีารดำเนินโครงการ/กิจกรรม

สถานศกึษาดำเนินการอย่างเป็น

ระบบ และมีการทำงานที่เข้มแข็งเน้น

การมสี่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

62 มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศกึษา อย่างจรงิจังและต่อเนื่อง

ด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง 

และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

63 มีการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษาตรงตาม

มาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อรองรับ

การประเมนิคุณภาพภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

64 มีจัดทำรายงานคุณภาพการศกึษา

ประจำปี (SAR)  และสรุปรายงาน

ประจำปีมคีวามถูกต้องและเชื่อถือได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

   12. ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

65 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

66 มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชน โดยการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภายในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

67 มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัด

การศกึษาอบรม มกีารแสวงหา

ความรู ้ข้อมูลข่าวสาร และรู้จัก

เลือกสรรภูมปิัญญาและวิทยาการ

ต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด้ 

68 

 

 

 

 

มีการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาและความต้องการ 

รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหม้ีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง

ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

 13. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ

องค์กรอื่น 

69 

 

 

 

 

 

มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง

พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน 

รวมทั้งสบืสานจารีตประเพณี 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

70 มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน 

ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง

ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้

สถานศกึษาเป็นแหล่งวทิยาการของ

ชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชน

และท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

71 

 

 

 

มีการให้บริการด้านวิชาการที่

สามารถเช่ือมโยงหรอืแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ 

ในที่อื่น ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

72 มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อ

ส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์เก่า  

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การ 

ปฏบิัติงานร่วมกับชุมชน การร่วม  

กิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 14. ด้านส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

73 มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความ

เข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัด

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

74 

 

 

 

 

 

 

 

มีการจัดให้มีการสร้างความรู ้ความ

เข้าใจ การเพิ่มความพร้อมใหก้ับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัด

การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ มห
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

75 

 

 

 

 

 

 

 

มีการร่วมกับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

ร่วมกันจัดการศกึษาและใช้

ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

76 

 

 

 

 

 

 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

สถานศกึษากับบุคคล ครอบครัว

ชุมชน องค์กรชุมชน องค์ปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเอกชนองค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

77 

 

 

 

 

 

 

 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล 

ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน 

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความ

ช่วยเหลอืทางด้านวิชาการตามความ

เหมาะสมและจำเป็น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

   15. ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบังานด้านวิชาการของ

สถานศึกษา 

78 

 

 

 

 

มีการวิเคราะห์ระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการจอง

สถานศกึษา เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนว

เดียวกัน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

79 

 

 

 

 

มีการร่วมกันจัดทำร่างระเบียบและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนว

เดียวกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

80 

 

 

 

มีการร่วมกันตรวจสอบร่างระเบียบ

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศกึษา และแก้ไข

ปรับปรุง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

81 

 

 

มีการร่วมกันนำระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

82 

 

 

 

 

มีการร่วมกันตรวจสอบ และ

ประเมินผลการใชร้ะเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษา และนำไปแก้ไขปรับปรุง

ให้เหมาะสมต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   16. ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรยีนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

83 มีการศกึษา วเิคราะห์ คัดเลือก

หนังสือเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับ

สาระการเรียนรู้ในหลักสูตร

สถานศกึษา เพื่อเป็นหนังสือในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

84 มกีารจัดทำหนังสือเรียน หนังสอื

เสริมประสบการณ์ หนังสอือ่าน

ประกอบ แบบฝกึหัด เพื่อใช้ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

85 มีการประเมินคุณภาพหนังสือเรยีน

หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือ

อ่านประกอบแบบฝกึหัด ใบงาน ใบ

ความรู ้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ข้อ 

ที่ 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

   17. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

86 มีจัดใหม้ีการร่วมกันกำหนดนโยบาย

วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนา

สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษาของสถานศกึษาให้ทันต่อ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

87 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้การ

ใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา และสามารถก้าวทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

88 มีการมุ่งพัฒนาครูให้มคีวามรูแ้ละ

สามารถใช้สื่อการเรียนรูแ้ละ

เทคโนโลยีทางการศกึษาที่ให้

ข้อเท็จจริง เพื่อสร้างองค์ความรู้

ใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อ

ที่เสริมการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษาให้มปีระสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

89 มีการนเิทศ ติดตาม และประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรในการ

จัดหา ผลติใช้ และพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ  

ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 51  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  

 สมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

 

 

สมรรถนะของครูผูส้อน ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

สมรรถนะหลัก (Core Competency)   

   1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .899 

 

 

1 .730 

2 .680 

3 .671 

4 .684 

5 .704 

6 .758 

7 .718 

   2. ด้านการบริการที่ดี 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .854 

 

 

8 .443 

9 .840 

10 .681 

11 .868 

   3. ด้านการพัฒนาตนเอง 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .977 

12 .950 

13 .950 

14 .936 

15 .928 

   4. ด้านการทำงานเป็นทีม 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .845 

16 .460 

17 .460 

18 .742 

19 .625 

20 .721 

21 .753 
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ตาราง 51 (ต่อ) 

 

สมรรถนะของครูผูส้อน ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

   5. ด้านจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .905 

 

22 .750 

23 .738 

24 .750 

25 .733 

26 .719 

27 .738 

สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) 

   6. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนรู้ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .781 

28 .745 

29 .325 

30 .745 

31 .325 

32 .577 

33 .362 

34 .455 

35 .518 

36 .243 

   7. ด้านการพัฒนาผูเ้รียน 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .767 

37 .693 

38 .397 

39 .483 

40 .763 

   8. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรยีน 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .953 

41 .859 

42 .831 

43 .847 

44 .858 

45 .764 
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ตาราง 51 (ต่อ) 

 

สมรรถนะของครูผูส้อนในโรงเรยีน ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

   8. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรยีน 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .953 

46 .851 

47 .858 

   9. ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ การวิจัย

เพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .932 

48 .823 

49 .857 

50 .784 

51 .837 

52 .806 

   10. ด้านภาวะผู้นำครู 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .864 

53 .604 

54 .763 

55 .786 

56 .230 

57 .346 

58 .582 

59 .734 

60 .786 

   11. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอื

กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .926 

61 .321 

62 .668 

63 .773 

64 .845 

65 .882 

66 .836 

67 .831 

68 .809 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

สมรรถนะของครูผูส้อน เท่ากับ .928 
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 จากตาราง 51  พบว่า ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) มีค่าอยู่

ระหว่าง 0.243 – 0.950 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.23 หมดทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผูส้อนในโรงเรียน เท่ากับ 0.928 ซึ่งแยกเป็นราย

ด้านได้ ดังนี้ 

  1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่

ระหว่าง 0.671 – 0.758 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.899 

  2. ด้านการบริการที่ดี มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 

0.443 - 0.868 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.854  

  3. ด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 

0.928 - 0.950 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.977 

  4. ด้านการทำงานเป็นทีม มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 

0.460 - 0.753 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.845 

  5. ด้านจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่

ระหว่าง 0.719 - 0.750 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.905 

  6. ด้านการการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีค่าอำนาจ

จำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.243 - 0.745 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.781 

  7. ด้านการพัฒนาผูเ้รียน มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.397 - 

0.763 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.767 

  8. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 

0.764 - 0.859 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.953 

  9. ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน มีค่าอำนาจ

จำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.784 - 0.857 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.932 

  10. ด้านภาวะผูน้ำครู มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.230 - 0.786 

และค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ 0.864 

  11. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้    

มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.321 - 0.882 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

0.926 
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ตาราง 52  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  

 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

 เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ  ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

1. ด้านการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการ

ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .833 

1 .356 

2 .706 

3 .824 

4 .804 

2. ด้านการวางแผนงานวิชาการ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .883 

5 .715 

6 .740 

7 .653 

8 .695 

9 .571 

10 .551 

11 .747 

12 .616 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .895 

13 .791 

14 .752 

15 .654 

16 .612 

17 .714 

18 .791 

4. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .907 

19 .608 

20 .432 

21 .911 

22 .893 

23 .793 

24 .850 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ  ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .864 

25 .642 

26 .747 

27 .701 

28 .669 

29 .682 

6. ด้านการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบ

โอนผลการเรียนรู้ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .928 

30 .734 

31 .798 

32 .738 

33 .689 

34 .800 

35 .713 

36 .839 

37 .740 

7. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาใน

สถานศกึษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .837 

38 .549 

39 .678 

40 .757 

41 .715 

8. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการ

เรียนรู ้

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .803 

42 .598 

43 .708 

44 .719 

45 .645 

9. ด้านการนเิทศการศกึษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .773 

46 .616 

47 .699 

48 .528 

10. ด้านการแนะแนว 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .833 

49 .394 

50 .631 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ  ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

10. ด้านการแนะแนว 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .833 

51 .625 

52 .493 

53 .508 

54 .711 

55 .781 

56 .375 

57 .524 

11. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศกึษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .915 

58 .717 

59 .781 

60 .764 

61 .722 

62 .688 

63 .781 

64 .764 

12. ด้านการส่งเสริมชุมชนใหม้ีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .843 

65 .687 

66 .697 

67 .657 

68 .685 

13. ด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .859 

69 .463 

70 .843 

71 .685 

72 .870 

14. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .858 

73 .626 

74 .784 

75 .634 

76 .571 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

 

 จากตาราง 52  พบว่า ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) มีค่าอยู่

ระหว่าง 0.356 – 0.971 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.23 หมดทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่น                      

ของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เท่ากับ 0.977 ซึ่งแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 

  1.  ด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น มคี่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.356 - 0.824 และค่าความ

เชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.833 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ  ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

14. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .858 

77 .774 

15. ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของสถานศกึษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .879 

78 .725 

79 .856 

80 .847 

81 .662 

82 .496 

16. ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน

สถานศกึษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .973 

83 .946 

84 .912 

85 .971 

17. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทาง

การศกึษา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .898 

86 .895 

87 .846 

88 .905 

89 .481 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เท่ากับ .977 
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  2.  ด้านการวางแผนงานวิชาการ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 

0.551 - 0.747 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.883 

  3.  ด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ

อยู่ระหว่าง 0.612 - 0.791 และค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.895 

  4.  ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่

ระหว่าง 0.432 - 0.911 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.907 

  5.  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 

0.642 - 0.747 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.864 

  6.  ด้านการวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน มีค่า

อำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.713 - 0.839 และค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 

0.928 

  7.  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและสถานศึกษา มีค่าอำนาจ

จำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.549 - 0.757 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.837 

  8.  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้ มีค่าอำนาจจำแนกราย

ข้ออยู่ระหว่าง 0.598 - 0.719 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.803 

  9.  ด้านการนิเทศการศกึษา มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.528 - 

0.699 และค่าความเช่ือม่ันรายด้านเท่ากับ 0.773 

  10. ด้านการแนะแนวการศึกษา มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 

0.375 - 0.781 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.833 

  11. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษามี

ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.688 - 0.781 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

0.915 

  12. ด้านการส่งเสริมชุมชนใหม้ีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีค่าอำนาจจำแนก

รายข้ออยู่ระหว่าง 0.657 - 0.697 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.843 

  13. ด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและ

องค์กรอื่นมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.463 - 0.870 และค่าความเชื่อม่ันราย

ด้านเท่ากับ 0.859 
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  14. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่

ระหว่าง 0.571 - 0.784 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.858 

  15. ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ มีค่า

อำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.496 - 0.856 และค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 

0.879 

  16. ด้านการคัดเลือกหนังสือเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา มีค่าอำนาจจำแนก

รายข้ออยู่ระหว่าง 0.912 - 0.971 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.973 

  17. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษามีค่าอำนาจจำแนก

รายข้ออยู่ระหว่าง 0.481 - 0.905 และค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.898 
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ภาคผนวก ฉ 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผล 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปมาลงในตาราง 
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Statistics 

 status 

experienc

e size 

N Valid 341 341 341 

Missing 0 0 0 

Mean 2.4252 2.2581 1.9560 

Std. Deviation .85979 .76175 .73633 

 

 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 
84 24.6 24.6 24.6 

หัวหนา้วิชาการ 28 8.2 8.2 32.8 

ครูผูส้อน 229 67.2 67.2 100.0 

Total 341 100.0 100.0  

 

 

ประสบการณ์ 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid น้อยกว่า 5 ปี 66 19.4 19.4 19.4 

5-10 ปี 121 35.5 35.5 54.8 

มากกว่า 10 

ปี 
154 45.2 45.2 100.0 

Total 341 100.0 100.0  

ขนาดโรงเรียน 
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 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid เล็ก 100 29.3 29.3 29.3 

กลาง 156 45.7 45.7 75.1 

ใหญ่ 85 24.9 24.9 100.0 

Total 341 100.0 100.0  

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TAa 341 3.00 5.00 4.30 .38 

TAb 341 3.00 5.00 4.68 .37 

TAc 341 2.00 5.00 4.00 .72 

TAd 341 2.50 5.00 4.12 .56 

TAe 341 3.33 5.00 4.54 .35 

TAf 341 3.00 5.00 4.45 .42 

TAg 341 3.50 5.00 4.68 .38 

TAh 341 3.00 5.00 4.27 .40 

TAi 341 3.00 5.00 4.43 .49 

TAj 341 3.00 5.00 4.49 .46 

TAk 341 2.63 8.50 4.10 .59 

TA 341 3.23 4.99 4.38 .29 

Valid N (listwise) 341     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TBa 341 3.00 5.00 4.45 .53 

TBb 341 3.00 5.00 4.50 .44 

TBc 341 2.71 4.29 3.86 .35 

TBd 341 3.33 5.00 4.52 .39 

TBe 341 3.00 5.00 4.45 .50 

TBf 341 3.00 11.25 4.47 .54 

TBg 341 2.75 5.00 4.43 .52 

TBh 341 3.00 5.00 4.42 .59 

TBi 341 1.00 5.00 4.45 .58 

TBj 341 2.44 5.00 4.50 .47 

TBk 341 2.29 5.00 4.60 .49 

TBl 341 2.50 5.00 4.43 .54 

TBm 341 2.00 5.00 4.48 .60 

TBn 341 2.00 5.00 4.48 .54 

TBo 341 2.40 5.00 4.46 .52 

TBp 341 3.00 5.00 4.47 .51 

TBq 341 3.00 5.00 4.54 .50 

TB 341 3.04 5.04 4.44 .33 

Valid N (listwise) 341     
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ภาคผนวก ช 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 

ของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทาง 

การพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 

ผูว้ิจัย นางสาวภัทรสุดา  เกิดแสง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่ 19 รหัสนักศึกษา 61421229117 

ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพศิ  ธรรมรัตน์   

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ดร.เทพรังสรรค์ จันทรังษี  

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................. 

สถานที่ทำงาน................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์................................................................................................... 

เริ่มสัมภาษณ์เวลา........................................ จบการสัมภาษณ์เวลา.................................. 

 

ประเด็นคำถาม  

1. ท่านมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอย่างไร

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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2. ท่านมแีนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ด้านการพัฒนาตนเองอย่างไร

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

3. ท่านมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ดา้นการทำงานเป็นทีมอย่างไร 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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4. ท่านมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ดา้นการบริหารจัดการช้ันเรียนอย่างไร 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

5. ท่านมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ดา้นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างไร 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพประกอบ 2  สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์

   และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและ

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบ 3  สัมภาษณ์ นายประเสริฐ ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน 

   เต่างอยพัฒนศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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ภาพประกอบ 4 สัมภาษณ์ นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 

   ธาตนุารายณ์วิทยา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 สัมภาษณ์ นางวัชราภรณ์ อินธิปีก ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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 ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์ นางเอื้อมพร บัวดี ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
 

 
 

 ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ์ นายครรชิต พลไชย ครูชำนาญการพิเศษ  

      โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

      มัธยมศกึษา เขต 23 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ช่ือ - สกุล      นางสาวภัทรสุดา เกิดแสง 

วัน เดือน ปีเกิด    วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2536 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   250/6 หมู่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม ถนนราษฎร์บำรุง  

      อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47220 

ตำแหน่งปัจจุบัน    ครู 

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนเจริญศลิป์ศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 

      สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2549  ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร  

      อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2552  ช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

      อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2555  ช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนสกลราชวิทยานุกูล 

      อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2560  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

 พ.ศ. 2563  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.)  

      สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน  

 พ.ศ. 2560  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเจริญศลิป์ศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 

      สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

 พ.ศ. 2562  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเจริญศลิป์ศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 

      สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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