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บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระดับชั้นที่สอน ประสบการณ์การสอน สถานศึกษาที่สังกัด และเพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ 
กลุ่มตัวอย่างคือ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 ก าหนด
จ านวนกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้าโรงเรียนละ 50 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน และแบบสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนละ 2 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีค่าความเชื่อม่ัน 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ภาคใต้ ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูมีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ และด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 2. การเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ภาคใต้ ตามความคิดเห็นของครู ที่มีเพศ ระดับการศึกษา ช่วงชั้นที่สอน และประสบการณ์ใน
การสอนต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนครูที่มีอายุ และสถานศึกษาที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามล าดับ  
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 3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ประกอบด้วย 
 3.1 ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรต้องเป็น ผู้รู้ เรื่องหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ผู้ตื่น การตื่นตัวในการศึกษาหาความรู้ การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่มา
ก าหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ และแบ่งปันความรู้ให้ครูอย่างต่อเนื่อง และผู้เบิกบาน ใน
การส่งเสริมการท างานเป็นทีมของบุคลากรและครู โดยผู้บริหารเป็นผู้ให้บริการที่ดีและเป็นต้นแบบในการ
ให้บริการความรู้ ทักษะวิชาชีพและบุคลิกภาพ 
 3.2 ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรต้องเข้าใจเหตุผลในการพัฒนา
หลักสูตรและต้องมีองค์ความรู้ส าคัญ คือ ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ สาระการเรียนรู้เเกนกลาง มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ ข้อมูลส่วนต้นของหลักสูตร ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถณะส าคัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ข้อมูลการจัดการเรียนรู้ และการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
 3.3 ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรต้องสร้างระบบ
คุณภาพในการด าเนินการ คือ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้า
กลุ่มสาระ) การจัดท าค าสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่บริหารกลุ่มสาระและการจัดการเรียนรู้รายบุคคล มีการ
จัดคาบประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ และประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ โดยก าหนด
รูปแบบเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการประชุม มีหัวหน้ากลุ่มรายงานผลการประชุม ครู
รายงานผลการปฏิบัติงาน รองวิชาการและคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผู้อ านวยการ อีกทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหา หรือตามบันทึกข้อเสนอแนะและส่งเสริมสนับสนุน 
แก้ปัญหาตามข้อค้นพบ ตลอดจนผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระสรุปผลงานรายงานผลต่อสาธารณะชน
ประจ าป ี
 3.4 ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การวิจัยประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  ควรต้องมีข้อมูลที่มีความเชื่อมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรและ
งบประมาณ เพ่ือแก้ไขหรือพัฒนาให้ตรงกับข้อค้นพบส าคัญนั้น ๆ มีแนวทางด าเนินการ คือ แนวทางที่ 1 
พัฒนาแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยออกค าสั่งมอบหมายกลุ่มงานที่รับผิดชอบ มีการจัดท า
แผนงาน โครงการวิจัยพัฒนาและแก้ไขปัญหา ตลอดจนด าเนินการวิจัยและเขียนรายงานผลน าเสนอ 
แนวทางท่ี 2 การวิจัยประเมินผลและแก้ไขปัญหาผู้เรียน (วิจัยชั้นเรียน) ครูปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งโรงเรียน 
(การเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)พร้อมกับค้นหานักเรียนที่ต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ อีกทั้งออกแบบพัฒนา นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และน านวัตกรรมไปใช้
กับกลุ่มนักเรียน ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลให้ผู้บริหารทราบ 
ค าส าคัญ: สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้  
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Abstract  
This research aimed to study and compared the teacher’s view in academic 

management competencies of administrators in Princess Chulabhorn’s College of 
Southern Thailand. The study was categorized by sex, age, education level, teaching 
level, teaching experience and colleges. Moreover, the assessments will be used to 
examine developmental approach of Princess Chulabhorn’s Colleges in the South of 
Thailand. Quota sampling was 50 teachers per school have 150 teachers. And interviews 

luminaries 6 people during academic year 2017.Survey forms was used as data collection 
in scale system made by the researcher. The survey results showed reliability of 0.97in 
analyzing percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, Scheffe’s 
method, and content analysis.   
 The results were found that: 

1. According to the survey, the teachers believe that the academic management 
competencies of administrators in Princess Chulabhorn’s Colleges in the South of 
Thailand is at a high level and in individual section which includes learning management, 
curriculum development, Learning management supervision in school, respectively. 

2. The comparison of academic management competencies of administrators in 
Princess Chulabhorn’s Colleges in the South of Thailand in classified by sex, education 
level, teaching level, and teaching experience showed similar results. Thus, these 
teachers at Princess Chulabhorn’s Colleges in the South of Thailand have the same view 
in terms of performance of the administrators.  However, in the different age and 
different colleges showed significant different views at the alpha scale of .01. 

3.The developmental approach in academic management competencies of 
administrators in Princess Chulabhorn’s Colleges in the South of Thailand includes:  

3.1 Administrators: As an education manager, one must have vast knowledge in 
school curriculum and educational management. He or she must also be an enthusiastic 
learner with an initiative for continuing education and self-improvement to enhance the 
quality and the efficiency in his duty performance. It is also essential that management is 
an extrovert who continuously sharing his knowledge and promote teamwork. To be a 
good manager, must lead by example in every aspect including life skill and characters.   

3.2 Curriculum Development: Administrators should be comprehensive 
understanding of the curriculum with all the essential knowledge.   

3.3 Educational Supervision: Quality system for action is appoint academic 
management committee ; administrators, academic department, subject branch chief. 

3.4 Research for Development: Developmental research department must 
contain creditable information supporting funding and resources in order to resolve or 
improve varies matters. First, improve teaching technique and teaching quality by giving 
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group research assignments. The purpose is to research methods in improving and 
problem solving. 
Keywords: Academic Management Competencies, Princess Chulabhorn’s Colleges in the 

South of Thailand 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่สามารถสร้างและพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถในทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่องและตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันต้องสามารถร่วมมือ
กันในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันกับนานาประเทศในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพและยั่ งยืน ด ารง
เอกลักษณ์ และคุณค่าของความเป็นไทยไว้ มุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ โดยได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ (วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์, 2547, น.3) 

 หัวใจหลักในการบริหารสถานศึกษาคือ งานวิชาการ ซึ่งมีความส าคัญและเป็นงานหลักของ
สถานศึกษา สมิธ และคณะ (Smith; et al, 1961, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544, น.14) ได้
เสนอแนะการใช้เวลาในการบริหาร และการให้ความส าคัญของงานในสถานศึกษา โดยแยกงานออกเป็น 7 
ประเภท ได้แก่ งานบริหารวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 40 งานบริหารบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 20 งานบริหาร
กิจการนักเรียนนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 20 งานบริหารการเงิน งานบริหารอาคารสถานที่ งานบริหาร
ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานบริหารทั่วไป คิดเป็นงานบริหารละร้อยละ 5  

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, น.19) ได้ก าหนดสมรรถนะการบริหารด้านวิชาการ 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา และด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  (ส านักการศึกษา, 2551, 
น.34) การบริหารงานวิชาการให้ประสบผลส าเร็จจะต้องมีการวางแผนงาน โดยการสร้างความตระหนัก
ศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการก าหนดขอบข่ายภารกิจงาน การจัดท าแผนงาน
วิชาการน าแผนไปปฏิบัติ ประเมินผลวิเคราะห์ผลจากการประเมินและพัฒนางานวิชาการ การสร้างความ
ตระหนักศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการวางแผนและด าเนินการจัดการเรียนการสอนจัดท าแผนการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารงานวิชาการข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีความส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภายใต้
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพ่ือให้การน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปสู่การปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการที่รอบรู้ เชี่ยวชาญ ลักษณะการบริหารงานต้องปรับให้สอดคล้อง
กับบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนไป โดยต้องเป็นผู้มีความเป็นผู้น าสูง มีความรอบรู้ สามารถช่วยเหลือแนะน า 
และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ร่วมงานได้ ภิญโญ สาธร (2547, น.247) ได้กล่าวว่า ปัจจัยของผู้บริหารการศึกษา
ในสังคมประชาธิปไตย ควรมีความรู้ทางด้านวิชาการ ต้องมีพฤติกรรมการบริหารแบบประชาธิปไตย 
ระบบการบริหารจะมีความมุ่งหมายที่ก่อให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือกันทุก ๆ ฝ่าย ด าเนินการจัดการ
ศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้บริหาร ควรท าหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ขององค์กร เป็น
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ผู้น าในองค์กร มีหน้าที่แนะน า สั่งสอนบุคลากร ร่วมเป็นก าลังใจให้ลูกน้อง ริเริ่ม ปรับปรุงและพัฒนา
องค์กร ตลอดจนสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได ้

การจัดการศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นโรงเรียนที่เน้นความสามารถพิเศษ
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์.แต่จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน.(O-NET).ในปีการศึกษา 
2556-2559 แสดงให้เห็นว่าคะแนนในวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต่ ากว่ารายวิชาอ่ืน ๆ และไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ของโรงเรียน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก็เป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารวิชาการ และเป็นเครื่องชี้ความส าเร็จ และความสามารถของผู้บริหาร จึงถือว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่าง
ยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องจะต้องรับรู้ เรื่องราวและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
วิชาการในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพ่ือน าไปพัฒนาในสถานศึกษาได้ ตรงตามเป้าหมายและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, 2561 น.13)  

จากสภาพและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยสนใจศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ เพ่ือจะได้น าไปเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้ 
เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และใช้บริหารวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา และเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป 

   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ภาคใต้ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับที่สอน ประสบการณ์การสอน 
และสถานศึกษาที่สังกัด 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
สมรรถนะตามแนวคิดของแมคเคลแลนด์ (McClelland) มี 5 ส่วน คือ 1. ความรู้ (Knowledge) 

คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ 2. ทักษะ (Skill) 
คือสิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นทักษะทางคอมพิวเตอร์ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้เป็น
ต้นทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู้และสามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว  3. ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) คือเจตคติค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน
หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็นเช่นความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น 4. บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล 
(Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้นเช่น คนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 5. 
แรงจูงใจเจตคติ (Motive/Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่ง
ไปสู่เป้าหมายหรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นต้น 
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การบริหารงานวิชาการให้ประสบผลส าเร็จจะต้องมีการวางแผนงานวิชาการ โดยมีการด าเนินงาน 
(ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, น.19) ดังต่อไปนี้ 1. การบริหารจัดการการเรียนรู้ ได้แก่ สร้างความ
ตระหนัก ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการก าหนดขอบข่าย ภารกิจ การจัดท าแผนงาน
วิชาการน าแผนไปปฏิบัติ ประเมินผลวิเคราะห์ผลจากการประเมินและพัฒนางานวิชาการ 2. การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ สร้างความตระหนัก ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการ
วางแผนและด าเนินการจัดการเรียนการสอน จัดท าแผนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การจัดการสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้  การส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดห้องปฏิบัติการให้เอ้ือต่อการ
เรียน ส่งเสริมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและช่วยเหลือนักเรียนด้อย
โอกาส 3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้แก่ สร้างความตระหนัก ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
มีระบบการนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การวางแผนและการประเมินผลการนิเทศการศึกษา การ
พัฒนาบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน การติดตาม แนะน า และช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในทุกด้าน 4. 
ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ สร้างความตระหนักศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน การวางแผน นโยบายส่งเสริม ประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การวิจัยที่พัฒนาการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน  

 
กรอบแนวคิดที่ใช้การวิจัย 
ตัวแปรอิสระ                                 ตัวแปรตาม 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 

  
 
**เว้นระหว่างหัวข้อส าคัญ 1 บรรทัด 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย  
1. เพศ 
- ชาย 
- หญิง 
2. อาย ุ
- ต่ ากว่า 35 ปี 
- 35 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- สูงกว่าปริญญาตรี 
4. ระดับชั้นที่สอน 
- ระดับช้ันท่ี 1 (ม.1 – ม.3) 
- ระดับชั่นที ่2 (ม.4 – ม.6) 
5. ประสบการณ์การสอน 
- 1 - 5 ปี 
- 6 -10 ปี 
- 11 ปีขึ้นไป 
6. สถานศึกษาท่ีสังกัด 
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 

 
- 35 ปีขึ้นไป 
 

 

ระดับสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ 
1. ด้านบริหารจัดการการเรียนรู ้
2. ด้านพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
3. ด้านนิเทศการจดัการเรียนรู้ใน 
สถานศึกษา 
4. ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ปี

การศึกษา 2560 จ านวน 290 คน ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า โรงเรียนละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 150 
คน โดยการสุ่มอย่างง่าย และการหยิบฉลากแบบไม่ใส่คืน  

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ  
กลุ่มตัวอย่างในวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ แบบ

โควต้า โรงเรียนละ 2 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นที่สอน ประสบการณก์ารสอน และสถานศึกษาที่สังกัด 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับสมรรถนะในการบริหารงาน
วิชาการ ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ตามกรอบของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, น.
27) สมรรถนะทั้ง 4 ด้าน 
            ตอนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์ แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ 
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขอหนังสือแนะน าตัวจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถึงผู้อ านวยการ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ทั้ง 3 แห่ง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขออนุญาต
เก็บข้อมูล และเพ่ือแนะน าตัวและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีสิทธิ์
ในการให้ข้อมูลและได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ไม่เปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล 

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปส่งให้ที่สถานศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง หลังจากส่งแบบสอบถาม
แล้วจะไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  

3. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ สรุปผล ตาม
ขั้นตอนของการวิจัย 

ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1 ขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬา

ภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ทั้ง 3 แห่ง 
2. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้  ทั้ง 3 แห่ง ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือแนะน าตัวและขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์  
3. ผู้วิจัยประสานงาน โดยการนัดหมาย ตารางการสัมภาษณ์  
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4. นัดหมายวันเวลา สถานที่ที่แน่นอนกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกครั้ง 
5. ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ จ านวน 6 ท่าน 

       
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงปริมาณ  

1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของค าตอบใน
แบบสอบถามแต่ละชุด น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์  

2. แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระดับชั้นที่สอน ประสบการณ์การสอน และสถานศึกษาที่สังกัด วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 

3. แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ ใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ วิเคราะห ์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แล้วแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) 

4. วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ ใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ จ าแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับชั้นที่สอน 
โดยใช้การทดสอบที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (Independent Samples) 

5. วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนต่อสมรรถนะใน
การบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ จ าแนกตามประสบการณ์การสอน และ
สถานศึกษาที่สังกัด โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 3 
กลุ่มข้ึนไป ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) และท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ 
โดยใช้วิธีของ Scheffe'   

 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. น าร่างรายงานแบบสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ทั้งหมดในแต่ละหัวข้อของการสัมภาษณ์ เพื่อแยกแยะแนวความคิดที่ปรากฏในเนื้อหารายงาน
การสัมภาษณ์ สรุปเป็นความเรียง 
 
ผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของครู.พบว่า.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง.97.คน.คิดเป็น
ร้อยละ.64.70.เพศชาย.53.คน.คิดเป็นร้อยละ.35.30.มีอายุต่ ากว่า.35.ปี.76.คน.คิดเป็นร้อยละ.50.70.มี
อายุ.35.ปี.ขึ้นไป.74.คน.คิดเป็นร้อยละ.49.3.ตลอดจนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี.84.คน.คิดเป็นร้อย
ละ.56.0.และมีผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 66 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 ซึ่งมีระดับชั้นที่สอน
ที ่2 (ม.4 – ม.6) 90 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ระดับชั้นที่ 1 (ม.1–ม.3) 60 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 โดยมี
ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า.10.ปีขึ้นไป.59.คน.คิดเป็นร้อยละ.39.30.รองลงมามีประสบการณ์ในการ
สอน 5-10 ปี 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70 และมีประสบการณ์ในการสอนต่ ากว่า 5 ปีเพียง 39 คน.คิด
เป็นร้อยละ 28.0 อีกทั้งปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ตรัง 
และนครศรีธรรมราช โรงเรียนละ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34   
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2. ผลการศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ภาคใต้ ตามความคิดเห็นของครูในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.32, S.D. = 0.55) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน และระดับมาก 3 ด้าน โดยมี
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ
การเรียนรู้ (  = 4.50, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (  = 4.40, S.D. = 
0.54) และด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (  = 4.20, S.D. = 0.70) ส่วน
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในล าดับต่ าสุด คือด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา (  = 4.17, S.D. = 0.78)  

3. ผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ตามความคิดเห็นของครู โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ช่วงชั้น
ที่สอน ประสบการณ์การสอน และสถานศึกษาที่สังกัด ไดด้ังนี้ 
 3.1.ครูเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 3.2.ครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ ด้าน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

3.3.ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3.4.ครูที่มีช่วงชั้นที่สอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3.5.ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3.6.ครูที่มีสังกัดในสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีสังกัดในสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นด้าน
ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ ด้านพัฒนา
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หลักสูตรสถานศึกษา และด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

4. ผลการประมวลแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโดยการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ 

4.1.ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ ผู้บริหารวิชาการควรเป็น ผู้รู้ รู้และเข้าใจหลักสูตร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รู้และเข้าใจการจัดท าก าหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 
รู้และเข้าใจการจัดตารางเรียนของผู้เรียนและตารางสอนของครู รู้และเข้าใจการจัดชั้นเรียน รู้และเข้าใจ
การจัดครูเข้าสอน รู้และเข้าใจการให้ครูประเมินคุณภาพการศึกษา รู้และเข้าใจการจัดแบบเรียนและสื่อ
การเรียนการสอน รู้และเข้าใจกระบวนการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน รู้และเข้าใจกระบวนการจัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ควรเป็นผู้ตื่น การตื่นตัวในการศึกษาหาความรู้ การพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ใหม่มาก าหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ และแบ่งปันความรู้ให้ครูอย่างต่อเนื่อง  และ
ควรเป็นผู้เบิกบาน ในการส่งเสริมการท างานเป็นทีมของบุคลากรและครู โดยผู้บริหารเป็นผู้ให้บริการที่ดี
และเป็นต้นแบบในการให้บริการความรู้ ทักษะวิชาชีพและบุคลิกภาพ 

4.2.ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารวิชาการ การ
พัฒนาหลักสูตรจึงเป็นหัวใจส าคัญของผู้บริหารโรงเรียนด้านวิชาการ ผู้บริหารควรเข้าใจเหตุผลในการ
พัฒนาหลักสูตรและต้องมีองค์ความรู้ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ สาระการเรียนรู้เเกนกลาง 
มาตรฐานและตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ ข้อมูลส่วนต้นของหลักสูตร ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สมรรถณะส าคัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และข้อมูลการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่งการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ควรด าเนินการ ดังนี้ เริ่มต้นจากข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส่วนต้นของหลักสูตร
และข้อมูลการจัดการเรียนรู้ ที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือหาข้อจ ากัดที่เป็นประเด็นจุดอ่อนและจุดเด่น จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประเด็นปัญหา และความต้องการเพิ่มเติม การแต่งตั้งคณะท างาน ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง การทบทวนปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร การเขียนค าอธิบายรายวิชา เน้นการจัดล าดับความรู้
และทักษะที่พ่ึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร (การหาสัมฤทธิ์ผล
ทีเ่ชื่อถือได้) และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

4.3.ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ครูคือหัวใจส าคัญของหลักสูตรในการน า
หลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามที่สถานศึกษาต้องการหรือประกัน
คุณภาพได้ การนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาควรสร้างระบบคุณภาพ ในการด าเนินการ คือ 
แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระ).จัดท าค าสั่งมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่บริหารกลุ่มสาระและการจัดการเรียนรู้รายบุคคล  จัดคาบประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการในสัปดาห์ จัดคาบประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ ก าหนดรูปแบบเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รายงานการประชุม หัวหน้ากลุ่มรายงานผลการประชุม ครูรายงานผลการปฏิบัติงาน  รอง
วิชาการและคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผู้อ านวยการ  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การ
สนับสนุนแก้ไขปัญหา หรือตามบันทึกข้อเสนอแนะและส่งเสริมสนับสนุน แก้ปัญหาตามข้อค้นพบ และ
ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระสรุปผลงานรายงานผลต่อสาธารณะชนประจ าปี  

4.4.ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  การวิจัยประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นความมุ่งมั่นของผู้บริหารเพ่ือต้องการข้อมูลที่มีความเชื่อมั่นในการส่งเสริม
สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือแก้ไขหรือพัฒนาให้ตรงกับข้อค้นพบส าคัญนั้น ๆ ควรมีแนวทาง
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ด าเนินการดังนี้ แนวทางท่ี 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ออกค าสั่งมอบหมายกลุ่มงานที่
รับผิดชอบ จัดท าแผนงาน โครงการวิจัยพัฒนาและแก้ไขปัญหา ด าเนินการวิจัยและเขียนรายงานผล
น าเสนอ แนวทางที่ 2 การวิจัยประเมินผลและแก้ไขปัญหาผู้เรียน (วิจัยชั้นเรียน) ครูปฏิบัติหน้าที่ตาม
ค าสั่งโรงเรียน (การเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) ครูค้นพบนักเรียนที่
ต้องการได้รับความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ ออกแบบพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ น านวัตกรรมไป
ใช้กับกลุ่มนักเรียน ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมที่ออกแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลให้
ผู้บริหารทราบ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ภาคใต้ ตามความคิดเห็นของครูในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
และจ าเป็นต้องน าพาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า ให้เท่าทันความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโต
อย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันสูง ประกอบกับผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติภารกิจที่
จะน าโรงเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายอันสูงสุดที่จะต้องพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพน่าเชื่อถือได้ โดยใช้ทักษะในการใช้ความคิด การบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทักษะในการสื่อสาร 
การท างานเป็นทีม รวมทั้งมีสมรรถนะของนักบริหาร ในด้านการบริหารคน ความรอบรู้ในการบริหาร การ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานอย่างมืออาชีพ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2545 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ยิ่งยศ พละเลิศ (2550, น. 60) พบว่า ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการระดับมาก ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล สอดคล้องกับการวิจัยของปาริชาติ ค ากอง (2557, น. 5) และจิรศักดิ์ ทองเพชร (2556, 
บทคัดย่อ) ทีพ่บว่า สมรรถนะของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
 1.1 ครูมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ มีความเข้าใจ
หลักการและแนวทางการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานวิชาการได้
อย่างอิสระ มีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมได้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน ส่งเสริมและก ากับดูแล การจัด
กิจกรรมที่ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง ตลอดจนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับการวิจัยของนันทพร ศุภะพันธุ์ (2551, บทคัดย่อ) พบว่า การบริหาร
จัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารสามารถจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ และตามความถนัดของผู้เรียน ได้โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดประสบการณ์จัด
สภาพแวดล้อม ส่งเสริมการใช้สื่อมีการนิเทศการใช้สื่อรวมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม และยังสอดแทรก
คุณธรรม จรยิธรรม สอดคล้องกับการวิจัยของปาริชาติ ค ากอง (2557, น. 5) และเพชรา ชาญฟ่ัน (2556, 
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บทคัดย่อ) ทีพ่บว่า การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  
 1.2 ครูมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร ตลอดจนขั้นตอน และบทบาทในการบริหารหลักสูตร เป็นผู้น าในการน า
หลักสูตรไปใช้ การจัดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรออกแบบโครงสร้างของหลักสูตร จัดท าหลักสูตรตาม
บริบทของโรงเรียน รวมถึงการให้ครูร่วมกันจัดท าหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น และสามารถพัฒนานักเรียน
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และการจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือ เอกสารประกอบหลักสูตรที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับจิรศักดิ์ ทองเพชร (2556) ดวงหทัย ธูปบุตร (2555) 
พูลสวัสดิ์ ค ามุงคุณ (2556) และปาริชาติ ค ากอง (2557) ที่พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การบริหารงานวิชาการ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 1.3 ครูมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ มีการ
ส่งเสริม แนะน า ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ตลอดจนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินงานที่ครู
ได้รับมอบหมาย โดยมีการนิเทศการสอน ควบคุมการสอนของครูให้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
จัดการให้ครูแสดงและเผยแพร่ผลงานที่ท า ส่วนสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน ครูผู้สอนมีความเห็นว่า การมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแผนหรือระยะเวลาการนิเทศภายในให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ กมล 
ภู่ประเสริฐ (2544, น. 9-13) ได้กล่าวถึง การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้ 1) ผู้บริหารมี
ความสามารถในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน ที่มีหลักการให้บุคลากรทุกคนร่วมกัน
รับผิดชอบ 2) ผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน 3) ผู้บริหารมี
ความสามารถในการควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในสม่ าเสมอ 4) ผู้บริหารมีความรู้ 
ความสามารถในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยถือเป็นปัญหาของสถานศึกษาโดยส่วนรวม 
สอดคล้องกับการวิจัยของพรพิศ อินทะสุระ (2551,) จิรศักดิ์ ทองเพชร (2556) และปาริชาติ ค ากอง 
(2557) ทีพ่บว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 1.4 ครูมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ภาคใต้ มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนที่ตนรับผิดชอบ การสนับสนุนให้ใช้วิธีการทีห่ลากหลายในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมให้ครูตระหนักถึงบทบาทของครูในฐานะนักวิจัย ครูผู้สอน และนักพัฒนา
หลักสูตรควบคู่กันไป เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
สอดคล้องกับดวงหทัย ธูปบุตร (2555) พูลสวัสดิ์ ค ามุงคุณ (2556) และปาริชาติ ค ากอง (2557) ที่พบว่า 
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สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ช่วงชั้นที่สอน 
ประสบการณ์การสอน และสถานศึกษาท่ีสังกดั ได้ดังนี้ 
 2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ จ าแนกตามเพศ พบว่า ครูเพศชายและเพศหญิงมี
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้อาจเป็นเพราะ ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานวิชาการ และมีความเห็นว่าการที่ผู้บริหารมีระดับความสามารถในสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการ มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจการบริหารงานด้านวิชาการเป็นอย่างดี ตลอดจนมีการส่งเสริม 
ช่วยเหลือ ย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา และการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยจะส่งผลต่อ
คุณภาพในระดับสูงต่อไป ท าให้การด าเนินงานในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นตามไป
ด้วยสอดคล้องกับเพชรา ชาญฟ่ัน (2556) และพูลสวัสดิ์ ค ามุงคุณ (2556) ที่พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ จ าแนกตามอายุ พบว่า ครูที่มีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ภาคใต้ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ครูที่มีอายุต่างกันนั้น ได้รับการอบรมที่ต่างกัน ประสบการณ์ และ
เทคนิควิธีต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พบเห็นการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้พบปัญหา 
อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาไม่เท่ากันจึงท าให้ครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นที่ต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของเพชรา ชาญฟ่ัน (2556) และพูลสวัสดิ์ ค ามุงคุณ (2556) ที่พบว่า ครูที่มีอายุ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้  จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ทุกคน ได้รับการศึกษา
ในระดับใดก็ตาม ต่างก็มีความกระตือรือร้น ต้องการการส่งเสริม การแนะน าในการพัฒนาตนเอง และ
ผู้บริหารให้ครูได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างเท่าเทียมกัน จึงท าให้มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุณี ทรัพย์ประเสริฐ (2547) และเพชรา ชาญฟ่ัน (2556) ที่พบว่า ครูที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวมไมแ่ตกต่างกัน 
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4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน พบว่า ครูที่มีระดับชั้นที่
สอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้เห็นว่า การบริหารงาน
วิชาการนั้น ต้องด าเนินการในทุกระดบัชั้นในสถานศึกษา ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการเรียนรู้ ยัง
มีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ในการส่งเสริม 
ช่วยเหลือ แนะน า และให้ความส าคัญในงานวิชาการเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับเพียรพันธ์ุ กิจพาณิชย์
เจริญ (2552) และเฉลิมพล ทิมบ ารุง (2555) ที่พบว่าสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาจ าแนกตามช่วงชั้นที่สอนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ จ าแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ภาคใต้ เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารพิจารณามอบหมายงานให้ปฏิบัติ ครูไม่ว่าจะท างานหรือมี
ประสบการณม์าก่ีปีต่างก็มีส่วนร่วมในการบริหารของผู้บริหาร และมีความเท่าเทือมกันในการปฏิบัติงานที่
มีความเป็นอิสระในหน้าที่ที่ตนได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเพียรพันธ์ุ กิจพาณิชย์เจริญ (2552) 
และจิรศักดิ์ ทองเพชร (2556) ที่พบว่า สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตาม
ประสบการณ์การสอน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 6. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ จ าแนกตามสถานศึกษาที่สังกัด พบว่า ครูที่มีสังกัดใน
สถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีสังกัดในสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
อาจเป็นเพราะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้เห็นว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญ เมื่อครูได้รับการส่งเสริมให้ตระหนักถึงบทบาทของครูในฐานะนักวิจัย และครูผู้สอน
ควบคู่กันไป เพ่ือได้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยในการแก้ไข พัฒนาและเพ่ิมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่อาจมีข้อคิดเห็นแตกต่างกันบ้างต่อผลที่ ได้จากการวิจัย จึง
ท าให้ครูที่มีสังกัดในสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพียรพันธ์ุ 
กิจพาณิชย์เจริญ (2552) ที่พบว่าครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ต่างกัน มีความเห็นต่อสมรรถนะในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. จากการวิจัยสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ภาคใต้ พบว่า สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่บุคลากรทางการ
ศึกษาเห็นว่าอยู่ในระดับมาก แต่พบว่าด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความส าคัญในด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยการใช้เทคนิค
การนิเทศหลายรูปแบบ ส่งเสริมให้ครูน าผลการนิเทศมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาการ
เรียนการสอน ซึ่งเป็นภาระงานหลักของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องด าเนินการให้ดี ถูกต้อง เหมาะสม 
และชัดเจน จะช่วยให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  2. จากผลการวิจัยสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ภาคใต้ ที่มสีังกัดของสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละสถานศึกษาให้มากขึ้น โดยการคิดวิเคราะห์ร่วมกันในการบริหารงาน
วิชาการ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานต่อไป 
  3. ควรตระหนักถึงการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศภายใน การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ ท าการวิจัย ครอบคลุมปัญหาของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น และสามารถน าผลการวิจัยมาช่วยใน
การจัดรูปแบบและจัดระบบที่ดีมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของข้อมูลและความต้องการของนักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้  เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผน
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ในด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงสามารถน าไปก าหนดนโยบายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
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