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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานการจัดการเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูวิชาการในโรงเรียน จ านวน 116 คน 
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ค่าที และเทคนิคการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานการจัดการเรียนรู ้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาการบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด และ 
2) สภาพและปัญหาการปฏิบัติการบริหารงานการจัดการเรียนรู ้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
วิชาการ จ าแนกตาม เพศ ครูวิชาการเพศชาย มีการรับรู ้สภาพการบริหารงานการจัดการเรียนรู ้ของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สูงกว่าครูวิชาการเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
ขนาดของโรงเรียน และการได้การรับรองคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     
(สมศ.) ไม่แตกต่างกัน  
ค าส าคัญ : การบริหารงานการจัดการเรียนรู้, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare the conditions and problems on 
administrative learning management task school of the administrators according  to the opinions of 
academic teachers. The samples were 116 academic teachers selected by simple random sampling. The 
research instrument was  5-scale questionnaire with the reliability of .98. The statistical tools used for data 
analysis were mean, standard deviation, t-test and One Way ANOVA. The results indicated that: 1) in 
overall, the conditions of administration on learning management task of the school administrators 
according to the opinions of academic teachers were at high level, and the problems were at low level; 
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and 2) when considering by different genders of academic teachers upon the conditions and problems of 
administration on learning management task of the school administrators,  the male teachers were found 
to have higher perception than the females at the significant level of .05, and, when considering the 
different levels of education background, work experience, school size and accreditation of standards and 
quality of education, they had no differences in perception towards the conditions and problems on 
administrative  learning management task school of the administrators.  
Keywords : The administration on learning management, School administrators 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 รวมทั้ง
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจึงต่างมีอุดมการณ์และ
มีหลักในการจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้
ความส าคัญกับนักเรียนเป็นหลัก นักเรียนต้องได้รับการ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และแสวงหาความรู้ ไ ด้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอด ชีวิ ต  
นอกจากนั้นยังต้องเน้นให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน      
มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเพื่อให้เป็นคน
ดี คนเก่ง และคนมีความสุข โดยคนดีคือคนที่ด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่งดงาม มีคุณธรรมจริยธรรม     
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่
แสดงออก [1] ส าหรับการจัดการศึกษาของประเทศไทย
ที่ผ่านมาตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสะท้อนให้
เห็นว่าก าลังประสบความล้มเหลวแม้จะมีความพยายาม
ในการปฏิรูปการศึกษามากกว่า 10 ปี ตั้งแต่การปฏิรูป
การศึกษารอบแรกปี  พ.ศ.2542 จนถึงการปฏิรูป
การศึกษารอบที่สองปี พ.ศ.2552 ซึ่งยังไม่สามารถท าให้
คุณภาพการศึกษาของประเทศดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
[2]  การบริหารงานวิชาการเป็นหัว ใจส าคัญของ
สถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง [3] เมื่อ
พิจารณาผลสอบมาตรฐานหรือผลการประเมินของ
สถาบันต่างๆที่แสดงถึงคุณภาพการศึกษาของไทย พบว่า 
ผลการศึกษาของไทยมีระดับต่ าลง ดังเช่น ผลสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่ทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ใน 5 รายวิชาหลัก 
ไ ด้ แ ก่  ภ าษา ไทย  สั ง คม ศึ กษ าฯ  ภ าษ าอั ง กฤษ 

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่อนข้างต่ าไม่ถึงร้อยละ 50 [4] และผลการประเมินการ
จัดการศึกษาของประเทศไทยขององค์การความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา โดยเฉพาะด้านการอ่าน
พบว่า เด็กไทยร้อยละ 74 อ่านภาษาไทยไม่แตกฉาน 
วิเคราะห์ความหมายหรือใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์ใน
การศึกษาวิชาอื่น ๆ ไม่ได้ [5] ข้อมูลเหล่านี้ล้วนแสดงให้
เห็นถึงความล้มเหลวของการจัดการศึกษาชาติซึ่งหากไม่
เร่งแก้ไขย่อมจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนไทยด้อยลง
และไม่สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
[6] รัฐบาลได้ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาการศึกษา
เรื่อยมา ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น มี
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน แต่การ
พัฒนาในมิติของคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนับเป็นสิ่งท่ี
มีความส าคัญที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน  โดยเฉพาะการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถในการ
อ่าน เขียน คิดค านวณและทักษะการคิดวิเคราะห์ น าไปสู่
ความจ าเป็นต้องพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทาง 
การศึกษา การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เทคนิควิธีการ
และสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการปรับปรุง การ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดโอกาสในการ
ได้รับการศึกษาฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการ
เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีบูรณา
การในทุกระดับการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน [7] 
 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) โดยให้ด าเนินการ
พัฒนาใน 4 ด้านด้วยกัน คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทย  
ให้มีนิสัย ใฝ่ เรี ยนรู้  2 )  พัฒนาคุณภาพครู ให้ เป็นผู้
เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 3) พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่ง เรียนรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาทุกระดับ ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆส าหรับการศึกษา  
และเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และ
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การศึกษาตามอัธยาศัย 4) พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา   
เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน 
และทุกภาคส่วน [8] แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 - 2559 จัดท าขึ้น
ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 - 2559 และสอดคล้อง
เ ช่ือมโยงกับรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร ไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ที่มุ่งหวังให้ผู้ เรียนได้
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านคุณธรรม 
จริยธรรมความรู้ และความสามารถขั้นพื้นฐาน จากการ
จัดและพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะ
ที่ผ่านมา พบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและ
พัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศที่ยังอยู่ใน  ระดับต่ า ตลอดจนสภาพการ
บริหารและจัดการศึกษาที่ ยั งต้อง เพิ่ม เติมในด้าน
ประสิทธิภาพ [9] 
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปัจจุบันประสบปัญหาในด้าน
คุณภาพการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ [10] ด้วยเหตุผลและความส าคัญ
ดังที่กล่าวมาในเบื้องต้น  ผู้วิจัยจึงมุ่งมั่นที่จะศึกษาและ
เปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
วิชาการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
      2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามเพศ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดโรงเรียน 
และการได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.   
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  โรงเรียนสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต  2  จ านวน 164 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่  ครูวิชาการ จ านวน  164  คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 2  จ านวน  116  แห่ง ผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่  ครูวิชาการ จ านวน  116  คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 
1973, p. 919) ก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้
เกิดขึ้นได้เท่ากับ  .05 
3.2 เนื้อหา 
     3.2.1 ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ข้ อ มู ล ด้ า น  เ พ ศ  วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า 
ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดโรงเรียน การได้รับการ
รับรองคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
     3.2.2 สภาพและปัญหาการบริหารการจัดการเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) 
ด้านการวางแผนและเตรียมการจดัการเรียนรู้ 2) ด้านการ
สร้างการเรียนรู้  3) ด้านการสร้างกระบวนการใช้สื่อการ
จัดการเรียนรู้  4)  ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 
3.3  ตัวแปร  
      ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษาประสบการณ์ใน
การท างาน  ขนาดของโรงเรียน  การได้รับการรับรอง
คุณภาพจาก สมศ.  
     ตัวแปรตาม  ได้แก่ การวางแผนและเตรียมการ
จัดการเรียนรู้  การสร้างการเรียนรู้   การสร้าง
กระบวนการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้  การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้ วิ จั ยก าหนดกรอบแนวคิดการวิ จัย  จากการ
สังเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการ ตามแนวคิดของ 
ไพโรจน์  หลวงพิทักษ์  และคณะ  (2553, หน้า 56-57) 
ได้กล่าวถึง การวางแผน ; วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2550, หน้า 
43) ได้กล่าวถึง การสร้างการเรียนรู้  ; ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555, หน้า 9 - 12) 
ได้กล่าวถึง การประเมินผล และวรภัทร์ ภู่เจริญ (2552 , 

หน้า 27)  ได้กล่าวถึง กระบวนการใช้สื่อการจัดการ
เรียนรู้ และจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับของ
นักการศึกษา จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ามาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิด ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้  2) ด้านการ
สร้างการเรียนรู้ 3) ด้านการสร้างกระบวนการใช้สื่อการ
จัดการเรียนรู้ 4) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้   

 
  ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตาม  

 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5.  สมมุติฐานการวิจัย 
 สภาพและปัญหาการบริหารการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ
แตกต่างกันตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน ขนาดของโรงเรียน และการรับรอง สมศ.  
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 2  จ านวน 164  แห่ง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 จ านวน 116 คน ซึ่งได้จากการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่  และ       
มอร์แกน [11] โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ใน

ระดับความเช่ือมั่น 95 %  α .05 และท าการสุ่มแบบ
แบ่งช้ัน 
6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นหลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และหลักการสร้างเครื่องมือในการ
วิจัย ตลอดจนศึกษาขอบเขต เนื้อของการวิจัย ตาม
วัตถุประสงค์ที่ ได้ก าหนดขึ้นโดยเป็นแบบสอบถาม
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating 
scale) จ านวน 1 ชุด มี 2 ตอนที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม ระหว่าง 0.60 -1.00 และได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากส านักงาน
คณะกรรมการ บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ถึงผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

1.  เพศ 
2.  วุฒิการศึกษา 
3.  ประสบการณ์ในการท างาน 
4.  ขนาดของโรงเรียน 
5.  การรับรอง สมศ.  

 

สภาพและปัญหาการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
1.  การวางแผนและเตรยีมการจัดการเรยีนรู้   
2.  การสร้างการเรียนรู ้
3.  การสร้างกระบวนการใช้สื่อการจัดการเรยีนรู้   
4.  การประเมินผลการเรียนรู ้



ARU Research Journal, Vol.5, No.1, January 2018                                                                                          67 
 

พระนครศรีอยุธยา  เขต 2 จ านวน  116 แห่ง เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากครูวิชาการ จ านวน 116 
คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้แบบสอบถาม
กลับคืนมา ร้อยละ100    
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     6.4.1 วิเคราะห์สภาพและปัญหาการบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูวิชาการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
     6.4.2 ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการ
บริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สถิติทดสอบ ค่าที ส าหรับ เพศ 
วุฒิการศึกษา ขนาดของโรงเรียน และได้รับรองคุณภาพ
จากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ส่วนประสบการณ์ในการท างานใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 

7. สรุปผลการวิจัย  
7.1  สภาพและปัญหาการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  ดังตาราง 1.2 

 
 

การบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู

วิชาการ 

เล็ก ( n = 104 ) ใหญ่ ( n = 12 ) 

t Sig 

  S.D.   S.D. 

1. ด้านการวางแผนและ
การเตรียมการจัดการ

เรียนรู ้
3.79 0.55 4.04 0.58 -1.42 .15 

2. ด้านสร้างการเรียนรู ้ 3.97 0.57 4.45 0.33 -2.83 .005* 

3. ด้านสร้างกระบวนการ
ใช้สื่อการจัดการเรียนรู ้

3.95 0.62 4.25 0.33 -1.59 .11 

4. ด้านการประเมินผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

3.82 0.67 4.37 0.43 -2.73 .007* 

โดยรวม 3.81 0.54 4.20 0.35 -2.44 .016* 

 
     จากตาราง 1.2 พบว่า  สภาพการบริหารงานการจัดการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
วิชาการ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 2  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการ
ปฏิบัติมากสุดคือ ด้านสร้างการเรียนรู้  ส่วนด้านท่ีมีการ
ปฏิบัติต่ าสุดคอื ด้านการวางแผนการเตรียมการจัดการเรยีนรู ้ 
     ปัญหาการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการ  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีปัญหาสงูสุดคือ ด้านการวางแผนและ
การเตรียมการจัดการเรียนรู้ส่วนด้านท่ีมีปัญหาต่ าสุดคือ  
ด้านสร้างการเรียนรู้และ ด้านสร้างกระบวนการใช้สื่อการ
จัดการเรียนรู้ 
7.2  เปรียบเทียบสภาพและปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จ าแนกตาม เพศ พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยครูวิชาการเพศชายมี
การรับรู้สภาพการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 สูงกว่าครูวิชาการ
เพศหญิง (t=2.56)  
 
 
 
 

การบริหารงาน
การจัดการเรยีนรู้

ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของ

ครูวิชาการ 

ระดับการบรหิารงาน 
การจัดการเรยีนรู ้

อัน 
ดับ 

ระดับปัญหาการบริหารงาน
การจัดการเรยีนรู ้

อัน 
ดับ 

  S.D. 
ความ 
หมาย  S.D. 

ความ 
หมาย 

1.  ด้านการ
วางแผนและการ
เตรียมการจัดการ
เรยีนรู ้

3.82 0.56 มาก 4 1.14 0.43 
น้อย
ที่สุด 

1 

2. ด้านสร้างการ
เรยีนรู ้

4.02 0.57 มาก 1 1.02 0.15 
น้อย
ที่สุด 

3 

3. ด้านสร้าง
กระบวนการใช้สือ่
การจดัการเรียนรู ้

3.98 0.60 มาก 2 1.02 0.19 
น้อย
ที่สุด 

3 

4. ด้านการ
ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้

3.88 0..67 มาก 3 1.04 0.22 
น้อย
ที่สุด 

2 

รวมเฉลีย่ 3.85 0.54 มาก  1.09 0.23 
น้อย
ท่ีสุด 
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การบริหารงานการจัดการเรยีนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูวิชาการ 

ชาย 
 ( n = 22 ) 

หญิง 
 ( n = 94 ) t Sig 

  S.D.   S.D. 

1. ด้านการวางแผนและการเตรยีมการ
จัดการเรียนรู ้

4.15 0.58 3.74 0.53 3.22 .00* 

2. ด้านสร้างการเรียนรู ้ 4.06 0.60 4.01 0.57 0.38 .70 
3. ด้านสร้างกระบวนการใช้สือ่การจัดการ

เรยีนรู ้
4.18 0.54 3.94 0.61 1.68 .09 

4. ด้านการประเมนิผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

4.06 0.54 3.84 0.70 1.67 .10 

โดยรวม 4.11 0.46 3.79 0.54 2.56 .01* 

 
     จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตาม ขนาด
ของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 
     เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันคือ 
ด้านการวางแผนการเตรียมการจัดการเรียนรู้และด้าน
การสร้างกระบวนการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้  ส่วนด้าน
สร้างการเรียนรู้และด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
จ าแนกตาม ได้การรับรองคุณภาพจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 
8. อภิปรายผล 
8.1 จากผลการศึกษาการปฏิบัติการบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
2 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก
ด้านการวางแผนและการเตรียมการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาจัดประชุม
ศึกษาวิเคราะห์จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยความ
ร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น และครู ซึ่งสอดคล้องกับ พร
ทิพย์  อ่วมทร [13] พบว่า ข้ันการวางแผนและเตรียมการ
จัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีการจัดประชุมศึกษาวิเคราะห์
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยความร่วมมือกับชุมชน 
ท้องถิ่นและครู ด้านสร้างการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาจัดระบบโครงสร้าง เกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาตามหลัก เกณฑ์และวิธี การประเมิน ซึ่ ง
สอดคล้องกับกชนันท์ ศรีสุข[14] ได้ศึกษาการศึกษา
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ด้านสร้างกระบวนการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาส่งเสริม  
สนับสนุน ในการพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นซึ่ง
สอดคล้องกับ  ทรงศักดิ์  ฝักทอง [15] ได้ศึกษาเรื่องการ
บริหารงานวิชาการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษา
จัดระบบโครงสร้าง เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินซึ่งสอดคล้องกับปราโมทย์ คุ้มรักษา[16]ได้
ศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
8.2 การเปรียบเทียบการรับรู้ของครูวิชาการในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  ที่มีต่อการปฏิบัติการ
บริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามเพศ ชายและหญิง 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ด้านการวางแผนและการเตรียมการจัดการเรียนรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ครูเพศชาย และเพศหญิงได้รับการ
มอบหมายงานให้ท าแตกต่างกัน จึงรับรู้ต่อการปฏิบัติการ
บริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ต่างกัน จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา ปริญญาตรีและสูงกว่าปรญิญาตรี โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน 0-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน เล็กและใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05ส่วนด้านสร้างการเรียนรู้
และด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ครูวิชาการที่ท างานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกัน มีหน้าที่การรับผิดชอบงานที่ต่างกัน จึงมีมุมมอง
ความคิดเห็นที่ต่างกัน จ าแนกตามได้รับการรับรอง
คุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน  
 
9. ข้อเสนอแนะ  
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
9.1.1 ครูควรน าผลการศึกษาการบริหารงานการจัดการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
วิชาการ ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการตามสภาพความ
พร้อมและบริบทของโรงเรียน 
9.1.2 ผู้บริหารควรน าผลการศึกษาการบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูวิชาการ ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการตาม
สภาพความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่มีบริบท
ใกล้เคียงกับประชากรวิจัยครั้งนี้ 
9.1.3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าผลการศึกษาการ
บริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูวิชาการไปประยุกต์ใ ช้ในการ
จัดท าแผนการนิเทศก ากับติดตามโรงเรียนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัด  
 
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
9.2.1 ควรศึกษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อการปฏิบั ติการ
บริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น หรือภูมิภาคอื่น 
9.2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการวิจัยเพื่อ
การปฏิบัติการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาร่วมด้วย 
9.2.3 ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ คื อ 
แบบสอบถามอย่างเดียว จึงให้มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ร่วมด้วย เพื่อเพิ่มน้ าหนักความส าคัญของสิ่งที่
ค้นพบ  
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