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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอ

บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

 การวิจยันี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 335 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน และใช

วิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอนไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 5 ดาน สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา 

 ผลการวิจัยพบวา (1) ความคิดเห็นของครูผูสอนตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

โดยรวมและรายดานอยู ในระดับมาก เรียงตามลำดับคาเฉลี ่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการกำหนดนโยบายและ

วัตถุประสงค ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการประสานงานวิชาการ ดานการอำนวยความสะดวกในงานวิชาการ ดาน

การสงเสริมและสนับสนุนในงานวิชาการ และดานการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินและรายงานผล (2) ผลการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูผูสอนตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกประสบการณในการทำงาน 

และขนาดของโรงเรียน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณในการทำงาน

มากกวา 10 ป มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากกวาทั้งโดยรวม

และรายดาน 

คำสำคัญ: บทบาทการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to (1) examine the role of academic administration of school 

administrators according to the opinions of teachers under the office of ratchaburi primary educational service 

area 2 and (2) compare teachers’ opinions towards the role in academic administration of the school 

administrators under the Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2. 
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This study was a survey research. Krejcie and Morgan’s table of random numbers was used for 

determining the sample size and the study sample were selected by using the stratified random sampling 

technique. The sample used in this research comprised 335 teachers under the Ratchaburi Primary 

Educational Service Area Office 2. The research instrument was a questionnaire divided into two parts – the 

first part was a checklist on the respondents’ general information and the second part was a 5-point rating 

scale on teachers’ opinions towards the role in academic administration of the school administrators in 5 

aspects. The statistics used for analyzing the collected data included percentage, mean, standard deviation 

and t-test. 

The research results revealed that (1) according to the teachers’ opinions, the role of academic 

administration of school administrators according to the opinions of teachers under the office of ratchaburi 

primary educational service area 2 was performed at high level in whole and in part. The mean scores listed 

in order from highest to lowest included determining policy and objectives of academic administration, 

promoting coordination with teams involved in academic administration, providing facilities for academic 

affairs, promoting and supporting academic affairs and supervising, monitoring, evaluating and reporting the 

results of evaluating the performance of academic administration and (2) the comparison results showed that, 

as classified by gender, educational level and work experience, the teachers’ opinions towards the school 

administrators’ role in academic administration were significantly different at the .05 level. The male teachers, 

the teachers whose educational levels were higher than undergraduate level and those having years of work 

experience more than 10 years positively expressed their opinions towards the school administrators’ role in 

academic administration at higher level than the teachers in other groups did in whole and in part.  

Keywords: Role in Academic Administration, School Administrator 

 

บทนำ 

 สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกตางจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนยายผูคน สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากร

ตางๆ จากทั่วทุกมุมโลกอยางรวดเร็วและสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหวาง

ภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงของความรูและขอมูลขาวสารตลอดเวลาอยางเปน

พลวัต ผูเรียนสามารถนำความรูทั้งวิชาการและคุณธรรมไปใชในการดำรงชีวิตถือเปาหมายสำคัญของผูเรียน การจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะตาง ๆ ใหทันกับทุกยุคทุกสมัยจึงเปนกระบวนการท่ีสำคัญท่ีผูมีสวนเก่ียวของจะตองตระหนัก

อยูเสมอ 

  การจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาออก เปน 4 ดาน  

ประกอบดวย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  

ในภารกิจของสถานศึกษาทั้ง 4 ดานนี้ การบริหารวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาทุกระดับ สวนการบริหารงาน 

ดานอื่น ๆ นั้น เปนเพียงปจจัยสงเสริมสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหงานวิชาการเปนงานหลักหรือภารกิจ

หลักของสถานศึกษา และมุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการในสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะให

สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน 

และการมีสวนรวมจากผูมสีวนไดสวนเก่ียวของทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบรหิาร
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จัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดและประเมินผล รวมท้ังปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 35) การจัดศึกษาและ

การเรียนรูควรมีเปาหมายสำคัญในการพัฒนาคนในฐานะพลเมืองใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา 

ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยางสมดุล มีทักษะจำเปนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน

อยางมีความสุข มีภาวะผูนำการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางเสริมแรงบันดาลใจ

ใหมีชีวิตอยูอยางมีความหมาย การเรียนรูเพ่ือบมเพาะความคิดสรางสรรค ความสามารถในการรังสรรคสิ่งใหมๆ การเรียนรู

เพื่อปลูกฝงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวม และการเรียนรูเพื่อการนำไปปฏิบัติ มุงสรางการทำงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได และดำเนินชีวิตอยางมีความสุข ทั้งนี้ หลักสูตรและวิธีการจัดการศึกษาและการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ควรจัดใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง มิใชการจดจำเน้ือหาวิชา เนนการเรียนรูท่ี

เกิดจากความตองการของผูเรียนอยางแทจริงและลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสบการณตรงและตอยอดความรูนั้นไดดวย

ตนเอง ผูสอนตองสามารถสรางและออกแบบสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่มีบรรยากาศเกื้อหนุนและเอื้อตอการเรียนรู

อยางมีเปาหมาย การเช่ือมโยงความรูหรือแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชนและสังคมโดยรวม จัดการเรียนรูผานบริบทความเปน

จริง และการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ และแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  

ดังนั้นการบริหารงานวิชาการเปนภารกิจหลักของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด

นชัด หากผูบริหารสามารถบริหารไดอยางมีประสทิธิภาพ ดังน้ันจึงถือไดวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจ เปนสวนสําคัญ

ที่สุดในสถานศึกษา ผูบริหารตองใสใจ และตระหนักในภารกิจ รูจักปรับปรุงตนเอง รูและเขาใจงานวิชาการอยางถองแท 

รวมทั้งพัฒนางานวิชาการใหกาว หนาทันตอการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน นอกจากนี้ยังไดรับความไววางใจ การยอมรบั

นับถือจากชุมชน สังคม อันจะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจตอความสําเร็จ และในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารจะตอง

คํานึงถึงคุณภาพผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษา และตองคํานึงถึงบุคลากร ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญใน

กระบวนการบริหารโดยใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหารใหการสงเสริมสนับสนุนและดูแลเอาใจใสดวยความยุติธรรมเสมอ

ภาค 

ปจจุบันการจัดการศึกษาทุกระดับประสบปญหาสําคัญคือผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คอนขางต่ำ หลักสูตร

มีสาระเนื้อหาแนนเกินไป และใชเหมือนกันหมดโดยไมคํานึงถึงสภาพบริบทของสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอนยัง

ยึดหลักการถายทอดความรูจากผูสอนสูผูเรียน เนนการทองจํามากกวาการฝกใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห การแก 

ปญหาจากสถานการณหรือประสบการณจริง หนังสือเรียนเปนเพียงแบบฝกหัดที่มีคําตอบเพียงคําตอบเดียวแทนที่จะ 

เปนคําถาม แบบปลายเปด ครูผูสอนยังยึดติดกับวัฒนธรรมการสอนแบบเดิม ๆ ท้ังท่ีหลักสูตรปจจุบันเนนการคิด วิเคราะห 

แตวิธีการสอนยังไมทำใหผูเรียนมีทักษะดังกลาวผูบริหารสถานศึกษาบางคนยังไมไดรับ การอบรมใหปฏิบัติหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพ ขาดความรูความเขาใจในการบริหารงาน ทําใหขาดทักษะในการบริหารและการจัดการดานการศึกษา 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 10) 

จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ซึ ่งเปนเครื ่องชี้วัดวาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร สงผลใหคุณภาพผูเรียนลด และยัง

มี ปญหาอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง ซึ่งนาจะมีผลกระทบตอคุณภาพ ของผลผลิตได ปญหา

เหลานี้ ถาผูบริหารสถานศึกษาไดดำเนินการแกไขยอมจะทำใหคุณภาพทางการศึกษา ดีขึ้น นอกจากนี้จากการรายงานผล

การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีมีผล ตอการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (แผน

กลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2) พบวาสถานศึกษาสวนใหญมุงเนนรับการประเมินมากกวา

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครัง้ผูบังคับบัญชา ไมไดสะทอนขอดอยของผู

ใตบังคับบัญชา การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขาดการมีสวนรวมของ
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บุคลากรในระดับผูปฏิบัติ และยังไมใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธสูการปฏิบัติจริงและที่สําคัญสถานศึกษาขาด

การประสานงานและการบริหารจัดการระหวางกลุมในดานวิชาการ  

ดวยเหตุผลดังกลาวทำใหการจัดการศึกษาที ่ดีและมีคุณภาพนั ้น บทบาทสำคัญยิ ่งในการบริหารจัดการ

สถานศึกษามิใชเพียงแตครูผูสอนเทาน้ันท่ีจะสามารถพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหดีข้ึนไดอยูท่ีผูบริหารดวยดังน้ัน ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อนําผลการวิจัย มาเปนแนวทาง สําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบ

การบริหารงานวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพ สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณภาพของผูเรียน ตามลําดับ นอกจากน้ี

งานวิจัยยังเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการแกไขปญหา และการ

กําหนดนโยบายตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู สอนตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนโดยจําแนกตามประสบการณในการ

ทํางานและขนาดโรงเรียน 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การวิจัยครั ้งนี ้ เปนการศึกษาความคิดเห็นของครูผู สอนตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ตามกรอบการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา จำนวน 5 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 33-38) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี 

ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ ประสบการณการทำงาน ขนาดของสถานศึกษา 

ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูผูสอนตอบทบาทการบริหารงานวิชาการใน 5 ดาน 

1. ดานการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคกาบริหารงานวิชาการ 

2. ดานการประสานงานวิชาการ 

3. ดานการอํานวยความสะดวกในงานวิชาการ 

4. ดานการสงเสริมและสนับสนุนในงานวิชาการ 

5. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัย บทบาทการบรหิารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนที่ปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรีเขต 2 ปการศกึษา 2563 จํานวน 2,438 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ปการศึกษา 2563)  
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  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ครูผู สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ปการศึกษา 2563 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางเคร็จซีและมอรแกน Krejcie & 

Morgan (1970: 607 - 610) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 335 คน จากนั้นสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 

ตามขนาดโรงเรียน โดยใชวิธีการเทียบสัดสวนครูผูสอนในแตละโรงเรียนแลวจึงสุมกลุมตัวอยางแตละโรงเรียน โดยวิธีสุม 

อยางงาย (Simple Random Sampling) 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควานครั้งน้ี แบงเปน 2 ตอน 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณในการทํางาน และ 

ขนาดโรงเรียน 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่มีตอบทบาทการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย ดังน้ี 

    1. ดานการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการบริหารงานวิชาการ  

    2. ดานการประสานงานการบริหารงานวิชาการ   

    3. ดานการอํานวยความสะดวกในงานวิชาการ   

    4. ดานการสงเสริมและสนับสนุนในงานวิชาการ  

    5. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการประเมินงานวิชาการ 

  ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดตัวเลือกไว 5 

ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑใหน้ำหนัก คะแนนตามแนวทางการสรางเครื่องมือของ

ลิเคอรท (Likert) ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 73) 

  5 หมายถึง มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามากท่ีสุด 

  4 หมายถึง มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามาก 

  3 หมายถึง มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษานอย 

  1 หมายถึง มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารนอยท่ีสุด 

 

การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  

1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฏี เอกสาร วิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

จากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทาง ในการกำหนดรูปแบบการสรางเครื่องมือ 

1.2 สรางเครื่องมือสำหรับการวิจัยโดยยึดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.3 นำเครื่องมือไปหาคา IOC จากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย  

1.3.1 นายจตุรงค บุญอาจ ผูอำนวยการโรงเรียนวัดไผสามเกาะ(ปญญาประชาสามัคคี) สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

1.3.2 นางสาวญาณินี สมประดี ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
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1.3.3 นางสาววรรวิภา สุนันธรรม ผู อำนวยการกลุ มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ซึ่งมีคาความเท่ียงตรงอยูระหวาง 0.66 – 1.00 

1.4 นำเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขความเหมาะสมของภาษา และความชัดเจนของขอความและนำไปทดลอง

ใช (Try out) เพ่ือหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) จำนวน 30 ชุด แลวนำมาหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา ไดคา

ความเช่ือมั่น .91 

1.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใช และปรับปรุงแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบความสมบูรณ

อีกครั้งกอนนําไปใชจริง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ผูวิจัยทำหนังสือถึงผู บริหารสถานศึกษาและครู รวมทั้งหมดจำนวน 335 คน โดยนำหนังสือไปขอความ

อนุเคราะหและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 

  2. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคในการวิจัย และประเด็นคำถามในแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางในการวิจัย จากน้ัน

นัดหมายรับแบบสอบถามเพ่ือนำไปวิเคราะห 

  3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณแลวดําเนินการวิเคราะห สรุปผล และอภิปรายผลตาม

ข้ันตอนของการวิจัย 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดประมวลผลขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป

วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดังน้ี 

  1. แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณในการทํางาน และ 

ขนาดโรงเรียน โดยนำมาแจกแจงความถ่ีหาคารอยละ (Percentage) 

  2. แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 99-100) ซึ่งแบงคาชวงคะแนนเปนชวง ๆ โดยมีความหมาย 

ดังน้ี 

  คาเฉลี่ยระดับความคดิเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการ 

   4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคดิเห็นอยูในระดบัมากท่ีสุด 

   3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคดิเห็นอยูในระดบัมาก 

   2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคดิเห็นอยูในระดบัปานกลาง 

   1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคดิเห็นอยูในระดบันอย 

   1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคดิเห็นอยูในระดบันอยท่ีสุด 

  3. วิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางานและขนาดโรงเรียน 

โดยใชการทดสอบคาที (t-test) 
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

  1. ครูผูสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จากกลุมตัวอยางจำนวน 335 คน 

พบวาสวนใหญอยูโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 175 คน คิดเปนรอยละ 52.24 อยูโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 160 คน คิด

เปนรอยละ 47.76 โดยมีประสบการณในการทำงานนอยกวา 10 ป จำนวน 187 คน คิดเปนรอยละ 55.82 และ

ประสบการณในการทำงาน 10 ป ข้ึนไปจำนวน 148 คนคิดเปนรอยละ 44.18 

 2. บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีบทบาทการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ ดานการ

กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการบริหารงานวิชาการรองลงมาคือดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการดานการ

ประสานงานวิชาการดานการอำนวยความสะดวกในงานวิชาการ และต่ำสุดคือดานการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล

และรายงานผลการประเมินงานวิชาการ สรุปในแตละดานดังน้ี 

2.1 ดานการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลำดับ ไดแก มีการกําหนดนโยบาย เพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษามีการกําหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูและมีการกําหนดนโยบายใน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.2 ดานการประสานงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลำดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย 3 ลำดับ ไดแก มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตางๆ มีการประสานงานกับ

หนวยงานตนสังกัดเพื่อจัดอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการประชุมบุคลากรเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ

เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.3 ดานการอํานวยความสะดวกในงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลำดับ

คาเฉลี ่ยจากมากไปนอย 3 ลำดับ ไดแก ใหความชวยเหลือในการจัดหาระบบเครือขายการวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การใหความชวยเหลือในการจัดหาสถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนให

ความชวยเหลือในการประสานความรวมมือเพื่อพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นและใหความชวยเหลือในการจัดหา

เอกสารตางๆและเปนท่ีปรึกษาในการจัดทําเครื่องมือนิเทศการศึกษา 

2.4 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลำดับ

คาเฉลี่ยมากไปนอย 3 ลำดับ ไดแก มีการเชิญผูนําทางวิชาการดานตางๆมาใหความรูดานวิชาการแกชุมชนสงเสริมและ

สนับสนุนใหครูไดใชและพัฒนาแหลงเรียนรูสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมเกี่ยวกับระบบวัดผลประเมินผลและการ

เทียบโอนผลการเรียนสงเสริมใหครูและบุคลากรเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อมีโอกาสและสนับสนุนงบประมาณใน

การศึกษาดูงานหนวยงานท่ีมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีดี 

2.5 ดานการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการประเมินงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลำดับคาเฉลี่ยมากไปนอย 3 ลำดับ ไดแก มีการรายงานผลการพัฒนาแหลงเรียนรูมี

การกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนและมีการรายงานผลการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณในการทํางาน พบวา 

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูท่ีสอนอยูโรงเรียนขนาดกลางและครูท่ีมีประสบการณในการทำงาน

มากกวา 10 ป มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวาท้ังโดยรวมและรายดาน 
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อภิปรายผล 

  จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังน้ี  

 1. ความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีบทบาทการบริหารงานวิชาการ

สูงสุด คือ ดานการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการบริหารงานวิชาการรองลงมาคือดานการสงเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการดานการประสานงานวิชาการดานการอำนวยความสะดวกในงานวิชาการ และดานการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผลการประเมินงานวิชาการ ผูวิจัยขออภิปรายผลในแตละดานดังน้ี  

1.1 ดานการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี

เน่ืองจากการที่ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีการบริหารงาน

วิชาการที่มีระบบ มีนโยบายที่ชัดเจน และสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ซึ่งสงผลใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธภิาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 35) ไดกําหนดใหงานวิชาการเปนงานหลัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สําเริง แสงทัน 

(2548: 61 - 63) ที่ไดศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนชวงชั้นที่ 1 และ 2 ตามทัศนะของครู

วิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2 พบวาครูวิชาการมีทัศนะตอบทบาทการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียน ชวงช้ันท่ี 1 และ 2 อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สรรเสริญ โปรงจันทึก 

(2553: 75-77) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารงานของผูบริหารกับประสิทธิผลของการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีพบวาผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญตอการบรหิารงาน ดานวิชาการอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทการบริหารงานวิชาการ สอดคลองกับ แมคเคลียรี 

และเฮนเคลย (สมบูรณ ธุวสินธุ, 2539: 12 อางอิงจาก McCleary & Hencley, 1970) การกําหนดนโยบายที่ตอบคําถาม

วา ผูเรียน คือ ใคร จะสอนอะไรแกผูเรียน บริการทางการศึกษาที่จัดใหมีอะไรบาง เปนงานที่เกี่ยวของกับการกําหนด

ทิศทางและนโยบายทางการศึกษา และการบริหารเปนงานแปลงนโยบายออกมาเปนกิจกรรมของสถานศึกษาซึ่งจะตอง

ทํางานรวมกับครูและเปนงานเทคนิคการจัดทําตารางสอน การมอบหมายงาน การอํานวยการ การนิเทศ การงบประมาณ 

การควบคุมตรวจสอบ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการประชุมบุคลากรเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามงานและ

นิเทศการศึกษาและมีการประชุมบุคลากรเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ดานการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ย

อยูในลําดับสูงสุด น่ันแสดงวา ครูผูสอนมีความเห็นวาผูบรหิารสถานศึกษามีบทบาทในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค

การบริหารงานวิชาการทั้ง 12 งานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 9) ที่วา

ผูบริหารตองมีการวางแผน นโยบาย ยุทธศาสตร กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาอยางชัดเจนวาจะ

เปนไปในทิศทางใด เพื่อการจัดงาน จัดคน จัดเงิน จัดวัสดุปกรณไดอยางเหมาะสม และสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน และสอดคลองกับงานวิจัยของลิขิต เศรษฐบุตร (2551: 145-147) พบวา 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดานการ

กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก 

1.2 ดานการประสานงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายและผูมีสวนได

สวนเสียในการบริหารงานวิชาการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน เชนรวมกันกำหนดนโยบายในการทำงาน

ท่ีชัดเจนและมีการติดตอผสานงานอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดความรวมมือและความรับผดิชอบตอหนาท่ีสอดคลองกับงานวิจยั

ของลิขิต เศรษฐบุตร (2551: 145 - 147) การบริหารงานวิชาการในระดับมากจํานวน 2 ดาน คือ ดานการกําหนดนโยบาย

และวัตถุประสงคการบริหารหลักสูตร และดานการประสานงานการบริหารงานวิชาการ และมีความคิดเห็นตอบทบาท

ผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลางจํานวน 3 ดาน คือ ดานการสงเสริมและสนับสนุนในงาน
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วิชาการ ดานการอํานวยความสะดวกในงานวิชาการ และดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ

ประเมิน สอดคลองกับกุลชญา เท่ียงตรง (2550: 34) การบริหารจัดการ กิจกรรมทุกชนิดท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนการสอนใหดีข้ึน ดวยความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายใหความชวยเหลือในการจัดหาสถานท่ีเพ่ือ

อํานวยความสะดวก สอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 2) การกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และ

จุดมุงหมายของการศึกษา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน และใหความชวยเหลอื

ในการจัดหาเอกสาร คูมือ และแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.3 ดานการอํานวยความสะดวกในงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะงานวิชาการเปน

หัวใจสำคัญในสถานศึกษาดังนั้นถางานวิชาการมีการทำงานที่คลองตัวไดรับความสะดวกในทุกๆเรื่องก็จะสงผลใหการ

ดำเนินงานสำเร็จลุลวงดวยดีสอดคลองกับงานวิจัยของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 9) การนําเอาเทคนิควิธีและ

กระบวนการบริหารที่เหมาะสมมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา กอใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่วางไว 

สอดคลองกับคราวสก้ี มาติน และวอลเคน (อรุณวรรณ นาคทองดี, 2549: 31 อางอิงจาก Krajewski, Martin & Walden. 

1983) บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญตอการบริหารจัดการสถานศึกษาใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสถานศึกษา

ต องม ีบทบาทการเป นผ ู น ําทางว ิชาการการบร ิหารงานแบบมีส วนร วม ม ีคุณธรรมจร ิยธรรม สอดคลองกับ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 35) สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย การสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร มี

มนุษย-สัมพันธท่ีดี สนับสนุนใหครูและบุคลากรนําวัสดุในทองถิ่นหรือวัสดุเหลือใชเพื่อการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนใหครูศึกษาตอ/อบรม สัมมนา เพ่ือนําความรูมาพัฒนากระบวนการเรียนรู และสงเสริม

และสนับสนุนใหครูไดใชและพัฒนาแหลงเรียนรู สอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 33) งานที่มุงเนน การ

พัฒนาสติปญญา ความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติและคานิยมใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุขใน

การดํารงชีวิต ตลอดจน เปนผูมีคุณคาในสังคม 

1.4 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากคณะครูมีความรู

ความสามารถและสวนใหญไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และครูใหความสำคัญกับงานวิชาการเปนลำดับแรก สอดคลอง

กับงานวิจัยของสรรเสริญ โปรงจันทึก (2553: 75 - 77) ความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารงานของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี พบวา ดานบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาให

ความสําคัญการบริหารงานดานวิชาการอยูในระดับมากทุกบทบาทและทุกบทบาทใหความสําคัญดานสงเสริมครูให

พัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคของหลักสูตรดานการจัดใหมีการวัดผประเมินผลการเรียนการสอนตามระเบียบ

วาดวยการวัดผลและดานการมีวิสัยทัศนและกําหนดกลยุทธในการบริหารการศึกษาไดอยางเหมาะสม มีการกํากับ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการ สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก บุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ี

จัดการศึกษา มีการรายงานผลการนิเทศการศึกษา และมีการรายงานผลการแนะแนวการศึกษา สอดคลองกับ โรเบิรต.เฮส.

ฟสเตอร (สันติ บุญภิรมย, 2547: 4 อางอิงจาก Robert S. Fiste. 1957: 214) กําหนดปรัชญาและจุดมุงหมายทางการ

ศึกษาของโรงเรียน โดยคํานึงถึงบุคคลในอาชีพตาง ๆ ของ ชุมชนเปนพ้ืนฐาน รวมทั้งการประเมินผลโปรแกรมการศึกษา

อยางตอเน่ือง และกิจกรรมทุกอยางท่ีเก่ียวของกับเรื่องน้ัน ๆ ตลอดจนการวัดผลเพ่ือติดตามการเรียนการสอนใหดําเนินการ

ไปดวยดี สอดคลองกับ ศิริพร ทาทราย (2552: 13) การวัดผลประเมินผลดวยซึ่งความหมายของการบริหารงานวิชาการ

หมายถึงการจัดประสบการณทุกชนิดภายในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพใหนักเรียนมีความ

ประพฤติดีมีลักษณะนิสัยท่ีดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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1.5 ดานการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการประเมินโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี

เน่ืองจากงานดานการนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผล เปนงานท่ีชวยสะทอนผลการปฎิบัติงานของครูและผูเรียนดังน้ัน

จึงเปนสวนสำคัญอยางหน่ึงในการวัดความสำเร็จในการดำเนินการตาง ๆ และมีการวัดและประเมินผลอยางตอเน่ืองโดยใช

หลักคุณธรรมและการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 13) เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

โรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคลดวยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุมคามีการกําหนดนโยบายในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการกําหนดนโยบาย 

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและมีการกําหนดนโยบายการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

สอดคลองกับ ธีระธุณเจริญ, ปราชญากลาผจัญ และสัมมนา รธนิธย (2547: 36-39) ความสําคัญตอการสงเสริมและ

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับชุมศักดิ์ อินทรรักษ 

(2546: 2) กระบวนการถายทอดความรูไปยังกลุมเปาหมายหรือผูเรียน การจัดสื่อและ เทคโนโลยีการศึกษาการวัดผลและ

ประเมินผล การประกันคุณภาพ รวมถึงการจัดบรรยากาศเพื่อ ประโยชนทางวิชาการสอดคลองกับงานวิจัยของพีระพงษ 

เผาภูไทย (2551) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มุกดาหาร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดบัมาก ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชวงชั้นที่ 3-4 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร 

2. บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณในการทํางานสามารถอภิปรายผลดังน้ี 

2.1 บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมและทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจากครูท่ีอยูโรงเรียนขนาดกลาง มีการทำงานมากกวายอมสงผลใหระบบการบริหารดานงาน

วิชาการเกิดประสิทธิผลตอสถานศึกษาและการปฏิบัตงิานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับงานวิจัยของสรรเสริญ โปรงจันทึก (2553) ซึ่งศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของครูเพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของครูที ่มีตอการ

บริหารงานวิชาการดังกลาวผลการศึกษาพบวาครูผูสอนท่ีมีขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

แตกตางกัน 

2.2 บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทำงานโดยภาพรวมและทุกดานแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจากครูท่ีมีประสบการณในการทำงานมากกวายอมมคีวามรูความสามารถในการ

บริหารจัดการเชิงวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่มีระบบตามโครงสรางระบบงานในสถานศึกษา ทั้งนี้ยอมสงผลให

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพตอสถานศึกษาแลวยังสงผลตอเจตคติที่ดีของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตอสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ แซนเดอร (Sander, 2000, 1203) ไดทำการศึกษา

เรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในรัฐแคลิฟฟอเนียร โดยเมื่อเปรียบเทียบความ

คิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตามประสบการณในการทำงาน พบวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากการศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ไดขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ควรมีการวิจัยปจจัย ผลกระทบ ความเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธดานการ 

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานดานอื่น ๆ ของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน

งบประมาณ และการปริหารงานท่ัวไป 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงของการบริหารงานวิชาการในยุคปกติใหม New 

Normal 

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการยุคใหมดวยเทคโนโลยี ศึกษาแนวคิดวิธีการ ทักษะใหมแก

บุคลากร 

3. ควรศึกษาวัฒนธรรมขององคกรการบริหารงานวิชาการตามแนวคิด ทฤษฎีแนวใหมเพื่อนำมาประยุกตใชใหมี

ความทันสมัย สะดวก ประหยัดเวลา และรวดเร็ว 

4. วางนโยบาย สงเสริมการเรียนรู พัฒนา ฝกอบรมบุคลากร สรางองคความรู ความเขาใจ สนับสนุน อบรมการ

ใชสื่อเทคโนโลยี 

 

เอกสารและสิ่งอางอิง 

กมล ภูประเสริฐ. (2545). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: เมธีทิปส.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 พรอม

กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของ. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 

งามพิศ คุณสอน. (2542). ภาวะผูนําท่ีสงผลตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มัธยมศึกษาภายใต

สภาวการณปกติและวิกฤติ. วิทยานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา).นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

จินตา อุศมาน. (2548). ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโครงการหนึ่ง

อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. วิทยานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ปตตานี: 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี. 

พีระพงษ เผาภไูทย. (2551). ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชวงชั้นท่ี 3-4 สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามุกดาหาร. วิทยานิพนธ คศ.ม. (การบริหารการศึกษา). สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ. (2546). การบริหารงานวิชาการ. ปตตานี: ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี. 

ธีระ รณุเจริญปราชญา กลาผจัญและสมัมนา รธนิย. (2547). การบริหารเพ่ือปฏรูิปการเรียนรู. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพขาว

ฟาง. 

บังอร มธุรสสุวรรณ. (2542). สภาพการบริหารงานวิชาการระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัย

ของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ กศ.ม. (หลักสตูรและการนิเทศ).นครปฐม: ภาควิชาหลักสูตรและวิธี

สอนมหาวิทยาลัยศลิปากร. 

มานิตย คณะวาป. (2546). ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ี การศึกษาขอนแกน เขต 

3.รายงานการศึกษาอิสระ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา).ขอนแกน: มหาวิทยาลยัขอนแกน. 




