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บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 3) เพ่ือศึกษาทักษะการ

บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ สถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 97 แห่ง 

จำแนกเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาแต่ละอำเภอโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 

Sampling) กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการ และครูผู้สอน รวมท้ังหมด 380 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารถานศึกษาได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.96 และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาได้ค่าความ

เช่ือม่ันเท่ากับ 0.98 สำหรับสถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นข้ันตอนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมท้ัง 5 ด้าน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปต่ำสุด 
คือ ด้านความรู้ ความคิด ด้านการศึกษาและการสอน ด้านเทคนิค ด้านมนุษย์ และด้านมโนภาพ ตามลำดับ 

2) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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โดยภาพรวมท้ัง 47 ด้าน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้านอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปต่ำสุด คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล

การเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศ
การศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ และด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ตามลำดับ 3) ทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คือ ด้านเทคนิค ด้านมโนภาพ ด้านการศึกษาและการสอน และด้านความรู้ 
ความคิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิการทำนายหรืออำนาจพยากรณ์ ร้อยละ 

ร้อยละ 77.10 (R2 = 0.771) สามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปของสมการทำนายได้ ดังน้ี 

สมการคะแนนดิบ Y" = 0.735 + 0.157(BT) + 0.250(ET) + 0.263(CT) + 0.098(AT)  

             (R2 = 0.771)  

สมการคะแนนมาตรฐาน #$% = 3.634 (ZBT) + 2.703 (ZET) +3.948 (ZCT) +2.770 (ZAT)   

              (R2 = 0.771) 

สำหรับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านมนุษย์ (DT) ไม่ส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา เพราะไม่มีนัยสำคัญทางสถิติจึงไม่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ 
 

คำสำคัญ: ทักษะการบริหารของผู้บริหาร, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research was to 1) study administration skills of school 

principals under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2. 2) to study the 

academic administration of school principals under Nakhon Pathom Primary Educational 

Service Area 2. 3) to study administration skills of school principals affecting the academic 

administration in school under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2, 

collected data from questionnaires sample from 97 Elementary schools under Nakhon 

Pathom Primary Educational Service Area 2, divided into primary education institutions in 

each district by stratified style sampling, specifying the sample groups with information 

consist of School Director, Deputy School Director, Academic Heads and Teachers, total of 

380 people. Questionnaire is a tool for questing about administration skills of school 

principals has reliability of 0.96 and the academic administration has 0.98. The statistics 

used to analyses information are Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation and 

Step multiple regression analysis by using package software. 
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The research findings were as follows: 1) Overall, there are five main points of the 

academic administration of school principals under Nakhon Pathom Primary Educational 

Service Area 2 are at a high level. When considering the average in each aspect we can 

see that they are all at high level descending order from highest to lowest consist of 

Knowledge, Idea, Education and Teaching, Technique, Humanity and Imagination. 2) The 

academic administration of schools under Nakhon Pathom Primary Educational Service 

Area 2 in 47 aspects found that they are at a high level, when considering the average in 

each aspect is at a high level. Ordered by average from highest to lowest which is 

Measurement, Assessment and Transfer of credits, Development of learning, Researching 

for Educational Development, Educational Supervision, The Development of Internal 

Quality Assurance Systems in Educational promoting of the community for academic 

strength and School Curriculum Development. 3) Administration skills of school principals 

affecting the academic administration in schools under Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area 2 consist of Technique, Imagination, Education and Teaching, 

Knowledge and Idea. Statistical significance at the level of .01 has a prediction coefficient 

or a predictive power of 77.10 percent (R2 = 0.771)  

The relationships can be written in the form of predictions as follows 

Raw score equation = 0.735 + 0.157(BT) + 0.250(ET) + 0.263(CT) + 0.098(AT) 

    (R2 = 0.771) 

Standard score equation = 3.634(ZBT) + 2.703(ZET) + 3.948(ZCT) =2.770(ZAT)  

           (R2 = 0.771) 

For the educational administration of school principals in human resource (DT) 

that does not affect to the academic administration of school. Therefore, it not being 

selected into the equation.  

 

Keywords: Administrative Skills of School Administrator, academic administration  

        of school principal. 

 

บทนำ 

สังคมโลกในยุคปัจจุบัน เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารทำให้คนต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมีการ

ตัดสินใจท่ีรวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมท่ีมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีนำไปสู่
สภาวการณ์ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
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และเป็นแรงผลักดันสำคัญท่ีทำให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษา จึงเป็น

ตัวบ่งช้ีสำคัญประการหน่ึง สำหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 (สำนักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555: 3) ดังน้ันการศึกษาจึงเป็นส่ิงสำคัญในการพัฒนาคน เป็นหัวใจสำคัญของการ
พัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ถือว่าเป็นแผน

แม่บทหลักในการพัฒนาประเทศของไทย ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาอย่างจริงจัง โดยมีหลักการสำคัญ 

คือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็น

คนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม  
มีคุณธรรม และจริยธรรม (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559: ก) ซ่ึงสอดรับกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ ฯ มาตรา 4 ท่ีกล่าวไว้ว่า การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของ

บุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคล

เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยมีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556: 6) 

จากการประเมินถึงการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (2558: 2-3) พบว่า การพัฒนาระบบการประกันศึกษายัง

ขาดความต่อเน่ือง ไม่ได้นำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาคุณภาพ เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ

ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไม่สรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาดำเนินการ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี การรายงานผลประจำปี (SAR) 

สถานศึกษาไม่ทำรายงานผล การดำเนินการประจำปีอย่างต่อเน่ือง ไม่รายงานต่อต้นสังกัด และต่อ

สาธารณชน งานด้านสารสนเทศของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ สถานศึกษาไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  

จัดทำโครงการ / กิจกรรมไม่ครอบคลุมการศึกษา หรืองานท้ัง 4 ด้าน ของสถานศึกษา 

จากสภาพปัญหาและสาเหตุดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่าคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนยังเป็นปัญหาอยู่ ทำให้สถานศึกษาภายใต้การดำเนินงานจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ยังไม่บรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าประสงค์ท่ีได้กำหนด ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อผลรวมคุณภาพทางการศึกษาในระดับประเทศ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561:  

จ-ช) ได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา นักเรียนไทยยังมีความสามารถทางวิชาการต่ำท้ัง

เร่ืองการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนใน
การอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการนำไปใช้ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์  

และวิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นวิชาหลักสำหรับการคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 

และอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากความสามารถทางวิชาการยังไม่ปรากฏผลท่ีชัดเจนแล้ว  
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เด็กและเยาวชนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม เช่น การใช้ความรุนแรง ยาเสพติด 

ขาดจิตอาสา ไม่มีวินัย ขาดความรับผิดชอบ เป็นต้น ซ่ึงเป็นโจทย์สำคัญสำหรับการจัดการศึกษา 

เพ่ือความเป็นพลเมืองท่ีดี นอกจากน้ียังมีปัญหาประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เน่ืองจากประเทศไทยมี
การลงทุนทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนทุกปี แม้ว่าประเทศไทยจะมีสัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษาสูงเม่ือเทียบกับ

ประเทศอ่ืน ๆ แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษายังคงอยู่ในระดับต่ำมาอย่างต่อเน่ือง 

จากสภาพของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกจากการประเมินของสำนักรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบท่ี 3 ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

จึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาในด้านของการบริหารงานวิชาการ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือจะได้นำผลการวิจัยไปพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

2. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

3. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 

สมมติฐานการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย และเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้ต้ังสมมติฐานในการ

วิจัยไว้ดังน้ี ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อยหน่ึงด้านส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวแปรต้น 

(Independent Variables) 

 ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 
 

 ทักษะการบริหาร  

ของผู้บริหารสถานศึกษา* 

 การบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศึกษา** 

1. ทักษะด้านความรู้ ความคิด 

2. ทักษะด้านเทคนิค 

3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

4. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
5. ทักษะด้านมโนภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล 

    การเรียน 
4. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

    ทางการศึกษา 

5. การนิเทศการศึกษา 

6. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
7. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

    ทางวิชาการ 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 121 โรง (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2, 2560: 12) 

2. กลุ่มตัวอย่าง 

2.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 จำนวน  97 โรง โดยมี ผู้ให้ ข้อมูลคือ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา / 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน จำนวน 388 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดย

การเปิดตารางสำเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2560: 48-49) 
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3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

แล้วนำความรู้และแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นเคร่ืองมือภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ 
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ข้ันตอนท่ี 2 นำผลท่ีได้จากการศึกษาดังกล่าว มาสร้างแบบสอบถามทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ตามตามแนวคิดของเดรคและโรว์ (Drake and Roe, 2008: 29 - 30) และการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาได้จากการสังเคราะห์ จำนวนท้ังหมด 21 ขอบข่ายจากนักวิชาการท่ีได้
กำหนดไว้ เม่ือพิจารณาสามารถเลือกได้ 8 ขอบข่ายด้วยกัน และนำไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง และนำแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และการใช้ถ้อยคำ (Wording) ของข้อคำถามแต่ละข้อว่าตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ จากน้ันนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยาม 

ศัพท์เฉพาะ ด้วยการหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence: IOC) คัดเลือกเฉพาะข้อ

คำถามท่ีมีค่า IOC ดัชนีความสอดคล้องได้ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560: 95) ปรับแก้ภาษา

และข้อความตามท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ ให้มีความชัดเจนในการส่ือความหมายมากย่ิงข้ึน 
ข้ันตอนท่ี 3 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกับ

ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 4 อำเภอ จำนวน 6 โรง โรงแห่งละ 5 คน  

รวมผู้ให้ข้อมูล 30 คน 
ข้ันตอนท่ี 4 นำข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

มาวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยภาพรวม และรายด้าน ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 

2560: 419) โดยใช้เกณฑ์ยอมรับท่ีมีค่ามากกว่า 0.70 ได้ค่าความเช่ือม่ันทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เท่ากับ 0.960 และการหาค่า

ความเช่ือม่ันการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 เท่ากับ 0.98 

ข้ันตอนท่ี 5 นำแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์แล้ว

นำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ผู้วิจัยทำหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยผ่าน 

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อำนวยการโรงเรียน 



 8 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 2 May - August 2020 

ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือแจ้งให้ทราบ

วัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล 

2. ผู้วิจัยดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม จำนวน 388 ฉบับ และส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง 
สำหรับสถานศึกษาท่ีสามารถดำเนินการได้ ส่วนสถานศึกษาท่ีการคมนาคมไม่สะดวก ผู้วิจัยใช้การจัดส่ง

แบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน พร้อมแนบซองเปล่าและติดแสตมป์ เพ่ือให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยโดยตรงทางไปรษณีย์ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การแจกแจง

ค่าความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) 

2. ข้อมูลเก่ียวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่าเฉล่ีย (x') และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่าเฉล่ีย (x') และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4. ข้อมูลเก่ียวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้สถิติวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณแบบเป็นข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ก่อนการวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณแบบเป็นข้ันตอน ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product-moment correlation coefficient 

 

ผลการวิจัย 

1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมท้ัง 5 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้านอยู่

ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปต่ำสุด คือ ด้านความรู้ ความคิด ด้านเทคนิค 

ด้านการศึกษาและการสอน ด้านมนุษย์ และด้านมโนภาพตามลำดับ โดยแยกผลการสรุปรายด้าน  

ท้ัง 5 ด้าน ตามลำดับ 
2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมท้ัง 7 ด้าน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นราย

ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปต่ำสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
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ภายใน ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ตามลำดับ โดยแยกผลการสรุปรายด้าน  

ท้ัง 7 ด้าน ตามลำดับ 

3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการของทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ ด้านเทคนิค (BT) ด้านมโนภาพ (ET) ด้านการศึกษาและการสอน (CT) 

และด้านความรู้ ความคิด (AT) ตามลำดับ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.878 (R = 0.878) ซ่ึงตัวแปรท้ังสามร่วมกันอธิบาย 

ความแปรปรวนของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ได้ร้อยละ 77.10 (R2 = 0.771)  

 

อภิปรายผล 

1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษามีการนำความรู้  

ความชำนาญ และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
ส่ือสารให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียน เช่น ครู นักเรียน และผู้ปกครอง รับทราบแนวปฏิบัติ  

หรือเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน โดยความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการเรียนการสอน มีความสามารถใน

การสร้างความสัมพันธ์เพ่ือท่ีจะร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา

และความต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างชัดเจนและ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การบริหารสถานศึกษาน้ันไม่ว่าจะยึดหลักการบริหารแบบใด ส่ิงสำคัญท่ีสุดท่ีจะช่วย

ให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ก็คือ การมีทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  ทักษะเป็น

เร่ืองเก่ียวกับการสะสมประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือจนเกิดความชำนาญ สะสมกลวิธีหรือเคล็ดลับต่าง ๆ 
และเป็นส่ิงท่ีเป็นแนวทางในการช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ง่าย และการกระทำท่ีเกิดจากการใช้ความรู้

ในการปฏิบัติงาน การนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญและคล่องแคล่ว ซ่ึงความสำคัญ

ของทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ความเช่ียวชาญของ

ผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังการใช้ศาสตร์และศิลป์ในทักษะการบริหารงานหลายด้านมาประกอบกัน  
อันเป็นทักษะพ้ืนฐานท่ีสำคัญและจำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะทำให้บริหารงานต่าง ๆ ได้ประสบ

ความสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างดีย่ิงในสถานศึกษา  ซ่ึงการบริหารสถานศึกษาไม่ว่า

จะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก หรือใหญ่ ล้วนต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ของการบริหารและจัดการท่ีเป็น

มากกว่าการบริหาร คือ ทักษะการบริหาร ซ่ึงเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และ
เม่ือพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน พบว่า 

1.1 ด้านเทคนิค มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการฝึกปฏิบัติตน เข้ารับการอบรม ศึกษาหา
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ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ รองลงมา คือ ผู้บริหารส่ือสารให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียน เช่น 

ครู นักเรียน และผู้ปกครอง รับทราบแนวปฏิบัติ หรือเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน ผู้บริหารจัดให้มี

การแลกเปล่ียนความคิดกับครูในการพัฒนาเก่ียวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน ผู้บริหารพบปะครูอย่าง
ไม่เป็นทางการ ให้ครูทราบแนวปฏิบัติหรือเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ 

ผู้บริหารจัดทำโปสเตอร์หรือป้ายประกาศท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่งานด้านวิชาการ 

ของโรงเรียน 

1.2 ด้านการศึกษาและการสอน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็น
รายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารและการจัด

การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นำทางวิชาการ 

ผู้บริหารสถานศึกษามีภูมิรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความเช่ียวชาญในฐานะเป็นนักวิชาการท่ีดีในการให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการจัด

กระบวนการเรียนการสอนแก่บุคลาการ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้  

ความเข้าใจในเร่ืองการเรียนการสอน 

1.3 ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความเอ้ืออาทร และให้ความ

ช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ

คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการทำงานเป็นทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ของสถานศึกษา และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์เพ่ือท่ีจะร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี

ให้กับบุคลากรเพ่ือลดความกดดันในการปฏิบัติงาน 

1.4 ด้านมโนภาพ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ

ต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง และผู้บริหารสถานศึกษามีการวิเคราะห์

นโยบายเพ่ือการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด รองลงมา คือ 

ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบงานของสถานศึกษาให้มีความสัมพันธ์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำ

ท่ีสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 

2. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษามีการจัดทำ

หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม 

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและ
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ความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศและจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ซ่ึงมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยเน้น
การค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาปัญหา เพ่ือพัฒนาและแก้ไขสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เก่ียวข้องให้เข้าใจ

กระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ พัฒนา ปรับปรุงวิธีการทำงานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ 

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และเม่ือพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน พบว่า 
2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

ค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษาจัดให้มีวิชาต่าง ๆ 

ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ รองลงมา คือ สถานศึกษามี
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สถานศึกษามีการจัดทำ

หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม 

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรและการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ 
สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

ค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้

ท่ีปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รองลงมา คือ สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนมีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง และข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา 

2.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 

สถานศึกษามีการกำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
ระดับประเทศ และสถานศึกษาจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและ

ประเมินผลของสถานศึกษา รองลงมา คือ สถานศึกษามีการอนุมัติผลการประเมินและตัดสินผลการเรียน

ผ่านระดับช้ันเรียน และจบการศึกษา สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การอนุมัติผลการ

เรียนรู้ และการเทียบโอนผลการเรียน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือ
การวัดผลและประเมินผล 

2.4 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษาจัดให้มี
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การร่วมกันกำหนดนโยบายในเร่ืองการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

รองลงมา คือ สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินการและนำผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการ

พัฒนาการเรียนรู้ สถานศึกษารวบรวมแหล่งส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สถานศึกษากำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 

และกระบวนการทำงานของผู้เรียน ครู และผู้เก่ียวข้องกับการศึกษา สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษาโดยเน้นการค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาปัญหา เพ่ือพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษา

สนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีการ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเร่ืองเก่ียวกับการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สถานศึกษาพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นห้องสมุด IT เพ่ือเป็นแหล่งสืบค้น สถานศึกษารวบรวม

และเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ 
สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้  

และพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2.5 ด้านการนิเทศการศึกษา มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นราย

ข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษาจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้
เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองลงมา คือ สถานศึกษาสร้างความ

ตระหนักให้แก่ครูและผู้เก่ียวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ พัฒนา ปรับปรุง

วิธีการทำงานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ สถานศึกษาจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึง

และต่อเน่ืองเป็นกระบวนการอย่างมีระบบ สถานศึกษากำหนดแผนการนิเทศตามลำดับความสำคัญของ
ปัญหาและความต้องการท่ีจำเป็นเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการติดตาม 

ประเมินผล และสรุปผลการนิเทศ 

2.6 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษานำผลการ

ประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้เกิดข้ึนกับ

ผู้เรียน รองลงมา คือ สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

สถานศึกษาจัดระบบโครงสร้างท่ีชัดเจน เอ้ือต่อการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการดำเนินการตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ือง และข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2.7 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริม

ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน รองลงมา คือ สถานศึกษามีการพัฒนา

ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล 
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ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ชุมชน 

มีการจัดการศึกษาอบรม แสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 
3. ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการของทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ ด้านเทคนิค 

(BT) ด้านมโนภาพ (ET) ด้านการศึกษาและการสอน (CT) และด้านความรู้ ความคิด (AT) ตามลำดับ 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

พหุคูณเท่ากับ 0.878 (R = 0.878) ซ่ึงตัวแปรท้ังสามร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา ได้ร้อยละ 77.10 (R2 = 0.771) สามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอย
ได้ ดังน้ี 

สมการคะแนนดิบ Y" = 0.735 + 0.157 (BT) + 0.250 (ET) + 0.263 (CT)+ 0.098 (AT) 

                                       (R2 = 0.771) 

 สมการคะแนนมาตรฐาน Z)y = 3.634 (ZBT) + 2.703 (ZET) +3.948 (ZCT) +2.770 (ZAT) 

             (R2 = 0.771) 

 สำหรับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านมนุษย์ (DT) ไม่ส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา เพราะไม่มีนัยสำคัญทางสถิติจึงไม่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป  

1.1 อิทธิพลของทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านเทคนิค ด้านมโนภาพ  

ด้านการศึกษาและการสอน และด้านความรู้ ความคิด มีความสำคัญต่อการบริหารงานวิชาการ 
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษา 

จึงควรให้ความสำคัญกับความรู้ทักษะด้านมโนภาพ (Conceptual Skills) ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของ

ผู้บริหารใน การเข้าใจหน่วยงานในทุกลักษณะมองเห็นความสัมพันธ์ในส่วนต่าง ๆ ในองค์กรท้ังหมด  

มี ความคิดท่ีกว้างไกล ครอบคลุมและเช่ือมโยงกับองค์การอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี ท้ังในระดับจุลภาค 
และมหภาคและจากประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 

จัดให้มีการแลกเปล่ียนความคิดกับครูในการพัฒนาเก่ียวกับงานด้านวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง

การเรียนการสอน มีภูมิรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกับการศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการ  

มีความเช่ียวชาญในฐานะเป็นนักวิชาการท่ีดีในการให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียน
การสอนแก่บุคลาการ สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่าง

ชัดเจนและถูกต้อง ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา  
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และวิเคราะห์นโยบายเพ่ือการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดจน

สามารถปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ

สถานศึกษา ท้ังน้ีเพราะทักษะการบริหารเป็นองค์ประกอบสำคัญท่ีสร้างความสำเร็จในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร ซ่ึงผู้บริหารจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการบริหารให้เกิดความชำนาญ จนเช่ียวชาญ ท้ังน้ีเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ภายใต้สภาวะท่ีเกิดการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และยากแก่การพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรข้ึน ผู้บริหารโรงเรียนจึงจำเป็นต้องมี

ทักษะการบริหารท่ีบูรณาการในการบริหาร และสามารถปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบท
แห่งความเปล่ียนแปลงต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2.1 จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านมโนภาพ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดังน้ัน สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ

ต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง มีการวิเคราะห์นโยบายเพ่ือการวางแผนการ

จัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา และจัดระบบงานของสถานศึกษาให้มีความสัมพันธ์กันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.2 จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย

ด้านพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดังน้ัน สถานศึกษาควรให้

ความสำคัญกับการการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
มีการจัดทำหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่

คุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทำหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม

กับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

2.3 จากผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านมนุษย์  

ไม่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือท่ีจะร่วมงานกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีให้ความเป็นกันเองกับบุคลากร เพ่ือลดความกดดันในการ

ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความเอ้ืออาทร  
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และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ และสนับสนุนการทำงานเป็นทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ

สถานศึกษา 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  

3.1 ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือให้

มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

3.2 ควรศึกษาเก่ียวกับความคาดหวังและสภาพเป็นจริงของทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 

3.3 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงถึงทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีเหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยศึกษาในรูปของกรณีศึกษา 
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