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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

The Relationship between Administrative Skills and Academic Administration of School 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 2) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานและการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิควิธี และทักษะด้านมนุษย์ตามล าดับ 
  2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 
2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านวัดและ
ประเมินผล ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสื่อการเรียนการสอน 
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงาน และการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ทักษะการบริหารงาน มีผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับสูง 
ฉะน้ันจึงต้องให้ความส าคัญกับทักษะการบริหารงาน โดยต้องมีทักษะการบริหารงานที่ดี มีการวางแผนการบริหารงานวิชาการ
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
ค าส าคัญ: ทักษะการบริหารงาน การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา  
 
Abstract  
 The purposes of this study were: 1) to study the administrative skills of school administrators under 
Saraburi Primary Educational Service Area Office 2, 2) to study the academic administrative of school 
administrators under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 and 3) to study the relationship 
between administrative skills and academic administrative of school administrators under Saraburi Primary 
Educational Service Area Office 2. The sample was selected from 310 teachers under Saraburi Primary 
Educational Service Area Office 2. The research tool was a rating scale questionnaire with 5 levels and  
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the reliability of the questionnaire about the administrative of school administrators was 0.96. The statistics 
that used to analysis data were percentage, mean, standard deviation, alpha coefficient and Pearson's 
correlation coefficient. 
 The results of the study were as follows: 
  1. The Administrative skills of school administrators under Saraburi Primary Educational Service 
Area Office 2. Were at a high level in all aspects. By sorting out the highest mean to the lowest mean were 
conceptual skills, technical and human skills.  
  2. Academic administrative of school administrators under Saraburi Primary Educational Service 
Area Office 2. were at a high level in all aspects. By sorting out the highest mean to the lowest mean which 
are measurement and evaluation, course and utilization, teaching and learning management, teaching, and 
learning media. 
  3. The relationship between administrative skills and academic administrative of school 
administrators under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. In overall image had a high level of 
positive relationship with statistical significance at the level of .01 the results showed that the school 
administrators have the good management skills. Therefore, it affects to the academic administrative 
because of school administrators can effectively manage the academic administrative and cover the teaching 
and learning management, teaching and learning media, measurement and evaluation. As a result, teachers 
agreed that the relationship between administrative skills and academic administrative of school 
administrators were at a high level. 
  
Keywords: Administrative skills, Academic Administration of School Administrators 
 
บทน า 
  ในการบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารสถานศึกษา กล่าวคือ 
ต้องทราบขอบข่ายภารกิจการบริหาร และการจัดการ
สถานศึกษา ใน 4 งาน คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การ
บริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ4) การ
บริหารทั่วไป และงานวิชาการที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่จะต้องอาศัยทักษะในการ
ท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ บุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล (2557)  
ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีทักษะ
การบริหารงานที่แตกต่างกัน และข้ึนอยู่กับประสบการณ์
การท างาน น่ันหมายถึงการมีทักษะในการบริหาร งาน ที่
รวมไปถึงงานวิชาการด้วย นอกจากน้ี ยัง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ จิรพงษ์ ไชยยศ (2560) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่สูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเกี่ยวงานประกันคุณภาพจะ

เกี่ยวข้องกับงานวิชาการมากกว่างานด้านอื่น ๆ และการที่
ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ น่ันหมายถึง 
จะต้องมีทักษะในการบริหารงานวิชาการ ด้วยเช่นกันดังน้ัน 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีทักษะในการบริหารงาน
วิชาการ ของเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
ที่ได้ก าหนดสาระส าคัญ ให้กระทรวงศึกษาธิการมีการ
กระจายอ านาจ การบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งในด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษา, 2551, น. 3) ซึ่ง
ในการบริหารงานวิชาการในด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน 
และด้านวัดและประเมินผล จึงมีความสัมพันธ์กับทักษะการ
บริหารงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต้องอาศัยข้ันตอน
การด าเนินงาน โดยต้องเริ่มจากการวางแผนเพ่ือให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะปัญหาที่ผ่านมาจะ
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดทักษะในการบริหารงาน
วิชาการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านเทคนิควิธี จึงมีความส าคัญ
ต่อการบริหารงานวิชาการที่บริหารสถานศึกษา ไม่อาจ
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หลีกเลี่ยงได้ ซึ่งในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาท้ังในทางตรง และทางอ้อมน้ันจะต้องมีองค์ประกอบ
ในการบริหารงานวิชาการ ใน 4 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านหลักสูตร
และการน าไปใช้ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้าน
สื่อการเรียนการสอน และ4) ด้านวัดและประเมินผล และ
นอกจากการบริหารงานวิชาการ แล้วยังต้องมีทักษะในการ
บริหารงานทั้ง 3 ด้านอีกด้วย คือ 1) ทักษะด้านความคิดรวบ
ยอด 2) ทักษะด้านมนุษย์ และ 3) ทักษะด้านเทคนิควิธี 
 จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่จะ
มุ่งเน้นแต่การส่งเสริมการบริหารงานด้านวิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหลาย ๆ ด้าน แต่ก็ยังไม่ประสบผล ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ทั้งน้ีเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการบริหารงานทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะ
ด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้าน
เทคนิควิธี และเพ่ือให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงข้ึน จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง คณะครู
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในสังคม
ด้วย การบริหารงานจึงจะประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ สุทธิรา เกษมราษฎร์  (2559) พบว่า 
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการประกอบด้วย 4 งานหลัก 
ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ 2) ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน และ4) ด้านวัด
และประเมินผล ซึ่งเป็นงานส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 
เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการจะเกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่ง หมายหลัก
ของสถานศึกษาและยังเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จและคุณภาพ
ของผู้เรียน 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นน้ี จะเห็นได้ว่า
ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ  ของผู้บริหาร
สถานศึกษา จะประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ ได้
น้ัน จ าเป็นจะต้องมีทักษะในการบริหารงาน ทั้งในด้าน
ความคิดรวบยอด ด้านมนุษย์ และด้านเทคนิควิธี งาน
วิชาการจึงจะบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา  
ซึ่งกุญแจส าคัญของการบริหารงานวิชาการ  จะประสบ
ความส าเร็จได้ก็คือ ทักษะในการบริหารงานของผู้บริหาร ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนให้การ
บริหารงานวิชาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา
ของชาติ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา และท าวิจัยเรื่อง
ทักษะการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
2 เพ่ือที่จะได้น าผลจากการวิจัยที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ ของการบริหารงาน

วิชาการ ของผู้บริหารทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการให้ที่
มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อไป 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า  
 1. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสระบุรี เขต 2 
  2. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
บริหารงานและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน 
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า  
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
ใน ปีการศึกษา 2560 จาก 139 โรงเรียน มีจ านวนทั้งสิ้น 
1,638 คน  
  2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางส าเร็จรูป          
ของ Krejcieand Morgan (1970, p. 608) ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 310 คน  
 3. ตัวแปรที่วิจัย 
  3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ทักษะการบริหารงาน 
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะด้านความคิดรวบยอด 2) ทักษะ
ด้านมนุษย์ และ3) ทักษะด้านเทคนิควิธี 
   3.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตร
และการน าไปใช้ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้าน
สื่อการเรียนการสอน และ4) ด้านวัดและประเมินผล 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ใ นการ วิ จั ยมี ลั กษณะ เป็ น
แบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list)  
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  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะ 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใน 3 ด้าน ได้แก่  
1) ทักษะด้านความคิดรวบยอด 2) ทักษะด้านมนุษย์ และ    
3) ทักษะด้านเทคนิควิธี โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วน ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่ งมี เกณฑ์ 
การให้น้ าหนักคะแนนตามแนวคิดของลิคเคอร์ท (Likert) 
อ้างถึงใน อุษา แซ่เตียว (2559) มาปรับปรุงแก้ไขเพราะมี
เน้ือหาสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยของผู้วิจัย จึงได้
น ามาปรับปรุงเป็นของผู้วิจัย  
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใน 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ 2) ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 4) ด้านวัดและ
ประเมินผล โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่ งมี เกณฑ์การให้น้ าหนัก
คะแนน ตามแนวคิดของ ลิคเคอร์ท (Likert) อ้างใน สุทธิดา            
เกษมราษฎร์ (2559) มาปรับปรุงแก้ไขเพราะมีเ น้ือหา
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยของผู้วิจัย จึงได้น ามา
ปรับปรุงเป็นของผู้วิจัย 
 
การด าเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนในการวิจัย 
  1. ศึกษาเอกสารงานและแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวกับทักษะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดมาสร้างแบบสอบถาม 
  2. ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามและ
ส านวนภาษาของข้อค าถาม เพ่ือออกแบบลักษณะรูปแบบ         
ของข้อค าถามให้เหมาะสม 
   3. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างให้ครอบคลุม
เน้ือหาและสอดคล้องตามจุดมุ่งหมาย และขอบเขตของ 
การวิจัย 
  4. น าแบบสอบถามที่ สร้ าง ข้ึนเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน าตรวจสอบเน้ือหา และ
ปรับปรุงแก้ไขค าถามให้ครอบคลุมรายละเอียดของเน้ือหา         
ตามวัตถุประสงค์ 
  5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข และ             
ได้ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือน าไปให้
ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง               
เชิงเน้ือหา (Content Validity)  
 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ดังน้ี 
  1. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการตอบ 
  2. น าแบบสอบถามที่สมบรูณ์แล้วไปวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ แบ่งการ
วิเคราะห์เป็น 3 ตอน โดยใช้ค่าสถิติดัง ต่อไปน้ี 
   2.1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคลของครู
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
   2.2 ข้อมูลทักษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน 
   2.3 ข้อมูลการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน  
  3. หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
บริหารงานและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน 
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlatio)  
 
ผลการวิจัย  
 1. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ซึ่งเท่ากันกับ
ทักษะด้านเทคนิควิธี และทักษะด้านมนุษย์ 
  2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตรและ
การน าไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสื่อการ
เรียนการสอน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงาน
และการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
โดยภาพรวมทุกด้านอยู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01  
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 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ทักษะการบริหารงานมีผล
ต่อความส าเร็จของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในระดับสูง ฉะน้ันจึงต้องให้ความส าคัญกับ
ทักษะการบริหารงาน โดยต้องมีทักษะการบริหารงานที่ดี          
มีการวางแผนการบริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
การบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
บริหารงานและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต 2 มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผล ดังน้ี 
  1. ทั กษะการบริ หารงานของผู้ บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสระบุรีเขต 2 โดยภาพรวมมีทักษะการบริหารงานอยู่
ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้
เข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา น้ันจะต้องสอบผ่าน
เกณฑ์ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงมีการเข้าอบรมหลักสูตร
ของผู้บริหารต่างๆ ก่อนเข้ารับต าแหน่ง นอกจากน้ียังมี
ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน จึงท าให้มีความสามารถ และมี
ทักษะในการบริหารงานที่ดี จึงเป็นผลให้ครูมีความเห็นว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของสุพิศ โสภา (2560) ที่พบว่า 
แนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียน
แวงใหญ่วิทยาคมตามเกณฑ์ราง วัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award: TQA) 7 องค์ประกอบ 1) การ
น าองค์กร ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้รายบุคคล 2) การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนควรมีการแสวงหา สร้าง พัฒนา 
และใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม 3) การมุ่งเน้นนักเรียน 
โรงเรียนต้องมีแนวคิดที่มุงการพัฒนาโรงเรียนให้มีความ
ย่ังยืนมุ่งอนาคตอย่างจริงจัง และสร้างความผูกพันในระยะ
ยาวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ 4) การวัด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โรงเรียนควรมุ่งเน้น
การจัดการศึกษาไปที่การเรียนรู้และความต้องการของ
ผู้เรียน 5) การมุ่งเน้นบุคลากร ผู้น าระดับสูงจะต้องก าหนด
ทิศทาง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน มีการ
สื่อสารทิศทางวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ และสร้างแรงจูงใจ  
6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนควรมีการวางแผน 
ตัดสินใจ และด าเนินการต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
ผ่านการวิเคราะห์เป็นข้อเท็จจริงที่ เชื่อถือได้มากที่สุด  
7) ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่ ไ ด้จากการตรวจประเมินจะเป็น
สารสนเทศ ตัวชี้วัดความก้าวหน้า  

   1.1 ทักษะด้านความคิดรวบยอด โดย
ภาพรวมมีทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจระเบียบต่างๆ เป็นอย่างดี 
โดยใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สามารถจัดองค์กร และ
มอบหมายภารกิจได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถของ 
ครู จึงเป็นผลให้มีทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก 
   1.2 ทักษะด้านมนุษย์ โดยภาพรวมมี
ทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารมีบุคลิกภาพ และมีภาพลักษณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
ทั้งในเรื่องการแต่งกายที่ดี สุภาพเรียบร้อยมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารงาน รวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
จึง เป็นผลให้มีทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก
   1.3 ทักษะด้านเทคนิควิธี โดยภาพรวมมี
ทักษะการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารมีการน าความรู้ใหม่ๆ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารงานรวมถึงติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  จึงเป็นผลให้มี
ทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก 
   2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมทุกด้านมีการบริหารงาน 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งในเรื่องหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนรวมถึงสื่อการเรียนการสอน และการ
วัดและประเมินผล จึงเป็นผลให้ครูมีความเห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
    2.1 ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ 
โดยภาพรวมมีการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผู้บริหารมีความสามารถในการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรการจัดท าแผนการสอน และให้การนิเทศครู รวมถึง
คอยติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง จึงเป็นผลให้มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
    2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
โดยภาพรวมมีการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผู้บริหารมี วิสัยทัศ น์ให้ครูสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน เพ่ือให้
นักเรียนมีทักษะทั้งทางวิชาการ และทักษะในการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข นอกจากน้ียังส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ
จึงเป็นผลให้มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
    2.3 ด้านสื่อการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมมีการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผู้บริหารสามารถจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่มี
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คุณภาพ และทันสมัยเพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับ
ครู และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง        
จึงเป็นผลให้มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
    2.4 ด้านวัดและประเมินผลโดยภาพ 
รวมมีการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารมีแนวทางปฏิบั ติที่ ชัดเจนในการ วัดผล  และ
ประเมินผลงานวิชาการของทุกระดับชั้น รวมถึงมีการสอน
ซ่อมเสริม และจัดท าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นผลให้มี
การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
   3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
บริหารงานและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน 
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมทุกด้านมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน ท้ังน้ีเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามี
ทักษะการบริหารงานที่ดีจึงส่งผล ต่อการบริหารงานวิชาการ
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งในเรื่องหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนรวมถึงสื่อการเรียนการสอน และการ
วัดและประ เมินผล  จึ ง เป็นผลให้ค รู  มีค วาม เห็น ว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานและการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสูง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ทักษะด้านความคิดรวบยอด ผู้บริหาร
ควรน านโยบายการจัดการศึกษาของชาติมาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาให้ครอบคลุมย่ิงข้ึน 
  1.2 ทักษะด้านมนุษย์ ผู้บริหารควรเข้าถึง
ชุมชนเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  1.3 ทักษะด้านเทคนิควิ ธี  ผู้บริหารควร
มอบหมาย และปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานตามโอกาส            
อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม 
   1.4 การบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตร
และการน าไปใช้ ผู้บริหารควรจัดหาหนังสือแบบเรียนที่
ทันสมัย และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน 
   1.5 การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการ
เรียนการสอน ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
   1.6 การบริหารงานวิชาการด้านสื่อการเรียน
การสอน ผู้บริหารควรเพ่ิมเติมสื่อที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

   1.7 การบริหารงานวิชาการด้านวัดและ
ประเมินผล ผู้บริหารควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาทักษะการบริหารที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต 2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการว่ามีความสัมพันธ์กัน
ในลักษณะใด 
  2.2 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของทักษะ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ  
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