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ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 2) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานและการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิควิธี และทักษะด้านมนุษย์ตามลาดับ
2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต
2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือด้านวัดและ
ประเมินผล ด้านหลักสูตรและการนาไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสื่อการเรียนการสอน
3. ความสัมพันธ์ร ะหว่างทักษะการบริหารงาน และการบริหารงานวิช าการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ทักษะการบริหารงาน มีผลต่อความสาเร็จของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับสูง
ฉะนั้นจึงต้องให้ความสาคัญกับทักษะการบริหารงาน โดยต้องมีทักษะการบริหารงานที่ดี มีการวางแผนการบริหารงานวิชาการ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: 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.
________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____
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บทนา
ในการบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารสถานศึกษา กล่าวคือ
ต้ อ งทราบขอบข่ า ยภารกิ จ การบริ ห าร และการจั ด การ
สถานศึกษา ใน 4 งาน คือ 1) การบริหารวิช าการ 2) การ
บริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุค คล และ4) การ
บริหารทั่วไป และงานวิชาการที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่จะต้องอาศัยทักษะในการ
ทางาน ซึ่ง สอดคล้องกับ บุณยวรีย์ เศวตวงศ์ส กุล (2557)
ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีทักษะ
การบริหารงานที่แตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับประสบการณ์
การทางาน นั่นหมายถึง การมีทักษะในการบริหาร งาน ที่
รวมไปถึ ง งานวิ ช าการด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ จิรพงษ์ ไชยยศ (2560) ทีไ่ ด้ศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาทางวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา
สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ด้ า นที่ สู ง ที่ สุ ด คื อ ปั จ จั ย ด้ า นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเกี่ยวงานประกันคุณภาพจะ

เกี่ยวข้องกับงานวิช าการมากกว่างานด้านอื่น ๆ และการที่
ผู้บริหารสถานศึกษามีภ าวะผู้นาทางวิช าการ นั่นหมายถึง
จะต้องมีทักษะในการบริหารงานวิชาการ ด้วยเช่นกันดังนั้น
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งมี ทั ก ษะในการบริ ห ารงาน
วิชาการ ของเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ที่ ไ ด้ ก าหนดสาระส าคั ญ ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ก าร
กระจายอานาจ การบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งในด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป ไปยัง คณะกรรมการส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
และสถานศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษา, 2551, น. 3) ซึ่ง
ในการบริหารงานวิชาการในด้านหลักสูตรและการนาไปใช้
ด้านการจัด การเรียนการสอน ด้านสื่อการเรี ยนการสอน
และด้านวัดและประเมินผล จึงมีความสัมพันธ์กับทักษะการ
บริหารงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต้องอาศัยขั้นตอน
การดาเนินงาน โดยต้องเริ่มจากการวางแผนเพื่อให้การจัด
การศึก ษามีป ระสิทธิ ภ าพ ทั้ง นี้เ พราะปั ญหาที่ ผ่า นมาจะ
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดทักษะในการบริหารงาน
วิ ช าการทั้ ง 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นความคิ ด รวบยอด
ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านเทคนิควิธี จึงมีความสาคัญ
ต่อ การบริห ารงานวิ ช าการที่ บ ริ หารสถานศึ ก ษา ไม่ อ าจ
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หลีกเลี่ยงได้ ซึ่ง ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
วิชาการ ของผู้บริหารทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการให้ที่
พัฒนาทั้งในทางตรง และทางอ้อมนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ
มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อไป
ในการบริหารงานวิชาการ ใน 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร
และการนาไปใช้ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้าน
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
สื่อการเรียนการสอน และ4) ด้านวัดและประเมินผล และ
1. เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
นอกจากการบริหารงานวิชาการ แล้วยังต้องมีทักษะในการ
สถานศึก ษา สั ง กั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถม
บริหารงานทั้ง 3 ด้านอีกด้วย คือ 1) ทักษะด้านความคิดรวบ
ศึกษาสระบุรี เขต 2
ยอด 2) ทักษะด้านมนุษย์ และ 3) ทักษะด้านเทคนิควิธี
2. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่จ ะ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มุ่งเน้นแต่การส่งเสริมการบริหารงานด้านวิชาการเพื่อพัฒนา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
คุณภาพการศึกษาหลาย ๆ ด้าน แต่ก็ยังไม่ประสบผล สาเร็จ
3. เพื่อศึ กษาความสั มพันธ์ ร ะหว่ างทัก ษะการ
ตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษา
บริหารงานและการบริหารงานวิช าการของผู้บริหารสถาน
ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการบริหารงานทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะ
ศึก ษา สัง กั ดส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษา
ด้านความคิด รวบยอด ทั กษะด้ านมนุ ษ ย์ และทัก ษะด้า น
สระบุรี เขต 2
เทคนิควิธี และเพื่อให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง คณะครู
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในสังคม
1. ประชากร
ด้วย การบริหารงานจึงจะประสบความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้อง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูสังกัด
กั บ การศึ ก ษาของ สุ ท ธิ ร า เกษมราษฎร์ (2559) พบว่ า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ขอบข่ายการบริหารงานวิช าการประกอบด้วย 4 งานหลัก
ใน ปีการศึกษา 2560 จาก 139 โรงเรียน มีจ านวนทั้ง สิ้น
ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและการนาไปใช้ 2) ด้านการจัดการ
1,638 คน
เรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน และ4) ด้านวัด
2. กลุ่มตัวอย่าง
และประเมินผล ซึ่งเป็นงานสาคัญของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู สัง กัด
เนื่ อ งจากการบริ ห ารงานวิ ช าการจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่ง หมายหลัก
ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการเปิ ด ตารางส าเร็ จ รู ป
ของสถานศึกษาและยังเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จและคุณภาพ
ของ Krejcieand Morgan (1970, p. 608) ได้ จ านวนกลุ่ ม
ของผู้เรียน
ตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน 310 คน
จากปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นี้ จะเห็ น ได้ ว่ า
3. ตัวแปรที่วิจัย
ความส าคั ญ ของการบริ ห ารงานวิ ช าการ ของผู้ บ ริ ห าร
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ทักษะการบริหารงาน
สถานศึกษา จะประสบความสาเร็จ และมีประสิทธิภาพ ได้
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะด้านความคิดรวบยอด 2) ทักษะ
นั้น จ าเป็น จะต้ อ งมี ทั ก ษะในการบริ หารงาน ทั้ ง ในด้ า น
ด้านมนุษย์ และ3) ทักษะด้านเทคนิควิธี
ความคิ ด รวบยอด ด้ า นมนุ ษ ย์ และด้ า นเทคนิ ค วิ ธี งาน
3.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานวิชาการ
วิช าการจึ ง จะบรรลุ ต ามเป้ าหมายของการจัด การศึ ก ษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่ง กุ ญ แจส าคั ญ ของการบริ ห ารงานวิ ช าการ จะประสบ
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตร
ความสาเร็จได้ก็คือ ทักษะในการบริหารงานของผู้บริหาร ซึ่ง
และการนาไปใช้ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นาในการขับเคลื่อนให้ การ
สื่อการเรียนการสอน และ4) ด้านวัดและประเมินผล
บริหารงานวิชาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา
ของชาติ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา และทาวิจัยเรื่อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ทักษะการบริห ารงานวิช าการ ของผู้บ ริห ารสถานศึ กษา
เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ วิ จั ย มี ลั ก ษ ณะเป็ น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
แบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
2 เพื่ อ ที่ จ ะได้ น าผลจากการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
แนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ ของการบริหารงาน
(check list)
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ดังนี้
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใน 3 ด้าน ได้แก่
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ
1) ทักษะด้านความคิดรวบยอด 2) ทักษะด้านมนุษ ย์ และ
ความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการตอบ
3) ทักษะด้านเทคนิควิธี โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
2. นาแบบสอบถามที่สมบรูณ์แล้วไปวิเคราะห์
ส่ ว น ประมาณค่ า (Rating scale) 5 ระดั บ ซึ่ ง มี เ กณฑ์
ข้ อ มู ล ด้ ว ยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป คอมพิ ว เตอร์ แบ่ ง การ
การให้ น้าหนักคะแนนตามแนวคิดของลิค เคอร์ท (Likert)
วิเคราะห์เป็น 3 ตอน โดยใช้ค่าสถิติดัง ต่อไปนี้
อ้างถึงใน อุษา แซ่เตียว (2559) มาปรับปรุงแก้ไขเพราะมี
2.1 ข้อ มูล สถานภาพส่ วนบุค ลของครู
เนื้อหาสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยของผู้วิจัย จึงได้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
นามาปรับปรุงเป็นของผู้วิจัย
(Percentage) นาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การ
2.2 ข้ อ มู ล ทั ก ษะการบริ ห ารงานของ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา สัง กัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใน 4 ด้าน
ประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยการใช้
ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและการนาไปใช้ 2) ด้านการจัดการ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน
เรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 4) ด้านวัดและ
2.3 ข้อมูล การบริหารงานวิ ช าการของ
ประเมินผล โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา สัง กัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค่ า (Rating scale) 5 ระดั บ ซึ่ ง มี เ กณฑ์ ก ารให้ น้ าหนั ก
ประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการใช้
คะแนน ตามแนวคิดของ ลิคเคอร์ท (Likert) อ้างใน สุทธิดา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน
เกษมราษฎร์ (2559) มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพราะมี เ นื้ อ หา
3. หาค่ า ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งทั ก ษะการ
สอดคล้องกับ กรอบแนวคิดการวิจัย ของผู้วิจัย จึง ได้นามา
บริหารงานและการบริหารงานวิช าการของผู้บริหารสถาน
ปรับปรุงเป็นของผู้วิจัย
ศึก ษา สัง กั ดส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษา
สระบุรี เขต 2 โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน
การดาเนินการวิจัย
(Pearson’s Product Moment Correlatio)
ขั้นตอนในการวิจัย
1. ศึ กษาเอกสารงานและแนวคิดทฤษฎี ที่
ผลการวิจัย
เกี่ยวกับทักษะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อนามาเป็นกรอบแนวคิดมาสร้างแบบสอบถาม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
2. กาหนดโครงสร้างของแบบสอบถามและ
2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก
สานวนภาษาของข้อคาถาม เพื่อออกแบบลักษณะรูปแบบ
ทุ ก ด้ า น โดยเรี ย งจากข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ไปหาข้ อ ที่ มี
ของข้อคาถามให้เหมาะสม
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ซึ่งเท่ากันกับ
3. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างให้ครอบคลุม
ทักษะด้านเทคนิควิธี และทักษะด้านมนุษย์
เนื้อหาและสอดคล้ องตามจุด มุ่ง หมาย และขอบเขตของ
2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
การวิจัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
4. น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ
2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะนาตรวจสอบเนื้อหา และ
ทุ ก ด้ า น โดยเรี ย งจากข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ไปหาข้ อ ที่ มี
ปรับปรุง แก้ไขคาถามให้ค รอบคลุมรายละเอียดของเนื้อหา
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือด้านวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตรและ
ตามวัตถุประสงค์
การนาไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสื่อการ
5. น าแบบสอบถามที่ป รับ ปรุ ง แก้ไ ข และ
เรียนการสอน
ได้ ผ่า นความเห็ นชอบของอาจารย์ ที่ป รึก ษาเพื่อ นาไปให้
3. ความสัมพันธ์ร ะหว่างทักษะการบริหารงาน
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น ตรวจสอบความเที่ ย งตรง
และการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
เชิงเนื้อหา (Content Validity)
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
โดยภาพรวมทุกด้านอยู่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
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ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ทักษะการบริหารงานมีผล
1.1 ทั ก ษะด้ า นความคิ ด รวบยอด โดย
ต่อความส าเร็จ ของการบริหารงานวิช าการของผู้บ ริหาร
ภาพรวมมีทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
สถานศึก ษาในระดับ สู ง ฉะนั้ นจึ ง ต้ องให้ ค วามส าคั ญ กั บ
เพราะผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจระเบียบต่างๆ เป็นอย่างดี
ทักษะการบริหารงาน โดยต้องมีทักษะการบริหารงานที่ดี
โดยใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สามารถจัดองค์กร และ
มีการวางแผนการบริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
มอบหมายภารกิ จได้อย่ างเหมาะสมกับความสามารถของ
การบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ครู จึงเป็นผลให้มีทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ทั ก ษะด้ า นมนุ ษ ย์ โดยภาพรวมมี
ทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้บริหารมีบุคลิกภาพ และมีภาพลักษณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ผลการศึกษาความสัม พันธ์ร ะหว่างทักษะการ
ทั้งในเรื่องการแต่งกายที่ดี สุภาพเรียบร้อยมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารงานและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
บริหารงาน รวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน
สัง กั ดส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษาสระบุรี
จึ ง เป็ น ผลให้ มี ทั ก ษะการบริ ห ารงานอยู่ ใ นระดั บ มาก
เขต 2 มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1.3 ทักษะด้านเทคนิควิธี โดยภาพรวมมี
1. ทั ก ษะการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร
ทักษะการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สถานศึ กษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ผู้บริหารมีการนาความรู้ใหม่ๆ และนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาสระบุรีเขต 2 โดยภาพรวมมีทักษะการบริหารงานอยู่
มาใช้ในการบริหารงานรวมถึงติดตาม และประเมินผลการ
ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้
ดาเนินงานของสถานศึ กษาอย่ างต่ อเนื่อง จึง เป็ นผลให้ มี
เข้าดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา นั้นจะต้องสอบผ่าน
ทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก
เกณฑ์ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงมีการเข้าอบรมหลักสูตร
2. การบริหารงานวิช าการของผู้บริหาร
ของผู้ บริ ห ารต่ า งๆ ก่ อ นเข้ า รั บต าแหน่ ง นอกจากนี้ ยั ง มี
สถานศึก ษา สั ง กั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาต่อในระดับที่สูง ขึ้น จึงทาให้ มีค วามสามารถ และมี
ศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมทุกด้านมีการบริหารงาน
ทักษะในการบริหารงานที่ดี จึง เป็นผลให้ค รูมีความเห็นว่า
อยู่ ใ นระดับ มาก ซึ่ง เป็ น ไปตามสมมติฐ าน ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น
ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานวิชาการได้
ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัย ของสุพิศ โสภา (2560) ที่พบว่า
อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งในเรื่องหลักสูตรการ
แนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนรวมถึงสื่อการเรียนการสอน และการ
แวงใหญ่ วิ ท ยาคมตามเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ
วัดและประเมินผล จึงเป็นผลให้ค รูมีความเห็นว่าผู้บริหาร
(Thailand Quality Award: TQA) 7 องค์ประกอบ 1) การ
สถานศึกษามีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก
นาองค์กร ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศ
2.1 ด้านหลักสู ตรและการนาไปใช้
เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้รายบุคคล 2) การ
โดยภาพรวมมีการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
วางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนควรมีการแสวงหา สร้าง พัฒนา
เพราะผู้บริหารมีความสามารถในการปรับปรุง และพัฒนา
และใช้ องค์ค วามรู้และนวัตกรรม 3) การมุ่ง เน้น นักเรีย น
หลักสูตรการจัดทาแผนการสอน และให้การนิเทศครู รวมถึง
โรงเรียนต้ องมี แนวคิ ดที่มุ ง การพัฒนาโรงเรีย นให้มี ค วาม
คอยติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่า ง
ยั่งยืนมุ่งอนาคตอย่างจริงจัง และสร้างความผูกพันในระยะ
ต่อเนื่อง จึงเป็นผลให้มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก
ยาวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ 4) การวัด
2.2 ด้า นการจัด การเรี ยนการสอน
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โรงเรียนควรมุ่ง เน้น
โดยภาพรวมมีการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
การจั ด การศึ ก ษาไปที่ ก ารเรีย นรู้ แ ละความต้ องการของ
เพราะผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห้ ค รู ส อดแทรกคุ ณ ธรรม
ผู้เรียน 5) การมุ่งเน้นบุคลากร ผู้นาระดับสูงจะต้องกาหนด
จริยธรรม และบูรณาการร่วมกับ การเรียนการสอน เพื่อให้
ทิศทาง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน มีการ
นักเรียนมีทักษะทั้ง ทางวิช าการ และทักษะในการใช้ชีวิต
สื่อ สารทิ ศ ทางวิสั ยทั ศ น์ สู่ก ารปฏิ บัติ และสร้ างแรงจู ง ใจ
อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรี ยนฝึกทักษะ
6) การมุ่ง เน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนควรมีการวางแผน
กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ
ตัดสินใจ และดาเนินการต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
จึงเป็นผลให้มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก
ผ่ า นการวิ เ คราะห์ เ ป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ม ากที่ สุ ด
2.3 ด้านสื่อการเรียนการสอน โดย
7) ผลลั พ ธ์ ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจประเมิ น จะเป็ น
ภาพรวมมีก ารบริ หารงานอยู่ใ นระดั บมาก ทั้ ง นี้ อาจเป็ น
สารสนเทศ ตัวชี้วัดความก้าวหน้า
เพราะผู้ บ ริ ห ารสามารถจั ด หาสื่ อ การเรี ย นการสอนที่ มี
________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________a_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

124

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2563
คุณภาพ และทันสมั ยเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสาหรับ
1.7 การบริ ห ารงานวิ ช าการด้ า นวั ด และ
ครู และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ประเมินผล ผู้บริหารควรนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใน
จึงเป็นผลให้มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก
การพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน
2.4 ด้านวัดและประเมินผลโดยภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
รวมมีการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะ
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาทั ก ษะการบริ ห ารที่
ผู้ บ ริ ห ารมี แ นวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนในการวั ด ผล และ
ส่ง ผลต่อการบริหารงานวิช าการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเมินผลงานวิชาการของทุกระดับชั้น รวมถึงมีการสอน
สัง กั ดส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษาสระบุรี
ซ่อมเสริม และจัดทาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นผลให้มี
เขต 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ทักษะการบริหารงาน
การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก
ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการว่ามีความสัมพันธ์กัน
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ก ษะการ
ในลักษณะใด
บริหารงานและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน
2.2 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของทักษะ
ศึก ษา สัง กั ดส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษา
การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สระบุ รี เขต 2 โดยภาพรวมทุ ก ด้ า นมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
โดยใช้วิธีก ารสัมภาษณ์ ค รูฝ่ายวิช าการของโรงเรียน เพื่ อ
เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามี
ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ
ทักษะการบริหารงานที่ดีจึงส่งผล ต่อการบริหารงานวิชาการ
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานวิชาการได้
เอกสารอ้างอิง
อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งในเรื่องหลักสูตรการ
1.
จิร พงษ์ ไชยยศ. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
จัดการเรียนการสอนรวมถึงสื่อการเรียนการสอน และการ
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
วั ด และประเมิ น ผล จึ ง เป็ น ผลให้ ค รู มี ค วามเห็ น ว่ า
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ก ษะการบริ ห ารงานและการ
ขอนแก่น เขต 1. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสูง
ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม.
2.
บุณยวรีย์ เศวตวงศ์ส กุล , ไมตรี จัน ทรา, และ
ข้อเสนอแนะ
กรีฑา วีระพงศ์. (2557). ทักษะการบริหารของ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
ผู้บริหารสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
1.1 ทักษะด้านความคิดรวบยอด ผู้บริหาร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
ควรน านโยบายการจั ด การศึ ก ษาของชาติ ม าปรั บ ใช้ ใ ห้
เขต 3. วารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา:มหาวิ ท ยาลั ย
สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
ราชภัฏสกลนคร
1.2 ทักษะด้ านมนุษ ย์ ผู้ บริ หารควรเข้ าถึ ง
3.
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542
ชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
1.3 ทั ก ษะด้ า นเทคนิ ค วิ ธี ผู้ บ ริ ห ารควร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
มอบหมาย และปรั บ เปลี่ ย นต าแหน่ ง งานตามโอกาส
4.
สุทธิรา เกษมราษฎร์. (2559). การมีส่วนร่วมใน
อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
การบริหารงานวิชาการของครูโ รงเรียนกลุ่ม
1.4 การบริหารงานวิช าการด้ า นหลัก สูต ร
บางละมุง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และการน าไปใช้ ผู้บ ริห ารควรจัด หาหนั ง สื อแบบเรี ยนที่
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3. วิทยานิพนธ์. ศึกษา
ทันสมัย และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.
1.5 การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการ
5.
สุพิศ โสภา. (2560). การบริหารสถานศึกษาสู่
เรียนการสอน ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดกลางสังกัด
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
1.6 การบริหารงานวิชาการด้านสื่อการเรียน
25 จังหวัดขอนแก่น: กรณีศึกษา โรงเรียนแวง
การสอน ผู้บริหารควรเพิ่มเติมสื่อที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ใหญ่วิท ยาคม. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซี ย
หลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม.
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อุษา แซ่เตียว. (2559). ทักษะของผู้บริหารกับ
7.
Thomas, Clarence Henry (2009). Three
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสานักงาน
skills" of effective management and
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม:
comfort level in evaluating school
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
performance. DAI-A 70/09, Dissertation
Abstracts International.
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