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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1. ศกึษาบทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศึกษา ประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 2. ศึกษาการบรหิารงานวิชาการในโรงเรยีนสังกัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบครีขีนัธเ์ขต 1 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา หวัหนา้วชิาการและ
ครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต จำานวน 537 คน ซึ่งได้
มาโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น และสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มค่ีาความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.98 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก ่การ
แจกแจงความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั

ผลการวิจัยพบว่า 

1. บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ประจวบครีขัีนธ์ 
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
สงักัดสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ประจวบครีขีนัธ ์เขต 1 อยูใ่นระดับมากทกุดา้น โดยเรยีง
ลำาดบัคา่เฉล่ียจากมากไปนอ้ยได้ดังนี ้การเปน็สญัลกัษณข์ององคก์าร การเปน็ผูก้ำากบัตดิตามผล การเปน็
ผู้สร้างความสัมพันธ์ การเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเป็นผู้ประกอบการ การเป็นผู้นำาองค์การ การ
เป็นนักเจรจาต่อรอง การเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ การเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน และการเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร 
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2. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบครีีขนัธเ์ขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมือ่เปน็พิจารณาเปน็รายดา้น พบว่า การบรหิาร
งานวชิาการในโรงเรยีนสงักัดสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธเ์ขต 1 อยูใ่นระดบั
มากทุกด้าน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และงาน
วัดผลและประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน

3. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธเ์ขต 1 อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันสูง ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ทั้งในภาพรวมและรายคู่ มีค่า
ความสมัพนัธก์นัในทางบวกหรอืมคีวามสมัพนัธก์นัในลกัษณะทีค่ลอ้ยตามกนัทกุคู ่โดยเรยีงลำาดบัความ
สมัพนัธจ์ากมากไปนอ้ยดงันี ้บทบาทผู้บรหิารสถานศกึษา สมัพนัธก์บัการบรหิารงานวชิาการการพฒันา
กระบวนการเรยีนรู ้การพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา งานวดัผลและประเมนิผล และการเทยีบโอนผลการ
เรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา เท่ากัน และการนิเทศการศึกษา 

คำ�สำ�คัญ: บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษา

Abstract
The purposes of this research were to: 1) study the role of school administrators  

under the Office of Prachuabkirikhan Educational Service Area 1 2) study academic  
administrations of school under the Office of Prachuabkirikhan Educational Service Area 1  
3) the relationship between the roles of school administrators with academic administrations 
of school under the Office of Prachuabkirikhan Educational Service Area 1. The samples 
of this research were school administrators head of school academic administrators and 
teachers under the Office of Prachuabkirikhan Educational Service Area 1 in year 2018 
and consisted of 537 people. selected by stratified random sampling and Simple Random  
Sampling. The research instruments was the rating-scale questionnaire. The reliability was 0.98 
the Statistics for analyzing the data were frequency, percentage, mean, standard deviation 
and Pearson’s product moment correlation coefficient

The results were follows: 

1. The role of school administrators under the Office of Prachuabkirikhan Educational 
Service Area 1 in overall were at the high level. When examined in individual aspects, it was 
found that the role of school administrators under the Office of Prachuabkirikhan Educational 
Service Area 1 were at high level in all aspect. To order aspects from the high to low mean; 
Figurehead, Monitor, Liaison, Disseminate, Entrepreneur, Leader, negotiator, Spokesperson, 
Disturbance Handler and Allocator Resource.
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บทนำา 
การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น 
จะต้องให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างทุนของ
ประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอใน
การขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะ
กลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” 
ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ
ทกัษะการเรยีนรู ้และการเสรมิสร้างให้มภีมูคิุม้กนั
ตอ่การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ (สำานกังาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
สำานักนายกรัฐมนตรี, 2559: 1) ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560–2564) กลา่ววา่การพฒันาคนในภาพรวม

ใหเ้ปน็คนทีส่มบรูณใ์นทกุชว่งวยัทีส่ามารถบรหิาร
จัดการการเปล่ียนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการ
ดำาเนนิชวิีตไดอ้ยา่งดโีดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันา
ทนุมนษุยจ์ากการยกระดบัคณุภาพการศึกษา การ
เรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้ง 
ต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการ 
กล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

การที่จะขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้ประสบ
ผลสำาเรจ็นัน้ ผูบ้รหิารเปน็ผูท้ีม่คีวามสำาคญั เพราะ
ผู้บริหารการศึกษานับว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการ
การบริหารสถานศึกษา ดุจดาว จิตใส (2554: 
4) กล่าวถึงบทบาทและความสำาคัญของผู้บริหาร
สถานศึกษาไว้ว่าการบริหารจัดการของผู้บริหาร

2. The academic administrations of school under the Office of Prachuabkirikhan 
Educational Service Area 1 in overall were at the high level. When examined in individual 
aspects, it was found that the academic administrations of school under the Office of  
Prachuabkirikhan Educational Service Area 1it was high level in all aspects. To order aspects 
from the high to low mean; development of school curriculum, development of learning  
process, supervision, internal quality assurance and educational standard, assessment  
evaluation and transfer of learning outcomes.

3. The relationship between the role of school administrators with academic  
administrations of school under the Office of Prachuabkirikhan Educational Service Area 1 
were the significant significance of.01 was at high level of relationship When examined in 
individual aspects, it is both an overview and a pair. There was a positive relationship or 
a relationship in a mutually agreeable way. To order the relationship from the high to low  
mean relationship between the role of school administrators and school academic  
affairs administration, development of learning process, development of school curriculum, 
assessment evaluation and transfer of learning outcomes, internal quality assurance and 
educational standard, and supervision

Keywords: Roles of school administrations, academic administrators of school, primary 
school
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ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานกล่าว
คือต้องรู้จักวิธีโน้มน้าวผู้ร่วมงานให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานและเกิดความรู้สึกผูกพันต่อ
สถานศกึษาอยากอยู่กบัสถานศกึษาตลอดไป และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอาจกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลที่
มีความสำาคัญในการดำาเนินงานต่างๆ ในสถาน
ศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ ซึ่ง
นอกจากเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วต้องทำาตนให้เป็นที่
เลื่อมใสศรัทธาของผู้ร่วมงาน และควรจะมีเครื่อง
มือในการช่วยถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติและ
ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นอันจะนำาไปสู่การบริหาร
จัดการงานท่ีมีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงขึ้น ผู้บริหารจะต้องทำาหน้าที่สนองนโยบาย 
โดยการควบคุม กำากับ ติดตาม และการดำาเนิน
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภายใน
สถานศกึษาอยา่งใกลชิ้ดนัน่คือการใหค้วามสำาคัญ
ต่อการบริหารงานวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2556: 9) 

งานวิชาการถือเป็นหัวใจของการจัดการ
ศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มี
สว่นเกีย่วขอ้งทกุฝา่ย ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ให้
ความสำาคญัและ มสีว่นร่วมในการวางแผน กำาหนด
แนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุง
แก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง กระทรวง
ศึกษาธิการ (2552ก: 9) ดังนั้นสถานศึกษาใดที่
งานวชิาการก้าวหนา้ หรอืเปน็เลศิ สถานศกึษานัน้
มักมีชื่อเสียงเป็นที่นิยม เป็นที่ยอมรับ ส่วนสถาน
ศกึษาใดงานวชิาการลา้หลงั หรอืไมเ่ปน็เลศิ สถาน
ศึกษานั้นจะไม่เป็นที่นิยม ขาดความศรัทธา และ
มักเสื่อมถอยไม่เป็นที่ยอมรับ 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย
เก่ียวกับเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ผ่านมา ไกรวัลย์ รัตนะ (2558: 1) ที่ศึกษาวิจัย
เรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร
งานวิชาการ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสงขลาเขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ สอนมีความ คิดเห็นต่อบทบาทของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในการ บริหารงานวิชาการ
โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้
ด้านการนิเทศ กำากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ประเมนิงานวิชาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง แตจ่าก
ผลประเมนิคณุภาพภายนอกสถานศกึษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานประจำาปี 2557 พบว่า ผลการ
ประเมินด้านผู้บริหารมีจุดที่ควรพัฒนาคือ การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ในด้านการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนยัง
ไม่เป็นระบบและต่อเนื่องและการนำาข้อมูลและ 
ผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงยัง
ไม่มีการอ้างอิงให้ชัดเจน กระบวนการบริหาร
ของสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา
ในฐานะผู้รับผิดชอบและเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ที่สุดที่ทำาให้การบริหารสถานศึกษาประสบความ
สำาเร็จและหลักการบริหารที่ดีนั้นควรให้ความ
สำาคัญกับระบบซึ่งเร่ิมต้นที่ผู้บริหารเพราะ ระบบ 
คอื กระบวนการทำางาน หรอืกจิกรรมทีม่ขีัน้ตอนมี
เหตผุลมเีอกสารอธบิายขัน้ตอนมเีหตผุล มเีอกสาร
อธบิายขัน้ตอน มเีอกสารการบนัทกึและครบวงจร
ที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ดังเช่น อัมพร อิน
ผง (2555: ฆ) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตยานนาวา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำาสุดของปัญหาการบริหารงานวิชาการคือ การ
พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถาน
ศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามลำาดับ 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมองว่าในการ
จัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพนั้นมิใช่เพียงแต่ครู
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ผู้สอน เท่าน้ันที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้ดีข้ึนได้ ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็น
บุคคลที่มีบทบาทสำาคัญในการ บริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงาน วิชาการ
ซ่ึงถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาทุกระดับ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการ ของโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 เพื่อนำาผลการศึกษา มาเป็นแนวทาง
สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงาน ต้น
สังกัดในการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดส่งผลต่อคุณภาพของ 
ครูผู้สอน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและคุณภาพ
ของผู้เรียนตามลำาดับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพือ่ศกึษาบทบาทผูบ้ริหารสถานศกึษา

สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง

2.เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรยีนสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาประจวบคีรีขนัธเ์ขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต1 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร 

ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ ง น้ี  คือ  
ผู้บริหารสถานศึกษา หวัหน้าวชิาการและครผููส้อน  

สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 
ทั้งหมด120 โรงเรียน จำานวน 1,474 คน จำาแนก
เปน็ผูบ้ริหารสถานศกึษา 120 คน หวัหนา้วิชาการ 
120 คนและครูผู้สอน 1,234 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
ผูบ้รหิารสถานศึกษา หวัหนา้วิชาการและครผููส้อน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบครีขีนัธ ์เขต 1 ปกีารศกึษา 2560 จำานวน 
537 คน โดยใช้อำาเภอเป็นชั้น มีขั้นตอนดังนี้

 1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา จำานาน 120 
คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง

 2. หัวหน้าวิชาการจำานวน 120 คน 
ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง

 3. ครูผู้สอนจำานวน 297 คนได้การ
เปิดตารางขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 
(Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan 
vhk, หน้า 608) ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละอำาเภอ 
และเพื่อให้ได้ผู้ตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยใช้วิธี 
สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก (Simple  
Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

การวิ จัยครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็น 
เครื่องมือสำาหรับเก็บข้อมูล จำานวน 1 ฉบับ แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
อำาเภอ เพศ ตำาแหน่งในปัจจุบัน ประสบการณ์ใน
การทำางาน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่กำาหนด
คำาตอบไว้ให้ (forced choice) 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ 
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เฮนรี่ มินซ์เบิร์ก (Mintzberg 1973, 83-86) 
จำานวน 10 องค์ประกอบ โดยมีตัวแปรย่อยใน
แต่ละองค์ประกอบรวม 48 ข้อ

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
การบริหารงานวิชาการของ รุจิร์ ภู่สาระ และ
จันทรานี สงวนนาม (2545: 56) จำานวน 5  
องค์ประกอบ โดยมี ตั วแปร ย่อยในแ ต่ละ 
องค์ประกอบรวม 46 ข้อ 

3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ผู้วิจัย
ดำาเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ผู้วิจัยทำาหนังสือถึงคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
เพื่อทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อำานวย
การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อออกหนังสือแจ้งขอ
ความร่วมมือจากผู้อำานวยการสถานศึกษาท่ีเป็น
ตัวอย่างช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี้

 2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้
วิจัยดำาเนินการเก็บข้อมูลและติดตามรวบรวม
แบบสอบถามคืนจากสถานศึกษาต่างๆ ด้วย
ตนเอง

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิจัยครั้งน้ี มีหน่วยการวิเคราะห์ 
(unit of analysis) คือ ผู้อำานวยการสถานศึกษา 
หัวหน้าวิชาการ และครูผู้สอน ของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จำานวน 120 คน หัวหน้าวิชาการ 
120 คน และครูผู้สอน จำานวน 297 คน รวมทั้ง
สิ้น 537 คน โดยผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนมาจัดกระทำาข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มลู
ที่ได้รับคืนมา

 2. จัดระบบข้อมูล ตรวจรวบรวม
คะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณ์

 3. นำาข้อมูลไปคำานวณหาค่าสถิติ  
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

5. สถิติที่ใช้ในก�รวิจัย

เพื่อให้การวิ เคราะห์ข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

 1. วิเคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งถามรายละเอียดเกี่ยว
กบั อำาเภอ เพศ ตำาแหนง่ในปจัจบุนั ประสบการณ์
ในการทำางาน ใชก้ารแจกแจงความถี ่(frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage) 

 2. การวิเคราะห์ระดับบทบาทของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานวิชาการ
ใชค้า่เฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สำาหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 และ ตอน
ท่ี 3 ได้นำาค่าเฉลี่ยของน้ำาหนักท่ีได้มาเทียบเคียง
กับเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554:121) 

 3 .  การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บรหิารงานวิชาการ ใชก้าร (วิเคราะหค์า่สหสมัพนัธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment  
correlation coefficient) 

ส ถิ ต ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ท ด ส อ บ ส ถิ ติ ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) เพื่อใช้ทดสอบค่าความสัมพันธ์กัน
สำาหรับค่านัยสำาคัญทางสถิติใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลในครั้งนี้ กำาหนดไว้ที่ระดับ 0.05

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
สองกลุ่ม โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย เพียร์สัน 
(Pearson Correlation)  



Journal of Education, Mahasarakham University 193 Volume 15 Number 1 January-March 2021

ผลการวิจัย 

ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบับทบาทผูบ้รหิารสถานศึกษาสงักดัสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดภาพรวม

บทบ�ทผู้บริห�รสถ�นศึกษ� S.D. ค่�ระดับ ลำ�ดับ

1. การเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ (X
1
) 4.43 0.35 มาก 1

2. การเป็นผู้นำาองค์การ (X
2
) 4.37 0.40 มาก 6

3. การเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ (X
3
) 4.40 0.38 มาก 3

4. การเป็นผู้กำากับติดตามผล (X
4
) 4.42 0.37 มาก 2

5. การเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (X
5
) 4.39 0.43 มาก 4

6. การเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ (X
6
) 4.34 0.38 มาก 8

7. การเป็นผู้ประกอบการ (X
7
) 4.38 0.37 มาก 5

8. การเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน (X
8
) 4.33 0.44 มาก 9

9. การเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (X
9
) 4.31 0.42 มาก 10

10. การเป็นนักเจรจาต่อรอง (X
10

) 4.36 0.44 มาก 7

รวม (X
tot
) 4.37 0.32 ม�ก

จากตารางที่ 1 พบว่า บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( =4.37, S.D.=0.32) และ
เมื่อแยกพิจารณาในรายด้าน พบว่า บทบาท 
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปนอ้ยได้ดงันี ้การเปน็สญัลกัษณข์ององค์การ  
( =4.43, S.D.=0.35) การเปน็ผูก้ำากบัตดิตามผล  

( =4.42, S.D.=0.37) การเป็นผู้สร้างความ
สมัพนัธ ์( =4.40, S.D.=0.38) การเปน็ผูเ้ผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสาร ( =4.39, S.D.=0.43) การเป็น
ผู้ประกอบการ ( =4.38, S.D.=0.37) การเป็น
ผู้นำาองค์การ ( =4.37, S.D.=0.40) การเป็น 
นักเจรจาต่อรอง ( =4.36, S.D.=0.44) การเป็น
ผู้ประชาสัมพันธ์ ( =4.34, S.D.=0.38) การเป็น
ผู้ขจัดสิ่งก่อกวน ( =4.33, S.D.=0.44) และการ
เป็นผู้จัดสรรทรัพยากร ( =4.31, S.D.=0.42) 
ตามลำาดับ
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จากตารางที่ 2 พบว่า การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.35, S.D.=0.30) 
และเม่ือแยกพิจารณาในรายด้าน พบว่า การ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำาดับค่า

เฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ( =4.40, S.D.=0.32) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ( =4.35, S.D.=0.37) การ
นเิทศการศกึษา ( =4.35, S.D.=0.38) การประกัน
คณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา ( =4.34, 
S.D.=0.35) และงานวัดผลและประเมินผล และ
การเทียบโอนผลการเรียน ( =4.29, S.D.=0.36) 
ตามลำาดับ

ต�ร�งที่ 2 คา่เฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนสงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 โดยภาพรวม

ก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร S.D. ค่�ระดับ ลำ�ดับ

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Y
1
) 4.40 0.32 มาก 1

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y
2
) 4.35 0.37 มาก 2

3. งานวัดผลและประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน (Y
3
) 4.29 0.36 มาก 5

4. การนิเทศการศึกษา (Y
4
) 4.35 0.38 มาก 3

5. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (Y
5
) 4.34 0.35 มาก 4

รวม (Y
tot
) 4.35 0.30 ม�ก

ต�ร�งที่ 3 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธภ์ายในระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารสถานศกึษาและบทบาทผูบ้รหิาร
สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 

4.34, S.D. = 0.35) และงานวัดผลและประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน (X� = 
4.29, S.D. = 0.36) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางบทบาทผูบริหารสถานศึกษาและ

บทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สงักัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตาราง 3 พบวา  บทบาทผูบริหารสถานศึกษา ดานการเปนสัญลักษณของ
องคการ (Xtot) มีความสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 (Ytot) มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 
.01 โดยมีความสัมพันธกันสูง (rxy = 0.862) และเปนความสัมพันธทางบวก หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งวาบทบาทผูบริหารสถานศึกษา (Xtot) กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 (Ytot) มี
ความสัมพันธในลักษณะคลอยตามกัน กลาวคือ หากสานศึกษาใดผูบริหารมีบทบาท
ผูบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสานศึกษาเพิ่มข้ึน การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 ก็จะมีระดับเพ่ิมข้ึน 

เมื่อพิจารณาคาความสัมพันธระหวางบทบาทผูบริหารสถานศึกษาของดานยอย
แตละดาน (X1-X10) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 
โดยภาพรวมพบวามีความสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 (Ytot) ในทางบวกอยางมีนัยสําคัญ

 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Xtot Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Ytot 

X1 1                 X2 0.675** 1                X3 0.703** 0.736** 1               X4 0.706** 0.706** 0.650** 1              X5 0.607** 0.593** 0.661** 0.584** 1             X6 0.535** 0.535** 0.534** 0.517** 0.473** 1            X7 0.703** 0.690** 0.750** 0.690** 0.637** 0.508** 1           X8 0.625** 0.658** 0.729** 0.641** 0.590** 0.507** 0.704** 1          X9 0.669** 0.719** 0.688** 0.705** 0.605** 0.523** 0.696** 0.644** 1         X10 0.575** 0.552** 0.599** 0.500** 0.483** 0.541** 0.576** 0.562** 0.495** 1        Xtot 0.833** 0.847** 0.870** 0.824** 0.773** 0.699** 0.856** 0.827** 0.834** 0.733** 1       Y1 0.579** 0.526** 0.621** 0.552** 0.582** 0.480** 0.637** 0.593** 0.535** 0.488** 0.800** 1      Y2 0.693** 0.677** 0.695** 0.673** 0.625** 0.545** 0.723** 0.654** 0.655** 0.564** 0.802** 0.690** 1     Y3 0.496** 0.464** 0.566** 0.506** 0.472** 0.374** 0.562** 0.519** 0.438** 0.464** 0.766** 0.560** 0.626** 1    Y4 0.645** 0.615** 0.693** 0.664** 0.594** 0.463** 0.694** 0.671** 0.614** 0.551** 0.600** 0.671** 0.708** 0.597** 1   Y5 0.676** 0.693** 0.735** 0.674** 0.600** 0.512** 0.736** 0.668** 0.648** 0.544** 0.691** 0.701** 0.727** 0.566** 0.687** 1  
Ytot 0.728** 0.701** 0.780** 0.724** 0.676** 0.558** 0.789** 0.732** 0.681** 0.615** 0.862** 0.844** 0.884** 0.790** 0.866** 0.865** 1 
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จากตารางที่ 3 พบว่า บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ 
(X

tot
) มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 (Y

tot
) มีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์
กันสูง (r

xy
=0.862) และเป็นความสัมพันธ์ทาง

บวก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษา (X

tot
) กับการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 (Y

tot
) มคีวาม

สัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน กล่าวคือ หาก
สถานศึกษาใดผู้บริหารมีบทบาทผู้บริหารสถาน
ศึกษาของผู้บริหารสานศึกษาเพิ่มขึ้น การบริหาร
งานวชิาการของโรงเรยีน สงักัดสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1  
ก็จะมีระดับเพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาของด้านย่อยแต่ละ
ด้าน (X

1
-X

10
) สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 โดยภาพรวม
พบว่ามีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 (Y

tot
) ในทาง

บวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัสงู เรยีงลำาดับตามคา่สมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์ได้ดังนี้ ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
(X

7
) มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (r

xy
=0.789) 

ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ (X
3
) มีความ

สัมพันธ์กันในระดับสูง (r
xy
=0.780) ด้านการเป็น 

ผู้ขจัดสิ่งก่อกวน (X
8
) มีความสัมพันธ์กันใน

ระดับสูง (r
xy
=0.732) ด้านการเป็นสัญลักษณ์

ขององค์การ (X1) มีความสัมพันธ์กันในระดับ
สูง (r

xy
=0.728) ด้านการเป็นผู้กำากับติดตามผล 

(X
4
) มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (r

xy
=0.724) 

ด้านการเป็นผู้นำาองค์การ (X
2
) มีความสัมพันธ์

กันในระดับสูง (r
xy
=0.701) ด้านการเป็นผู้จัดสรร

ทรัพยากร (X
9
) มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

(r
xy
=0.681) ด้านการเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

(X
5
) มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (r=0.676) 

ดา้นการเปน็นกัเจรจาตอ่รอง (X
10
) มคีวามสัมพนัธ์

กันในระดับสูง (r
xy
=0.615) และด้านการเป็น 

ผู้ประชาสัมพันธ์ (X
6
) มีความสัมพันธ์กันในระดับ

สูง (r
xy
=0.558) 

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยข้าง

ต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

1. จากผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัยที่ว่าบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์เขต 1 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะ ผู้บริหารสถานศึกษา มีความตะหนักถึง
บทบาทในทุกๆ ด้าน ในการบริหารสถานศึกษา 
แสดงบทบาทเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ดีของสถาน
ศึกษา เข้าร่วมเป็นตัวแทนของสถานศึกษาใน
การทำากิจกรรมต่างๆ มีความสามารถในการ
ควบคุมการดำาเนินงาน ในการสั่งงาน ตลอดจน 
ให้คำาแนะนำาเพื่อให้งานที่ทำาบรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรง
จูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีบทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่ง
ก่อกวน เป็นผู้แก้ไขปัญหาต่างๆ ในสานศึกษา
ด้วยความพยายาม รู้จักแก้ปัญหาโดยเรียงความ
สำาคญัของปญัหา ผูบ้รหิารมบีทบาทในการตดิตาม
ผล แสวงหาและรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง
ข้อมูลที่หลากหลายอย่างสม่ำาเสมอ ผู้บริหารเป็น
ผู้ประกอบการของสถานศึกษา คือเป็นผู้นำาการ
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เปลี่ยนแปลงแสดงแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น  
ผู้บริหารมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลขาวสารของสถานศึกษาสู่ภายนอก
ได้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา  
ผู้บริหารมีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่
ส่วนต่างๆ ภายในสถานศึกษาอย่างถกต้องและ
เป็นธรรม ผู้บริหารต้องเป็นผู้เจรจาต่อรองเพ่ือ
ให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรที่จำาเป็นในการบริหารการ
ศึกษา ผู้บริหารมีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เลือกข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ 
ประวทิย ์ปานมัน่ (2556) ได้ทำาวจิยัเรือ่ง บทบาท
ผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชน จงัหวดัสพุรรณบรุ ีพบวา่ บทบาทผูบ้รหิาร
ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านจากค่าเฉลี่ยพบว่า บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ด้านการเป็น
สัญลักษณ์ขององค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งน้ี
อาจเปน็เพราะวา่ ผูบ้รหิารจะตอ้งตระหนกัถงึการ
เป็นสัญลักษณ์ที่ดีขององค์การ เป็นบทบาทแรกๆ 
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำาคัญเพราะ 
สถานศึกษาจะพัฒนาได้ดีหรือไม่ ผู้บริหารต้อง
เป็นผู้นำาในการบริหารงาน การส่ังการ การเป็น
แบบอยา่งทีด่ ีตลอดจนเขา้ร่วมในงานหรอืกจิกรรม
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัยที่ ว่าการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 อยู่ในระดับ
มาก ทั้งน้ีเป็นเพราะ งานบริหารงานวิชาการ

เป็นงานหลักและเป็นงานสำาคัญของสถานศึกษา  
ผูบ้รหิารสถานศกึษา เนือ่งจากงานบรหิารวชิาการ
จะเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของทุกส่วนในสถานศึกษา โดยเฉพาะเก่ียว
กับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นการจัด
ประสบการณแ์ละการดำาเนนิกจิกรรมทีม่เีปา้หมาย 
ในการส่งเสริมให้ ผู้ เรียนเป็นคนดี มีปัญญา  
มคีณุธรรมจรยิธรรม มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ให้ผู้เรียนสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มุ่งกระจายอำานาจทางวิชาการไปสู่สถาน
ศึกษา เพื่อให้สานศึกษาดำาเนินการอย่างอิสระ 
คล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายเพื่อให้การบริหาร งานวิชาการของ
สถานศึกษาได้มาตรฐานมีคุณภาพ ซ่ึงเป็นผล
ให้สานศึกษาให้ความสำาคัญในการบริหาร งาน
วิชาการเพื่อให้การดำาเนินการของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ 
โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553: 131) ได้ทำาวิจัย
เรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาสุพรรณบรุีเขต 2 พบว่า การบริหารงาน
วชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามากทุกด้าน 
โดยเรยีงคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ย คา่เฉลีย่มากทีสุ่ด
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

3. จากผลการวิจัยที่พบว่า บทบาทผู้
บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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มีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความ
สัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกันทุกคู่ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ว่าบทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 มีค่าความ
สัมพันธ์กันทางบวก ทั้งนี้เป็นเพราะ การที่จะ 
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ ให้ประสบผลสำาเร็จนั้น  
ผู้บรหิารเปน็ผูท้ีม่คีวามสำาคญั เพราะผูบ้รหิารการ
ศึกษาเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบในการการบริหารสถาน
ศึกษาการบริหารจัดการของผู้บริหารต้องใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน ผู้บริหารควร
จะเปน็ผูน้ำาทางวชิาการทีเ่ขม้แขง็มกีารพฒันางาน
วิชาการอย่างเป็นระบบ เพราะงานวิชาการถือ
เป็นงานหลัก เป็นงานส่วนใหญ่ที่สุดของระบบ 
เป็นงานที่เป็นหัวใจของสถานศึกษา ผู้บริหารจึง
แสดงบทบาทต่างๆ ในการดำาเนินงานในสถาน
ศึกษาเพื่อจะนำาไปสู่การบริหารจัดการงานที่มีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น เพราะจด
มุ่งหมายของสานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพมาตรฐานซึ่งคุณภาพของสถานศึกษา
พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ สอดคล้อง
กับพรนิดา กีรติวิทยาภรณ์ (2554: 78) ได้
ทำาการวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารกับมาตรฐาน
ด้านกระบวนการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยสรุปได้
ว่า บทบาทผู้บริหารมาตรฐานด้านกระบวนการ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ซึ่งบทบาท 
ผู้บริหารมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับมาตรฐาน
ด้านกระบวนการของสถานศึกษา ในการจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาผู้บริหารเป็นผู้ช่วยให้ครูนำา
นโยบายและความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
ตลอดจนหลักสูตรและวิธีการสอนต่างๆ ไปใช้  
ผู้บรหิารเปน็ผูน้ำาในการบรหิารงานในสถานศกึษา
ในทกุดา้น กลา่วไดว้า่โรงเรียนจะดีหรือไมข่ึน้อยู่กบั
ผู้บรหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารจะตอ้งเปน็ผูม้คีวามรู ้

ความสามารถ มีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยอาศัยหลักทฤษฎีการบริหารมา
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ รูจ้กัขอบขา่ยหนา้ทีท่ีต้่องปฏบิตั ิ
ตลอดจนมีความสามารถในการนำาความรู้ไปปรับ
ใชใ้นงานไดเ้ปน็อยา่งด ีซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิคณุภาพ
ในการบริหารงานโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า ด้าน
การจัดสรรทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรควบคุมดูแลระบบ 
และต้องจัดสรรทรัพยากรในสถานศึกษาให้แก่
ส่วนต่างๆ ในสถานศึกษาตามจุดมุ่งหมายที่
ต้องการอย่างเหมาะสมเพื่อการบริหารงานที่ได้
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2. ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต พบว่า 
งานวัดผลและประเมินผล และการเทียบโอนผล
การเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารควร
มีการจัดทำาและมีการพัฒนาระเบียบแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย

1. ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า ด้าน
การจัดสรรทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรควบคุมดูแลระบบ 
และต้องจัดสรรทรัพยากรในสถานศึกษาให้แก่
ส่วนต่างๆ ในสถานศึกษาตามจุดมุ่งหมายที่
ต้องการอย่างเหมาะสมเพื่อการบริหารงานที่ได้
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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2. ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต พบว่า  
งานวัดผลและประเมินผล และการเทียบโอน 
ผลการเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหาร
ควรมีการจัดทำาและมีการพัฒนาระเบียบแนว
ปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการวัดและประเมินผลของ 
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการกำาหนด
และควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาวิธีการวัด
ประเมนิผลใหไ้ดม้าตรฐานและเหมาะสมกบัสภาพ
ผู้เรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยบทบาทผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่ส่งผลกับการงานวัดผลและประเมินผล 
และการเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียน

2. ควรมีการวิจัยศึกษาบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน โดยเพิ่มเติมวิธีวิธีการเก็บข้อมูลเชิง
คณุภาพเพือ่ใหข้อ้มูลเชงิลกึทีห่ลากหลายรอบดา้น
มากยิ่งขึ้น
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