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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาบทบาทในการบริหารงานวิชาการของผู้บริห ารสถานศึกษา  
เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร จ าแนกตาม ต าแหน่ง วิทยฐานะ ประสบการณ์ท างานและ ขนาด
สถานศึกษาและศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้คือ ผู้บริหารและครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน จ านวน 81 โรงเรียน จ านวน 352 คน แยกออกเป็น ผู้บริหาร จ านวน 20 คน  และครูผู้สอน จ านวน 
332 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามบทบาทในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 61 ข้อ มีความความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.957 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตาม ต าแหน่ง วิทยฐานะและขนาดสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
.05 ส่วนจ าแนกตามประสบการณ์ท างานไม่มีความแตกต่างกัน 3) การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะบทบาทในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีบทบาทในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาโดยค านึงถึงความตองการของผู้เรียนและท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการจัดการเรยีนการสอนทั้งในระบบและตามอัธยาศัย 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้บุคลากรมีการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ผู้บริหารควรมีบทบาทใน
การส่งเสริมให้ครูมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับสภาพจริง และเหมาะสมกับผู้เรียน ด้านการนิ เทศ
การศึกษา ผู้บริหารควรมีบทบาทในการจัดการนิเทศภายในให้ต่อเนื่องและเป็นระบบ มีเครื่องมือในการนิเทศการสอนอย่าง
ชัดเจน ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาผู้บริหารควรจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนให้มีความพร้อม 
ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอนและสนับสนุนให้ใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้บริหารควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนและสามารถน า
การวิจัยในช้ันเรียนไปปรับปรุงในแผนการจัดการเรียนการสอน 
 
ค าส าคัญ: บทบาทในการบริหารงานวิชาการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วิทยฐานะ  
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Abstract 
 The research aimed to study and compare the administrators’ roles  in the academic affairs 
administration as classified by positions, academic status, working experience and school size, and to 
explore the guidelines for developing the academic affairs administration of the schools in the study.  
The samples used in the research were 352 school administrators and teachers in 81 schools under 
the Secondary Educational Service Area 29, derived by using a proportionate stratified random sampling. 
Statistics used in data analysis were percentage, standard deviation, t -test and F-test. The research 
findings were as follows, 1) The overall and roles of the administrators in the academic affairs 
administration in the school under study were aspects of the were found to be at a higher level. 2) A 
comparison of the administrators ‘rotes in administration according to their positions, academic 
Aratus, and school sages were found to be different at the statistical signify of .05; however, the 
difference of the administrators’ rotes according  to working experience wax not statistically 
significant. 6) Considering the opinion and recommendations on the roles of the administrators in the 
study, the following were found.  On a curricular development:  the administrators should play an 
active part in making a curriculum.  Attentions should be given to the needs of the learners and the 
local setting.  They should encourage the personnel to have more trainings and, seminars. On the 
learning and teaching activities: the instructional process should be a learner-centered one.  On  
measurement, evaluation and credit transfer:  the administrators have to play an important role to 
encourage the teachers to utilize more diverse methods of evaluation.  On educational supervision:  
an internal educational supervision should be systematized and consistent.  On development and 
use of educational media:  the administrators should procure adequate learning media and 
encourage the learners to make use of the learning media.  On research for educational quality 
development:  the administrators should encourage the teacher to do a classroom research and 
apply the research results in the teaching and learning process.  
 
Keywords: The Administrators’ Role in the Academic Affairs, the Secondary Educational Service Area     
               29, Academic Status. 
 

บทน า 
 พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ ไขเพิ่ม เติม  (ฉบับที่  2) 
พุทธศักราช 2545 ได้ก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาไว้ในหมวดที่ 4: แนวการจัดการศึกษา ที่มุ่ง
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน โดยระบุไว้ในมาตรา 22 ว่า 
การจั ดการศึ กษาต้ อ งยึ ดหลักว่ าผู้ เรี ยนทุ กคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้ เรียนมีความส าคัญที่ สุด  โดยที่ กระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 24 
ที่ก าหนดไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความ
ถนั ด  และความแตกต่ างขอ งผู้ เรี ยน  ฝึ กทั กษ ะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ
ประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาให้ผู้เรียน เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็ น  รักการอ่ านและ เกิ ดการใฝ่ รู้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง 
ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
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ทุกวิชา ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรูไ้ปพรอ้มกัน จาก
สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา 
ทุกสถานท่ี (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา 2544: 24-33) 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านงาน
วิชาการ ผู้บริหารต้องด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
จ าเป็นต้องมีสมรรถภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะและมี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ การ
เป็นผู้น าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างของผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้น าทางวิชาการ ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริม
และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ตามหมวด 4 ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และมี
การวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจนและสะดวกต่อการ
น าไปเรียนรู้ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา (ธีระ รุญ
เจริญ 2546: 69-70) 

ในการบริหารงานวิชาการผู้บริหารต้องเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาและพัฒนาคุณ ภาพของผู้ เรียน ซึ่ งมี
นักวิชาการได้กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารไว้
หลายประการ ตามทัศนะของอดิเซส (Adizes 1976: ไม่
มีเลขหน้า) การบริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องแสดง
บทบาทการบริหาร 4 บทบาทด้วยกันคือ บทบาทในการ
เสริมสร้าง, บทบาทในการด าเนินการ, บทบาทในการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนา และบทบาทในการหล่อหลอม  มอร์
เฮดและกริฟฟิน (Moorhead and Griffin 2001: 214) 
ได้กล่าวถึงความขัดแย้งของบทบาทไว้ว่า เมื่อบุคคลต้อง
แสดงบทบาทต่าง ๆหลายบทบาทในห้วงเวลาเดียวกัน
และบทบาทนั้นไม่สอดคล้องกันท าให้บุคคลไม่แน่ใจว่า
จะปฏิบัติอย่างไรจะส่งผลให้บุคคลเกิดความเครียด 
สับสนกับบทบาทของตัวเองที่มีอยู่กับบทบาทที่ถูก
คาดหวัง และเมื่อมีมากกว่าหนึ่งบทบาทขึ้นไปจะท าให้
เกิดความขัดแย้งในบทบาทได้ ส่งผลให้ผู้บริหารต้องมี

ความสามารถในการเลือกใช้บทบาทในการบริหารงาน
วิชาการเพื่อท่ีจะท าให้งานวิชาการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา
บทบาทในการส่ งเสริมงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ในด้านการบริหารงานวิชาการซึ่ง
เป็นแกนหลักของการบริหารจัดการในสถานศึกษาที่จะ
ส่งผลโดยตรงให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน 
ประกอบกับการที่รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ
และปฏิ รูปการศึ กษา ผู้ บ ริห ารสถานศึกษาต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทในการบริหารงาน
วิชาการสูงเพื่อให้งานวิชาการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่ งสามารถน าข้อมูลที่ ได้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารและ
พัฒนางานวิชาการของ โรงเรียนตลอดถึงการใช้เป็น
แนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปพัฒนาตนเอง ด้วย
การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดผลดีในการ
จัดการศึกษาให้ถูกต้องตามกรอบการปฏิรูปการศึกษา 
ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและเต็ม
ความสามารถได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหาร จ าแนกตาม ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ประสบการณ์ท างานและ ขนาดสถานศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการ
ของสถานศึกษา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้การศึกษาวิจัย คือ ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 3,719 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 224 คน และครู จ านวน 3,495 คน  

กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้วิจัย  คือ  ผู้ บริหารและ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต
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พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยเปรียบเทียบจากตาราง Krejcie และ 
Morgan ได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน สุ่มตัวอย่างแต่ละขนาด
สถานศึกษาตามสัดส่วน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 352 คน แยกเป็นผู้บริหาร จ านวน 
20 คน และครูผู้สอนจ านวน 332 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
จ านวน 3 ตอน ได้แก่ข้อมูลสวนบุคคล แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับบทบาทในการ
บริหารงานวิชาการ จ านวน 61 ข้อ แนวทางในการ
พัฒนางานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 6 
ข้อ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไป
ด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
เปรียบเทียบบทบาทในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที  (t-test) 
และการทดสอบค่าเอฟ  (F-test) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท
ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 จากต ารางที่  1  พ บ ว่ า  บ ทบ าท ใน การ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ดุสิต ศรีกุลวงษ์ (2549: 76) ได้ท าการวิจัย เรื่องการ
บริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 1 ผล
การศึกษาปรากฎว่า การบริหารงานวิชาการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ .ศ .2546  โดยภ าพ รวม อยู่ ใน ระดั บ ม าก  ทั้ งนี้
เนื่องมาจากงานวิชาการนับได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของ
สถาน ศึ กษ า เป็ น เค รื่ อ งมื อที่ บ่ ง ช้ี ได้ ถึ งคุ ณ ภ าพ
สถานศึกษา 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาท
ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ าแนก
เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน 

 

ด้าน 

บทบาทในการ
บริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

X  
S.D. 
Sd 

ระดับ 

1 
ด้านการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

4.00 .45 มาก 

2 
ด้านการจดัการเรียน
การสอน 

4.00 .39 มาก 

3 

ด้านการวัดผล 
ประเมินผล และ
เทียบโอนผล 
การเรยีน 

4.01 .52 มาก 

4 
ด้านการนิเทศ
การศึกษา 

4.03 .43 มาก 

5 
ด้านการพัฒนาและ
ใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 

3.89 .62 มาก 

6 
ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.99 .55 มาก 

รวม 4.00 .32 มาก 
 
แม้ว่าในการบริหารสถานศึกษาจะมีงานอื่นๆ นอกจาก
งานวิชาการแต่งานเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ช่วยสนับสนุน
งานวิชาการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบบทบาทในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเขต
พื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 29 จ าแนกตาม 
ต าแหน่ง วิทยฐานะ ประสบการณ์ท างานและขนาดของ
สถานศึกษา 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึ กษา สังกัดเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ด้าน 
บทบาทในการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

t p 

1 
ด้านการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

-3.57 .000 

2 
ด้านการจดัการเรียน 
การสอน 

-1.68 .094 

3 
ด้านการวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน 

-2.14 .033 

4 ด้านการนิเทศการศึกษา -2.82 .005 

5 
ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

0.14 .891 

6 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

-0.92 .357 

รวม 0.33 .001 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าบทบาทในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับอุทัย บุญประเสริฐ (2543 : 32) ที่ ได้
กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีหน้าที่ดูแล 
เฝ้าระวังและจัดการให้สถานศึกษาด าเนินการไปตาม
เป้าหมายปฏิบัติตามค าสั่งและควบคุมบุคลากรและ
ทรัพยากรให้เป็นไปตามกฏระเบียบ เป็นผู้น าทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้กระตุ้นและชักน าใช้ก าลังคน เป็นผู้พัฒนา
ทรัพยากรและเป็นผู้พัฒนาเป้ าหมายใหม่ๆ  ของ
สถานศึกษา โดยสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับฝ่าย
ต่างๆ และแสวงหาทรัพยากรจากภายนอกมาสนับสนุน
การจัดการศึกษา นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านส่งเสริมวิชาการ
ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่ก าหนดนโยบายแต่

ครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
บทบาทในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนมีความแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนบทบาทในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ าแนกตามวิทย
ฐานะ 
 

ด้าน 
บทบาทในการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

F P 

1 
ด้านการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

3.94 .009 

2 
ด้านการจดัการเรียน 
การสอน 

1.60 .190 

3 
ด้านการวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน 

2.68 .047 

4 ด้านการนิเทศการศึกษา 2.19 .089 

5 
ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

1.10 .350 

6 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2.25 .082 

รวม 4.04 .008 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าบทบาทในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 เมื่อจ าแนกตามวิทยฐานะโดยรวม
แตกต่ างกั นที่ ระดั บนั ยส า คัญ ทางสถิ ติ .05  ทั้ งนี้
เนื่องมาจากผู้บริหารและครูที่มีวิทยฐานะแตกต่างกันจะ
มีความความช านาญหรือความ เช่ียวชาญ ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพแตกต่างกันด้วย จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการจึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนบทบาทในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเขต
พื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 29 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน 
 

ด้าน 
บทบาทในการ

บริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

F P 

1 
ด้านการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

.727 .484 

2 
ด้านการจดัการเรียน 
การสอน 

.360 .698 

3 
ด้านการวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน 

.252 .778 

4 ด้านการนิเทศการศึกษา 1.747 .176 

5 
ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

2.176 .115 

6 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

.909 .404 

รวม 1.616 .200 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าบทบาทในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์
ท างานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ  .05  จากข้อมูลท าให้ทราบว่า
ประสบการณ์ท างานไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทในการบริหารงานวิชาการของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุไร
ลักษณ์ โกมล (2548: 134) ได้ศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบันแตกต่างกัน มีปัญหาในการบริหารงาน
วิชาการไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนบทบาทในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ าแนกตามขนาด
สถานศกึษา 
 

ด้าน 
บทบาทในการ

บริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

F P 

1 
ด้านการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

.232 .874 

2 
ด้านการจดัการเรียน 
การสอน 

.623 .600 

3 
ด้านการวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน 

4.168 .006 

4 ด้านการนิเทศการศึกษา 1.230 .299 

5 
ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

3.840 .010 

6 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2.471 .062 

รวม 2.925 .034 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าบทบาทในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 เมื่อจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา
โดยรวมแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จาก
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทในการบริหารงานวิชาการต่างกัน 
ทั้งนี้เป็นเพราะจ านวนนักเรียนที่มีอยู่ในสถานศึกษาแต่
ละขนาดมีจ านวนแตกต่างกัน ส่งผลให้โรงเรียนแต่ละ
ขนาดมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร อุปกรณ์ และ
ปัจจัยสนับสนุนที่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ
ลิขิต เศรษฐบุตร (2551: 148) ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า 
ศรีสะเกษ  เขต  1 ผลการวิจัยพบว่าบทบาทการ
บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
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สถานศึกษาและครูผู้สอนโดยแยกวิเคราะห์ตามขนาด
สถานศึกษาท้ัง 5 ด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ได้แนวทางดังนี้ 
 1. ด้ านการพัฒนาหลักสู ตรส ถานศึกษา 
ผู้บริหารควรมีบทบาทในการส่งเสริมการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา โดยค านึงถึงความตองการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น และต้องค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล
เพื่ อให้ผู้ เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  ซึ่ ง
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 36) ได้
กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรว่าการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม และประเมินสภาพสถานศึกษา 
เพื่ อ ก า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์  ภ า รกิ จ  เป้ า ห ม าย คุ ณ
ลักษณะเฉพาะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยพยายาม
บูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม 
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารควร
มีบทบาทในการส่งเสริมให้บุคคลากรมีการอบรม 
สัมมนา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ
สนั บสนุ น ให้ ค รู จั ด การจั ดก าร เรี ยนการสอน ให้
หลากหลาย เน้นนักเรียนเป็นส าคัญเพื่อให้นักเรียนได้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับส านั กงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (2543: 100) ได้สรุปถึงการจัดการเรียนรู้
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไว้ว่า
การจัดการเรียนการสอนต้องจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมบรรยากาศการเรียน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  

 3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน ผู้บริหารควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้ครู
มีการวัดผลประเมินผลที่หลากลาย เหมาะสมกับสภาพ
จริง และเหมาะสมกับผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลซึ่งสอดคล้องกับรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ 
(2551: 102-103) ได้กล่าวถึงการวัดผล ประเมินผลที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและประเมินผลตามสภาพจริงไว้ว่า 
การวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงนั้นต้องมีการ
ประเมินไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เน้นการพัฒนาจุดเด่นของนัก เรียน ประเมินด้วย
เครื่องมือที่หลากหลาย ประเมินคุณภาพงานของผู้เรียน
ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลายๆ 
ด้าน ให้ผู้เรียนมีการประเมินตนเองและมีส่วนร่วมในการ
ประเมินของผู้เรียน 
 4. ด้านการนิเทศการศึกษา ผู้บริหารควรมี
บทบาทในการจัดการนิเทศภายในให้ต่อเนื่องและเป็น
ระบบ มีเครื่องมือในการนิเทศการสอนอย่างชัดเจน 
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน โดยมีคณะผู้บริหาร
และครู ร่วมกันนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ซึ่ งสอดคล้องกับกาญจณี  พินิจล าดวน 
(2553: 23-24) ได้สรุปถึงขอบข่ายของการนิเทศการ
เรียนการสอนไว้ดังนี้ การจัดระบบการนิเทศต้องมีการ
จั ดตั้ งคณ ะกรรมการ  ก าห น ด เป็ น ขั้ น ตอน และ
วิธีด าเนินการนิเทศไว้อย่างชัดเจน มีการประชุมหารือ 
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานนิเทศการสอน และมี
การประเมินผลการนิเทศทั้งขณะด าเนินการและหลัง
ด าเนินการนิเทศเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขการนิเทศการ
สอนต่อไป 
 5. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ผู้บริหารควรจัดหาสื่อประกอบการเรียนการ
สอนให้มีความพร้อม ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนการ
สอนและสนับสนุนให้ใช้สื่อการเรียนการสอน มีการ
จัดท าสื่ อการสอนและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่ อให้
เหมาะสมกับผู้ เรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมเดช สีแสง 
(2549: 453) ได้กล่าวว่า การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไว้ดังนี้ในการพัฒนาสื่อต้องมี
การส่งเสริมและสนับสนนุให้ครูพัฒนา และใช้สื่อ



405 
 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับผู้สอนและผู้เรียน
อย่างเพียงพอ 
 6. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้บริหารควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยใน
ช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนทุกภาคเรียนอย่างน้อย
คนละ 2 งานวิจัย มีการจัดประชุม อบรม และสัมมนา
เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยในช้ันเรียนและสามารถน าการวิจยัในช้ันเรียนไป
ปรับปรุงในแผนการจัดการเรียนการสอน มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และให้ค าช้ีแนะเกี่ยวกันการวิจัยในช้ันเรียน 
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2551: 114) ได้กล่าวถึง การวิจัย
มีความส าคัญต่อการด าเนินภารกิจของสถานศึกษา ไว้
ดังนี้ การวิจัยมีความจ าเป็นในกระบวนการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะการจัดกระบวนการเรียนการสอนซึ่งการวิจัย
เป็นการแก้ปัญหาอย่างมีแบบแผน การใช้แนวทางการ
วิจัยจะน าไปสู่การฝึกการแก้ปัญหา หรือการบรรลุ
จุดมุ่งหมายอย่างเป็นระบบและน าไปสู่ความเช่ือถือได้
ม าก ขึ้ น  โด ย ผ ล ก ารวิ จั ย ส าม ารถน า ไป พั ฒ น า
กระบวนการการจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาที่
พบในช้ันเรียนได้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจั ยส ามารถสรุป ได้ ดั งนี้  1) 
บทบาทในการบริหารงานวิชาการของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาทั้งในภาพรวมและแยกเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านการนิเทศ
การศึกษา รองลงมาคือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
เที ยบโอนผลการเรียน ด้ านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการพัฒนาและใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามล าดับ 2) บทบาท
ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารจ าแนกตามต าแหน่ง
พบว่าครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามวิทย
ฐานะพบว่าครูและผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05 

จ าแนกตามประสบการณ์ท างานพบว่าครูและผู้บริหารมี
ความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาพบว่าครูและผู้บริหารมีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
3) การพัฒนางานวิชาการผู้บริหารต้องมีบทบาทในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ในด้านต่างๆ ตามกรอบงานของงานวิชาการ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยบทบาทในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีบทบาทในด้าน
ต่างๆดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเน้นการ
จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน ด้านการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนได้ท าการพัฒนาแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และใช้ได้จริง ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน ส่งเสริมให้ครูมีการวัดผลให้เหมาะกับสภาพ
จริง มีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย ด้านการ
นิเทศการศึกษา มีการนิเทศการสอนของครูผู้สอนเป็น
ประจ า เพื่อแนะน าและพัฒนาเทคนิคการสอนของครู 
ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดหา
สื่อและอุปกรณ์ให้พร้อมกับการใช้งาน และเพียงพอกับ
ความต้องการเสริมให้ครูได้ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
และนวัตกรรม เพื่อน ามาใช้จัดการเรียนการสอนและ
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้ครู
ได้ท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดที่ขณะท า
การจัดการเรียนการสอน และน าปัญหาที่พบมาปรับปรุง 
และหากระบวนการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อการ
บริห ารงานวิชาการในด้ านการพัฒนาและใช้สื่ อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทในการบริหารงานวิชาการกับขนาดของ
สถานศึกษา 
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