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ABSTRACT 
  This research aims to study and manage the office of Praves Educational Service 
Area 1, education and workplace in the place of size. School administrators under the 
jurisdiction of the Office of Trang Primary Education Area 1, 103 persons  Data collection by 
questionnaire Statistics used in data analysis were percentage, mean (), standard deviation 
(SD), t-test, and F-test. The results of this research were as follows. Under the jurisdiction of 
the office of  Trang Primary Education Service Area 1, it was found that the overall level was 
high. Comparison of Academic Administration Role of School Administrators. The Office of 
the Primary Education Region 1, classified by qualification, found that the overall difference 
was statistically significant at the 0.05 level. When considering each aspect, it was found that 
all aspects were significantly different. Statistically significant at the 0.05 level. Comparison of 
Academic Administration Role of School Administrators. The Office of the Primary Education 
Region 1, classified by experience as the management, found that the overall picture was 
not different. When considering each aspect, it was found that the curriculum development. 
Development of learning resources As for the promotion of academic support to families, 
organizations, agencies and other institutions, the difference was statistically significant at the 
0.05 level  Comparison of Academic Administration Role of School Administrators. The size of 
the school under the Office of the Primary Education Region 1 was not significantly different. 
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บทคัดย่อ 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การทำงาน และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 103 คน เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ บทบาท
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ผลการเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดย
ภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ผลการเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์เป็น
ผู้บริหาร พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามขนาดของ
โรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 คำสำคัญ :  การบริหารงานวิชาการ 
 
บทนำ 
 การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บุคคลที่ได้รับการศึกษาย่อมที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมแห่งยุคสังคมข่าวสาร
ได้เป็นอย่างดี หน่วยงานที่จัดการทางด้านการศึกษา ซึ่งได้แก่ โรงเรียน โดยมีผู้นำในสถานศึกษาได้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นผู้นำองค์กรและเป็นผู้ที่มีหน้าที่ ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
คณะครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่างๆ ในชุมชนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้นำใน
การจัดการศึกษา จึงต้องอาศัยความเป็นผู้นำรวบรวมพลังต่างๆ มาช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ให้บรรลุผลสำเร็จในการดำเนินงานหรือบรรลุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาและแนวปฏิบัติในด้าน
การจัดการศึกษาของประเทศไทย มาตรา 81 เป็นตัวกำหนดให้รัฐบาลต้องจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
แห่งชาติ จึงทำให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ) ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ รัฐบาลได้ให้
ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักประกันขั้น พ้ืนฐานของบริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ การมีสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
มั่นคงในชีวิต และประชาชนมีความสุข 
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  การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของคนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิตทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ทำงานเป็นและครอบครัวอย่างสงบสุข 
(กรมวิชาการ,2541, น.1) รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ต่างถือเป็นภารกิจที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา  
และพัฒนามาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะการประถมศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคง ความก้าวหน้า
ชองชาติ  ผลของการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนากำลังคน  และ
ความเจริญ  มั่นคง  ของประเทศโดยส่วนรวม 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนด
แนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 และ 24 ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่าง 
  งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับ2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ
วัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ดังนี้วิสัยทัศน์ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพันธกิจ  เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ
ตามมาตรฐาน การศึกษา ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริม
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทำผลผลิต จำนวน 5 ผลผลิต ได้แก่ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
และเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 185 เขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นหน่วยกำกับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เป็นหน่วย
ปฏิบัติการจัดการศึกษา  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีจำนวนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 132 
โรงเรียน  ซึ่งกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ ดังนี้ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/
ปฏิรูปการเรียนรู้/ใส่ใจคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คุณธรรม นำความรู้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ ฟื้นฟูคุณธรรมและความเป็นไทย ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียนอย่าง



4 
 

กว้างขวางและทั่วถึงและครบถ้วนประชากรวัยเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา/ประสานการมีส่วนร่วม (แผนกลยุทธ์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรังเขต 1,2560)   

  จากผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับประเทศ พบว่า ความสามารถด้านภาษา และด้านเหตุผลมีระดับที่สูงกว่าระดับประเทศ 
ส่วนในด้านคำนวณมีระดับต่ำกว่าระดับประเทศ  (รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1,2560, น. 18) และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ กลุ่มสาระภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วน
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2559 พบว่า 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง จำนวน 4 กลุ่มสาระ คือ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2559 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1,2560, น.11-12) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว
เป็นเครื่องชี้วัดการบริหารวิชาการของสถานศึกษาได้ดี ดังนั้นผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาบทบาทของผู้บริหารกับงานวิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง   เขต 1 ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบ การพิจารณากำหนดนโยบาย 
ในการพัฒนาผู้บริหารและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนตลอดถึงการใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา
นำไปพัฒนาตนเอง ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริหาร เพ่ือให้เกิดผลดีในการจัดการศึกษาให้ถูกต้อง 
ตามกรอบการปฏิรูปการศึกษา ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและเต็มความสามารถ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนัก งานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และ
ขนาดของโรงเรียน  
 
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด 
การบริหารงานวิชาการ 
   แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
  การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในการศึกษาครั้งนี้จะกล่าวถึงความหมายของงานวิชาการ  
ความสำคัญของงานวิชาการ และขอบข่ายของงานวิชาการตามลำดับ ดังนี้ 
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 ความหมายของงานวิชาการ  
 ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของงานวิชาการ ดังนี้ 
 รุ่ง ลอยเลิศ (2543, น.20) ได้ให้ความหมายของงานวิชาการว่า หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมทุกอย่างภายในโรงเรียนให้เกิดความรู้และการศึกษาของเด็ก 
 รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545, น.56) ได้ให้ความหมายของงาน วิชาการว่า หมายถึง 
เป็นการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ให้เกิดผล
ตามเป้าหมายของหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กมล ภู่ประเสริฐ (2545, น.6) ได้ให้ความหมายของงานวิชาการว่า หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจสถานศึกษา 
 ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2545, น.9) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวน  การจัด
กิจกรรมในงานวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนหรือ
ผู้รับบริการ 
 มยุรี  สมใจ (2551, น.33) ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานเหลักเนื่องจาก
การบริหารงานวิชาการเป็นงานใหญ่ที่สุดของระบบงานในสถานศึกษาเป็นงานที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาในทุกๆ ด้านเพราะงานวิชาการช่วยพัฒนาสติปัญญาความนึกคิดของผู้เรียน ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมี
ความสามารถ มีความสุข ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่กำหนดไว้  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความหมายของวิชาการ เป็นการจัดการเรียน การสอนที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรและการสอน เป็นจัดกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้  
ได้ผลดีและมีคุณภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน   
 ความสำคัญของงานวิชาการ 
  งานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาที่มีความสำคัญยิ่ง เป็นงานหัวใจหลักของสถานศึกษา 
โรงเรียนจะมีคุณภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับงานวิชาการเป็นสำคัญ ส่วนงานอ่ืนๆ เป็นงานส่งเสริมการบริหารงาน
วิชาการให้มีคุณภาพ และช่วยอำนวยความสะดวกแก่งานวิชาการ 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2546, น.33)  ได้กล่าวถึงความสำคัญของงานวิชาการไว้ ดังนี้ 
  1. งานวิชาการเป็นงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม  
เจตนคติและค่านิยมให้ผู้เรียนเป็น คนเก่ง คนด ีและมีความสุขในการดำรงชีวิตตลอดจนเป็นผู้มีคุณค่าในสังคม 

 2. งานวิชาการเป็นตัวกำหนดปริมาณงานของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนมีงานวิชาการมากปริมาณงาน
ด้านอื่นๆ ย่อมมีมากตามไปด้วย 

 3. งานวิชาการเป็นเครื่องกำหนดการจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน  ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ
งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ จะจัดให้ตามสัดส่วนของปริมาณงานวิชาการของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมากน้อยข้ึนอยู่กับปริมาณงานของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณงานด้านวิชาการ 

 4. งานวิชาการเป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของโรงเรียน การพิจารณาคุณภาพของโรงเรียน ต้องอาศัย
งานทางด้านวิชาการของโรงเรียนโดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงานวิชาการ  อันได้แก่ วิธีการสอน
ของครู การบริหารงานวิชาการ ผลสำเร็จของครู ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เป็นต้น 
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 5. งานวิชาการเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จ และความสามารถของผู้บริหารสถาน ศึกษา เนื่องจากงาน
วิชาการเป็นงานหลักในสถานศึกษา ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการกระตุ้น และส่งเสริมให้ครูร่วมมือกัน
ในการปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ เสมอ  ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องรู้จักวางแผน  การ
ติดต่อสื่อสารการประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชา การวินิจฉัยสั่งการ การมอบหมายงานให้ถูกต้อง และ
เหมาะสม เพ่ือให้การปฏิบัติงานวิชาการบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  อำภา บุญช่วย (2537, น.1) ได้กล่าวถึง ความสำคัญของงานวิชาการว่า งานวิชาการ 
เป็นหัวใจของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับสถานศึกษาการที่จะดูว่า
สถาบันใดมีมาตรฐานก็มักเอาผลงานทางวิชาการเป็นสำคัญ  งานวิชาการจะสัมฤทธิ์ผลเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
บทบาทของผู้บริหารว่าจะเอาจริงเอาจังกับการบริหารงานวิชาการเพียงใด 
  อุทัย บุญประเสริฐ (2540, น.25) ได้กล่าวถึงความสำคัญของงานวิชาการว่างานวิชาการเป็นงานหลัก 
เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของระบบ เป็นงานที่เป็นหัวใจของสถานศึกษา และมีหลักสูตรซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของ
งานวิชาการ ที่จะตอบสนองและสนับสนุนงานวิชาการให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 จากความสำคัญของงานวิชาการดังกล่าวมาอาจสรุปได้ว่า งานวิชาการเป็นงาน หลักของสถานศึกษา
ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน เป็นตัวกำหนดปริมาณงานของสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากรให้แก่
โรงเรียน คุณภาพของโรงเรียน และเครื่องชี้วัดความสำเร็จ ความสามารถของผู้บริหารสานศึกษาในฐานะผู้นำ
องค์กร 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนจะ
สำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับของผู้บริหารสถานศึกษา มีนักวิชาการได้ให้ความหมายเกี่ยวกับได้ดังนี้   

ธีระ  รุญเจริญ (2552, น.42)  ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบ
การบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน 
 สรุปว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  บุคคลที่ทำหน้าที่ตัดสินใจ  ในการบริหารงานเกี่ยวกับ
การศึกษาในสถานศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด 
  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาระดับสถานศึกษามีงานวิจัย
หลายชิ้นได้ระบุตรงกันว่า  ผู้บริหารที่ให้ความเอาใจใส่ต่องานวิชาการ  ทุ่มเทให้กับงานพัฒนาการเรียนการ
สอน มีคุณธรรมและมีภาวะผู้นำ  เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถานศึกษา  ทำให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน (รุ่ง แก้วแดง,น.2545) 
นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้  ดังนี้  
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, น.84)  ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษานี้  และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย  ขั้น
พ้ืนฐาน  และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน  
 ธีระ  รุณเจริญ, ปราชญา  กล้าผจัญ  และสัมมนา  รธนิธย์ (2547,น.36 – 39)  
กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
  1. การเป็นผู้นำทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทางวิชาการ โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม และสนับสนุนการ
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เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา  
 2. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานอย่างอิสระเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหาร และบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
คณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา บุคคลและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  อาทิ 
ครู บุคลากร  พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ  
 3. การเป็นผู้อำนวยความสะดวก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านวิชาการ  อาทิ การจัดสื่อต่าง ๆ เช่น ตำรา  เกม เทคโนโลยีช่วยการเรียน
การสอน  อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการให้บริการและการจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้  
เช่น แหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ที่ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และจัดบรรยากาศของ
โรงเรียนให้อบอุ่น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักที่จะเรียน  และรู้จักแสวงหาความรู้ 
 4. การประสานความสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษามีการประสานงานและสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์
อันดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ 
ให้แก่ งบประมาณ  บุคคล อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และประสบการณ์พิเศษที่โรงเรียนต้องการมาช่วยพัฒนา
โรงเรียน ทรัพยากรด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา  สื่อ 
เกม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 5. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาครูและ
บุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเข้าประชุมสัมมนา และทัศนศึกษา เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้ าของโลก  และสามารถนำมา
ประยุกต์ และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาแหล่ง
อ่ืนๆ ตามเหมาะสม 
  6. การสร้างแรงจูงใน ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกกับผู้ร่วมงานมีความยืดหยุ่นใน
การทำงานสร้างความเชื่อมั่น และเข้าใจในความต้องการของฝ่ายต่างๆ ให้ความสำคัญในความพยายามของ
ทีมงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การแสดงความขอบคุณ  การเผยแพร่ผลงาน
ของทีมงานและยกย่องให้รางวัล  
  7. การประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องจัดให้มีการประเมินผล โดยการส่ งเสริมการ
ประเมินผลในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก มีการนำผลการ
ประเมินผู้เรียนมาใช้ในการกำหนดนโยบายของสถานศึกษา เพ่ือให้เป็นกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
และครบวงจร 
  8. การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนของครูและทีมงาน  รวมทั้งผู้บริหารอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วิจัยด้วย 
  9. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความสำคัญกับงานด้านการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนและสาธารณชนทราบโดยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือสร้างความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน และสร้างการมีส่วนร่วมมากข้ึน 
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 10. การส่งเสริมเทคโนโลยี ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548, น. 56) ได้กำหนดข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ในหมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา  และผู้บริหารการศึกษา  ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพให้เต็มศักยภาพ 
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาบุคลากรผู้เรียน และชุมชน 
3. มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
4. พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
5. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามลำดับ 
6. ปฏิบัติงานขององค์การ โดยเน้นผลถาวร 
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
9. ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
11. เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ 
12. สร้างโอกาสในการพัฒนาทุกสถานการณ์ 

  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีบทบาทการเป็นผู้นำทางวิชาการ 
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีคุณธรรมจริยธรรม การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร  มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี  และคอยประสานความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานที่
กำหนด 

จากแนวคิด และทฤษฏี สรุปได้ว่า งานวิชาการเปรียบเสมือนหัวใจของสถานศึกษา เพราะ
วัตถุประสงค์หลักของสถานศึกษา คือ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำองค์กรจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการ
บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดบรรยากาศทางด้านวิชาการเน้นทักษะขั้นพ้ืนฐาน   และ
การประเมินผลความก้าวหน้าของผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยศึกษาบทบาทการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา มีแนวทางการดำเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการ 12 งาน 
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กรอบแนวคิด 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมุ่งศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ในการศึกษาค้นคว้า  ผู้ศึกษาได้
ดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2560  ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำนวน 132  คน  
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้อำนวยกาสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  จำนวน 103 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)   การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใน
การศึกษาครั้งนี้ กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Kreijcie & Morgan, p. 
608  อ้างถึงใน พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2550, น.72) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 103 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

ตัวแปรต้น 
วุฒิการศึกษา 
   - ปริญญาตรี 
   - สูงกว่าปริญญาตรี 
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
   - ต่ำกว่า  5 ป ี
   - 5 – 10 ป ี
   - 10 ปีขึ้นไป 
ขนาดของโรงเรียน 
   - ขนาดเล็ก 
   - ขนาดกลาง 
   - ขนาดใหญ ่
 

ตัวแปรตาม 
บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 12 งาน คือ 
    1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
        และหลักสูตรท้องถิ่น 
    2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
    3.  การวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
    4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 
    5.  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
    6.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
    7.  การนิเทศการศึกษา 
    8.  การแนะแนวการศึกษา 
    9.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
    10.  การส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน 
    11.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนา 
          วชิาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
    12.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 
          แก่ชุมชน 
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สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือกชื่อผู้บริหารได้กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
การศึกษา  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามบทบาทการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ซึ่งผู้ศึกษาได้พัฒนามาจาก
แบบสอบถามของอัมพร อินผง (2555, น.79 - 87) แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาการ
บริหารงานด้านวิชาการ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำรวจ
รายการ (Checklist)  ได้แก่ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่ง  และขนาดของ
โรงเรียน 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อบทบาทการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตาม
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 12 ด้าน  
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – ended Questionnaire) เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นำข้อมูลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์หา
ค่าสถิติ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   โดยใช้สถิติ  คะแนนเฉลี่ย  ( X )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตามตัวแปร  วุฒิการศึกษา 
โดยใช้การทดสอบค่าที (t–test) แบบกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นอิสระจากกัน (Independent Samples)  
  3.ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตามตัวแปรประสบการณ์ทำงานและขนาดของ
โรงเรียน โดยใช้การทดสอบค่าเอฟ (F – test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป 
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนรายกลุ่ม (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) และได้ทำการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s post  
hoc comparison) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สรุปได้ดังนี้ 

 1. บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ ด้านการพัฒนา
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หลักสูตร  รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้  ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ด้านการวัดผลการประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการแนะแนว
การศึกษา   ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา  และด้านการ
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีบทบาทต่ำสุด คือ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
แก่ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น  

 2. ผลเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์เป็นผู้บริหาร และขนาดของ
โรงเรียน  ดังนี้ 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05   
 2.2  ผลการเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์เป็นผู้บริหาร พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์เป็นผู้บริหาร ด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้  และด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงต้องทำการทดสอบความแตกต่างของค่ าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ด้วยวิธีของ Scheffe’s ปรากฏว่า เมื่อเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์เป็นผู้บริหารเป็นรายคู่ พบว่า 
ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่น ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จำนวน 1 คู่  คือ  กลุ่มที่มีประสบการณ์เป็นผู้บริหาร 5 – 10 ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์เป็นผู้บริหาร 
มากกว่า 10 ปี   
  2.3 ผลการเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
  
การอภิปรายผล  
 จากการวิเคราะห์บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังตรัง เขต 1  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนการ
บริหารงานวิชาการที่ดี สามารถนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติได้โดยยึดหลักความต้องการและการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้เสีย โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ได้นิเทศ ติดตามการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนกานสอนของครูด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
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บริบทของนักเรียน ครู ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรพงษ์  สำเร (2554 , น. 117) 
ได้ทำการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมิตรภาพสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมิตรภาพตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรสุดา  อมรชาติ (2558, น.1) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอสุคิริน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสุคิริน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
อำเภอสุคิริน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 จำแนกตามเพศ  และประสบการณ์การทำงาน 
พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
  2. ผลเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์เป็นผู้บริหาร และขนาดของ
โรงเรียน  ดังนี้ 
  2.1  ผลการเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  มีบทบาทการบริหารงานวิชาการสูงกว่าผู้บริหารที่มีวุฒิปริญญา
ตรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีทักษะ และความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการแต่ละด้านมากกว่า สามารถเชื่อมโยงหลักการบริหารงาน และมีการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาที่ดีกว่า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของไกรวัลย์ รัตนะ และคณะ (2556,น.76 - 79) ได้ศึกษาบทบาท
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาการใช้
อำนาจของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันตามสถานภาพ วุฒิการศึกษา และการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 2.2  ผลการเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์เป็นผู้บริหาร พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์เป็นผู้บริหาร ด้านการพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้  และด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงต้องทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ด้วยวิธีของ Scheffe’s ปรากฏว่า เมื่อเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์เป็นผู้บริหารเป็นรายคู่ พบว่า 
ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอ่ืน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จำนวน 1 คู่ คือ กลุ่มที่มีประสบการณ์เป็นผู้บริหาร 5 – 10 ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์เป็น
ผู้บริหารมากกว่า 10 ปี  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน  การสร้าง
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ความสัมพันธ์หรือการจัดกิจกรรมย่อมมีความแตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้าน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องศึกษาหาความรู้ในการพัฒนางานด้านวิชาการให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์จึงมีส่วนสำคัญในการสร้างบทบาทการพัฒนาหลักสูตรได้ในระดับมากหรือ
น้อยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อำนวย พลรักษา (2556, น. 82 - 83) ได้วิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน มีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทั้งภาพรวมและรายด้าน    
  2.3 บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะงานวิชาการเป็นงานที่เป็นหัวใจหลักของสถานศึกษา ไม่ว่าโรงเรียนจะมีขนาดเล็ก  ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ  ย่อมต้องให้ความสำคัญกับการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการ
สร้างคุณภาพการศึกษาที่ดีของโรงเรียนทุกโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสาธิต  รัตนสารี (2554, น.
138 – 140) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์การสอน และจำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 1. จากผลการวิจัย พบว่า บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำสุดกว่าทุกๆ ด้าน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทใน
การพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหา
วิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน   ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจน
วิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่ง
วิชาการในที่อ่ืนๆ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า  
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน เป็นต้น 
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 2. จากการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา  และประสบการณ์เป็น
ผู้บริหารมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสติถิที่ระดับ 0.05 ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต 1 
ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมทักษะ และประสบการณ์ในการบริหารวิชาการ
โดยส่งเสริมด้านงบประมาณในการจัดโครงการให้ผู้บริหารมีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
บริหารงานวิชาการประจำปีการศึกษาพร้อมกับการเดินทางไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่มีกา ร
พัฒนางานทางด้านวิชาการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  จัดคณะกรรมการทำงานเพ่ือติดตามการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือร่วมรับรู้รับทราบข้อจำกัด ประเด็นปัญหาการดำเนิน และร่วมหาวิธีการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ  
 
กิตติกรรมประกาศ 
  บทความวิจัย เรื่อง “บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1” เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วย
ความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.เชาวนี  แก้วมโน และดร.อริสรา  บุญรัตน์  อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ตรัยภูมินทร์    
ตรีศรีศวร ประธานคณะกรรมการสอบ และดร.มนต์ทิวา  ไชยแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอคุณค่าและประโยชน์ อันพึง
จะเกิดขึ้นจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้เป็นกตัญญุตา แก่บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุก
ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จครั้งนี้ 
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