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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนางาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2) แนวทางการพัฒนางานวิชาการตามบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
มีวิธีการดาเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาระดับการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนา
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้างานวิชาการหรือครูวิชาการ จานวน
123 คน ซึ่ ง ได้ ม าโดยการการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนางาน
วิ ช าการตามบทบาทผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรี อยุ ธยา เขต 1 โดยการสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ 5 คน ผู้ ให้ข้อมูล ในการวิจัย ได้แก่
ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ จ านวน 5 คน เครื่ องมือ ที่ใช้ ในการวิจั ย คื อ แบบสั ม ภาษณ์แ บบกึ่ งโครงสร้ าง การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนางานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านบทบาทมนุษยสัมพันธ์และการ
สื่อสาร ด้านบทบาทผู้นาวิชาการ ด้านบทบาทบริหารจัดการที่ดี ด้านบทบาทการสร้างความคิดรวบ
ยอดและด้านบทบาทการนิเทศ 2) แนวทางการพัฒนางานวิชาการตามบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
ในภาพรวมแบ่งเป็น 5 ด้าน เช่น ด้านบทบาทผู้นาวิชาการ คือ ผู้อานวยการโรงเรียนส่งเสริมให้ครู
๑
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ประจาชั้นบันทึกผลการเรียนของนักเรียน นาข้อมูลผลสัมฤทธิ์มาจัดประชุมครูหรือใช้กระบวนการ
PLC เพื่อร่วมกันกาหนดเป้าหมาย พันธกิจในการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษาและนาสู่การ
ปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในกลยุทธ์หรือ โครงการของโรงเรียน และด้านบทบาทบริหารจัดการที่ดี คือ
ผู้อานวยการโรงเรียนแจ้งให้ครูรับทราบเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา (Input) ครูออกแบบการ
จัดการเรีย นรู้ จัดทาแผนการจั ดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลั กสูตร (Process) และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบ่งบอกประสิทธิภาพของการนาหลักสูตรไปสู่การจัดการเรียนรู้
(Output) ส่งเสริมให้ครูทางานร่วมกัน และพัฒนา 2 ประการ คือ ด้านความรู้ และด้านคุณธรรมโดย
จัดชั่วโมง PLC ภายในกลุ่มสาระเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คำสำคัญ : แนวทางการพัฒนา, วิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
The purpose of this research was to study 1) the level of compliance
development of school administrators and 2) guidelines for academic development
according to the role of school administrators. There were 2 steps to conduct
research. Step 1 was to study the level of compliance with the academic
development of school administrators. Sample groups was 123 academic supervisors
or academic teachers, obtained by stratified sampling. The instrument used in the
research was a questionnaire with 5 scales questions with a confidence value of 0.97.
The statistics used for data analysis were mean and standard deviation. Step 2 was
to study guidelines for academic development according to the role of school
administrators under the jurisdiction of the office of Ayutthaya primary education
area 1 by interviewing 5 experts. The key informants were 5 experts. The research
instrument was semi-structured interview form and the data analysis was analyzed
by using content analysis.
The results of the research were as follows: 1) The level of compliance
with the academic development role of school administrators was at a high level,
descending order of the mean was the role of human relations and communication,
academic leadership, role of good management, role of creating ideas and role of
supervision. 2) The guidelines for academic development according to the role of
school administrators in the overall picture are divided into 5 areas, such as the role
of academic leadership, namely the school director encouraging teachers to record
student grades, applying achievement data in teacher meetings or using PLC
processes to jointly set goals, mission in the development of academic work of
educational institutions and leading to practice by defining in school strategies or
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projects. In addition, the role of good management is that the school director
notifying teachers to acknowledge the goals of the curriculum (Input), teachers
designing the learning management creating a learning management plan to achieve
the goals of the program (process) and the student's achievement indicating the
effectiveness of the curriculum to learning management (Output), encouraging
teachers to work together and being developed in 2 aspects: knowledge and
morality by organizing the PLC hours within the subject group to create cooperation
in the development of teaching and learning.
Keywords: guidelines development, academic, school administrator
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บทนำ
"... งานวิชาการเป็นงานหลักที่สาคัญที่สุดในการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผู้บริหาร
ศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่ายของเนื้อหา และหลักการบริหารงานบทบาทวิชาการอย่าง
ลึกซึ้งในขอบข่ายงานวิชาการ เช่น หลักสูตรและการบริห ารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
นิเทศภายใน การวัดผลประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงมีบทบาทสาคัญที่ จ ะบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภ าพ เพราะจะส่ งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน
นักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา นอกจากนี้แล้วผู้ที่มีส่วนสาคัญในการดาเนินงานวิชาการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาของชาติ ก็คือครู ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องนานโยบายมาปฏิบัติโดยตรง
เป็นผู้ที่เห็นถึงความสามารถของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมากที่สุด งานวิชาการจึงเป็นงาน
หลัก และมีความสาคัญอย่างยิ่งที่เป็นตัวกาหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานหรื อสถานศึกษาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีทิศทาง
ไม่ก่อให้เกิดความสนับสนุน
สานักมาตรฐานวิช าชีพทางการศึกษาได้กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ต้องปฏิบัติงานดังนี้ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา 2) ตัดสิ น ใจปฏิบั ติกิจ กรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร
ผู้เรียน และชุมชน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 4) พัฒนาแผนงานของ
องค์การให้ สามารถปฏิบั ติได้เกิดผลจริง 5) พัฒ นาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ6) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 9) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
10) แสวงหาและให้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 11) เป็นผู้นาและสร้างผู้นา 12) สร้างโอกาสในการ
พัฒนาได้ทุกสถานการณ์
ผลวิ จั ย การศึ ก ษาแนวโน้ ม การจั ด การศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ
นานาชาติ พ.ศ. 2554 (TIMSS 2011) พบว่ า ระดั บ คะแนนของนั ก เรี ย นไทยอยู่ ใ นระดั บ
แย่ เนื่ อ งจากครู ไ ทยขาดความมั่ น ใจและความพร้ อ มในการเตรี ย มการสอนอยู่ ใ นระดั บ ต่า
และจากรายงานผลสั ม ฤทธิ์ นั ก เรี ย นปี ก ารศึ ก ษา 2558-2560 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกศาสตร์
ในปีการศึกษา 2555-2558 มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาต่ากว่าร้อยละ 50 ในทุกรายวิชา ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ข้างต้น ของโรงเรียนทุกสังกัดชี้ให้เห็นถึงปัญหาผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน ซึ่ง ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวในการประชุม
วิชาการในประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถึงกรณีที่ผลสรุป
คะแนนเฉลี่ ย ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน เพราะการเรี ย นการสอนของ
กระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้รั บการแก้ไข ขณะเดียวกันมีช่ องว่างระหว่างฝ่ายจัดทาหลักสูตร ฝ่าย
จัดการเรีย นการสอนและฝ่ ายวัดผลประเมินผลที่ไม่ส อดคล้องกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ
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ดังนั้น จากความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ บทบาทของผู้บริหารถานศึกษาและ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ จะเห็นได้ว่างานวิชาการสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษาทั้ งการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน บุคลากรในการจัดการศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการจัดการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
๑. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนางานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการตามบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ ๑ ศึกษาระดับการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒ นางานวิช าการของผู้ บริห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ๑) ศึกษา
เอกสาร บทความ สื่ อ ออนไลน์ และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ๒) สุ่ ม ตรวจสอบความคิ ด เห็ น โดยใช้
แบบสอบถามชนิ ด มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ โดยการการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ
(Stratified Sampling) ประชากรจากประชากรทั้งหมด 182 คน เหลือประชากรตัวอย่าง 123 คน
โดยเปรียบเทียบจากตารางเคซี่มอแกน
ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการตามบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ๑) โดยการสั มภาษณ์
ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ 5 คน ประกอบด้ ว ย รองผู้ อ านวยการส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (ผู้บริหารงานฝ่ายนิเทศ วัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา) จานวน 1
ท่านศึกษานิเทศก์ (ผู้อานวยการกลุ่มงานฝ่ายนิเทศ วัดผล และประเมินผลการจัดการศึกษา) สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 จ านวน 1 ท่ า น และ
ผู้อานวยการโรงเรียน โดยเก็บจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยดูจากผลการทดสอบ
การศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary Nation Education Test: O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2559 - 2560 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 3 ท่าน รวมเป็นจานวน 5 ท่าน ด้วยการเลือกเจาะจง (Purposive
Selection)
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สรุปผลกำรวิจัย
จากการได้ดาเนินการวิจัย ตามกระบวนการครบ ๒ ขั้นตอนแล้ว จึงได้ สรุปผลการตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. จากการศึกษาระดับการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนางานวิช าการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ระดับการ
ปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนางานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ระดับการตามบทบาทการพัฒนางานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงมาต่า คือ บทบาทมนุษยสัมพันธ์
และการสื่อสาร บทบาทผู้นาวิชาการ บทบาทบริหารจัดการที่ดี บทบาทการสร้างความคิดรวบยอด
และบทบาทการนิ เ ทศ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการแสดงออกให้ครูได้รับรู้อย่างชัดเจนว่าให้ ความใส่ใจบทบาทผู้นาทาง
วิชาการ นามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและทาให้ผู้ร่วมงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธาและร่วมมือปฏิบัติงาน ตามภารกิจจนบรรลุผลเป้าหมาย
ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคม จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับระดับการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนางานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๒. จากศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิช าการตามบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถเสนอเป็นองค์ความรู้ที่
ได้จากการวิจัย ดังนี้
ด้านที่ 1 บทบาทผู้นาวิชาการ
๑) ผู้อานวยการโรงเรียน จัดประชุมครูหรือใช้กระบวนการ PLC เพื่อร่วมกันกาหนด
เป้าหมาย พันธกิจในการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ใน
กลยุทธ์หรือโครงการของโรงเรียน
2) ผู้อานวยการโรงเรียนส่งเสริมให้ครูประจาชั้นบันทึกผลการเรียนของนักเรียน นามาเข้า
ที่ประชุม เพื่อร่วมกันตั้งเป้าหมายผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน นาเป้าหมายผลสัมฤทธิ์มา
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและโครงการต่างๆ เช่น โครงการสอนซ่อมเสริมโดยเน้ น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะกับสาระ
ด้านที่ 2 บทบาทด้านบริหารจัดการที่ดีและความคิดสร้างสรรค์
1) ผู้อานวยการโรงเรียนส่งเสริมให้ครูทางานร่วมกัน และพัฒนา 2 ประการ คือ ด้าน
ความรู้ และด้านคุณธรรม โดยจัดชั่วโมง PLC ภายในกลุ่มสาระ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2) ผู้อานวยการโรงเรียนจัดประชุมครู เพื่อกาหนดร่วมกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนางานวิชาการของโรงเรียน
3) ผู้อานวยการโรงเรียนแจ้งให้ครูรับทราบเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา (Input)
ครู อ อกแบบการจั ดการเรี ย นรู้ จั ด ทาแผนการจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อ ให้ บ รรลุ เป้า หมายของหลั กสู ต ร
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(Process) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบ่งบอกประสิทธิภาพของการนาหลักสูตรไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ (Out put)
ด้านที่ 3 บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร
1) ผู้อานวยการโรงเรียน ชมเชยครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นหรือปฏิบัติงานดีเด่น
มอบเกียรติบัตรและเผยแพร่ผลงานเพื่อประกาศเกียรติคุณ มอบของขวัญในวันสาคัญโดยเสมอภาคกัน
และพิจารณาความดีความชอบของครูตามคุณภาพการปฏิบัติงาน
2) ผู้อานวยการพูดคุยถามทุกข์สุข ให้คาแนะนา คาชมเชย ส่งเสริมให้ครูช่วยเหลือ กันใน
หมู่คณะ หากมีข้อควรแก้ไขปรับปรุงควรบอกกล่าวตักเตือน จัดทาคู่มือครูเพื่อให้ครูศึกษาแนวทางการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน
3) ผู้อานวยการโรงเรียนใช้ Application Line, Facebook ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
ข่าวสารของโรงเรียนไปถึงคณะกรรมการโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ล งในหนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์จึงจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ ปกครอง ชุมชนและ
นักเรียน
ด้านที่ 4 บทบาทด้านการนิเทศ
1) ผู้อานวยการโรงเรียนนิเทศเพื่อส่งเสริมให้ครูใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนิเทศ 3 รูปแบบ คือ (1) นิเทศโดยผู้อานวยการโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
ช่วยนิเทศออนไลน์ (2) นิเทศแบบคลินิกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอก (3) นิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์ร่วมผู้เชี่ยวชาญภายนอก และผลของการนิเทศคือเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2) ผู้อานวยการโรงเรียนให้ครูจัดทาแ้้มสะสมผลงาน และจัดทา SAR เพื่อประเมิน
ตนเอง ส่งผู้อานวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน และคณะครูร่วมกันทา AAR สรุปกิจกรรมหรือโครงการ
ที่ตนเองรับผิดชอบ
3) ผู้อานวยการโรงเรียนให้ครูทุกท่านมีสมุดนิเทศ และมีการนิเทศอย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง เมื่อมีข้อควรแก้ไขจากการนิเทศจะบันทึกลงในสมุดและครูเซ็นรับทราบ จากนั้นครูต้องศึกษาหา
ความรู้ วิธีการสอนที่สามารถแก้ไขและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ บันทึกลง
ในสมุดนิเทศ และเสนอผู้อานวยการโรงเรียนต่อไป
4) ผู้อานวยการโรงเรียน แจ้งข้อควรปรับปรุงจากการนิเทศ ควรใช้การพูดคุยเป็นการ
ส่วนตัว หรือใช้กระบวนการ PLC โดยผู้อานวยการโรงเรียนและครูที่เกี่ยวข้องพูดคุยถึงข้อควร
ปรับปรุง วิธีการแก้ปัญหา เพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันและพูดคุยให้
กาลังใจซึ่งกันและกัน
ด้านที่ 5 บทบาทด้านความคิดรวบยอด
1) ผู้อานวยการโรงเรียนให้ครูวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน นาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
มาร่วมประชุม เพื่อจัดทาแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาร่วมกัน นาไปสู่การปฏิบัติโดยการ
จัดทาโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
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2) ผู้อานวยการโรงเรียนจัดประชุมครูเพื่อแจ้งเป้าหมายและพันธกิจในการพัฒนางาน
วิชาการของโรงเรียนที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง การพัฒนางานวิชาการจึงจะได้รับการ
สนับสนุนที่ดีจากวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชุมชนและผู้ปกครอง
3) ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษานโยบายและส่งข้อมูลทาง Application Line ให้หัวหน้า
งานที่เกี่ยวข้องศึกษา แล้วจึงจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่บูรณาการงานนโยบายและงาน
ประจาของครู เพื่อลดภาระงานให้แก่ครู
4) ผู้อานวยการโรงเรียนเรียงลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของงานเสมอบูรณาการ
งานที่สามารถทาได้เพื่อลดภาระงาน และจัดทาปฏิทินของงานทาให้การปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา
ดาเนินการได้ทันเวลา
อภิปรำยผลกำรวิจัย
1. ระดับระดับการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนางานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการ
แสดงออกให้ครูได้รับรู้อย่างชัดเจนว่าให้ความให้ความสาคัญต่อบทบาทการพัฒนางานวิชาการ จาก
เหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ ค่าเฉลี่ ยโดยรวมของระดับระดับการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒ นางาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ บทบาทมนุษยสัมพันธ์
และการสื่อสาร บทบาทผู้นาวิชาการ บทบาทบริหารจัดการที่ดี บทบาทการสร้างความคิดรวบยอด
และบทบาทการนิเทศ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมณฑา รักษพันธุ์ (2551 : 123-125) ได้
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลการบริหารงาน
วิชาการตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดอ่างทอง พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมี
ภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับผลการวิจัยของไชยา กรมแสง (2553 : 60-70)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิช าการกับการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 อยู่ในระดับมาก คือ ด้านมุมมองต่ อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
หลักสูตร ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก คือ ด้านมุมมองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
หลักสูตร ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของครู ด้านการจัดโครงการสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และด้านการประเมินผลการ
สอนของครู และมาโนช เฮงยศมากและอาคม อึ่งพวง (2559 : 115-117) ได้ศึกษาภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดดังนี้ ได้แก่ ด้านการ
จัดการส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการนิเทศและประเมินผล
การสอน ด้านการประสานงานการนาหลักสูตรไปใช้ ด้านการสร้างความสั มพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการกาหนดเป้าหมายโรงเรียน ตามลาดับ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของยามาดะ (Yamada, 2000) ได้ทาการวิจัยถึงความรับผิดชอบ และ
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สมรรถภาพในการเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เมือ งเ้ส รัฐ
แคลิ้อร์เนีย สหรัฐ อเมริก า พบว่า สมรรถภาพของผู้บริหารในการเป็นผู้นาทางวิชาการนั้นขึ้นอยู่
กับ 1) เพศ 2) การเตรียมการในด้านการศึกษา 3) ประสบการณ์ในการบริหารงาน 4) จานวนครั้งใน
การนิเทศผู้ร่วมงาน 5) ขนาดของโรงเรียน ในการศึกษายังพบว่า มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษาควรจะได้มีโปรแกรมการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาในขอบข่ายของภาวะผู้นาทาง
วิชาการ ซึ่งสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเป็นผู้นาทางวิชาการแก่ครูผู้สอนได้ รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลเพื่อช่วยเหลือคณะครูในฐานะผู้นาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
2. แนวทางการพัฒนางานวิชาการตามบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2.1 บทบาทผู้นาวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรนาความรู้ของตนร่วมกับครูกาหนด
เป้าหมาย พันธกิจในการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา การจัดประชุม หรือใช้กระบวนการ
PLC เพื่อจัดทาโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดูแลติดตามผลเป็นรายบุคคลและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการที่เหมาะกับผู้เรียน เมื่อครูมีส่วนร่วมครูจะเกิดความตระหนัก และ
นาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สามารถบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจของสถานศึกษาที่กาหนดไว้
2.๒ บทบาทบริหารจัดการที่ดี ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนางานวิชาการเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งจะทาให้ผู้ บริหารโรงเรียนและครูได้พูดคุยกันมากขึ้น เกิดความเข้าใจและ
ความร่วมมือทางานเป็นกลุ่มภายในโรงเรียน ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นตามนโยบายที่โรงเรียนกาหนดไว้
2.3 บทบาทมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้การบริหารแบบ
กัลยาณมิตรจะช่วยให้ความสัมพันธ์และการสื่อสารภายในโรงเรียนหรือโรงเรียนและชุมชนเป็นไป
ในทางที่ดี ผู้บริหารโรงเรียนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้งานวิชาการ ผลที่เกิดแก่โรงเรียนคือ
ความสาเร็จและการพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียน ครูมีความสุขในการทางานและโรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการจากผู้ปกครองและชุมชน
2.4 บทบาทการนิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับการนิเทศภายใน
โรงเรียนเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนางานวิชาการ ครูจะได้ประเมินและพัฒนาตนเอง จะนาไปสู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนได้
2.๕ บทบาทด้ า นการสร้ า งความคิ ด รวบยอด การบริ ห ารงานวิ ช าการควรผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาควรมี ก ารจั ด ล าดั บ ความเร่ ง ด่ ว นของงานเพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ทั น เวลา การพั ฒ นา
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นควรน าข้อมูล ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน มาจัดทาแผนพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา ทาโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน อนุมัติงบประมาณ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนให้สูงขึ้น การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงตามที่โรงเรียนสามารถ
พัฒนาได้
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 แนวทางการพัฒนางานวิชาการตามบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบทบาทผู้นาทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านบทบาทการสร้างความคิดรวบยอด
และบทบาทการนิเทศ
1.2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ควร
ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการตามบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่แตกต่าง
จากสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2.2. ควรศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานวิชาการตามบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ป ระสบความส าเร็ จ ในการนาแนวทางการพัฒนางานวิช าการตามบทบาทผู้บริห าร
สถานศึกษาไปใช้
2.3. ศึกษาการเปรียบเทียบการนาแนวทางการพัฒนางานวิ ชาการตามบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษากับการแนวทางการพัฒนางานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในรูปแบบอื่นๆ
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