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บทคัดย่อ 

สารนิพนธ์น้ีศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มอำเภอ

บ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านนา 3 

จำแนกตามสถานภาพของครูผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครู 92 คน 

เป็นครูในโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  

ปีการศึกษา 2560 สุ่มโดยวิธีแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวม

ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่าที  

(t-test Independent Sample) 

 ผลการวิจัย พบว่า  (1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่ม

อำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็น รายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (2) การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาประถมศึกษานครนายก, จำแนกตามเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า การบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ, ผู้บริหาร 

 

ABSTRACT 

This research name, The Study of Academic Administration’s Administrator toward 

Teacher’s Opinion of Banna 3 School Group under the Nakhonnayok Primary Educational 

Service Area Office, had two objectives as 1) to study the level of teachers 'opinions on 

the academic affairs administrative of administrators in Banna 3 schools group 2) to 

compare teachers' opinions on the academic affairs administrative of administrators which 

classified by the status of the respondents. The sample consisted of 92 teachers in Banna 

3 schools group under Nakhonnayok Educational Service Area Office, in academic year of 

2017, and randomized with Stratified Random Sampling. The instrument used for data 

collection were questionnaires. The statistic used in the data analysis were percentage, 

mean, standard deviation and hypothesis tested by Independent t-test. 

 The results of the research showed that:  1) The level of teachers 'opinions on the 

academic affairs administrative of administrators in Banna 3 schools group under Nakhonnayok 

primary educational service area office were at high levels in overall. When we considered in 

each aspects, we could rank by mean from high to low, in terms of development, media, 

innovation, technology for education, measurement, evaluation and outcomes transfer 

curriculum development, research on educational quality improvement learning process 

development (mean and the development of quality assurance system)  2) Comparison of 

teachers' opinions on the academic affairs administrative of administrators in Banna 3 schools 

group which classified by the status of the respondents were found: Teachers with different 

genders had opinions on the academic affairs administrative of administrators, in overall were 

not different and teachers with different education - levels had opinions on the academic affairs 

administrative of administrators, in overall were not different. 

 

Keywords: Academic Administration’s, Administrator 
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บทนำ 

ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2553 ในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนท่ี 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

มาตราท่ี 39 ได้ระบุว่า “ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง”  

การบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 งานของสถานศึกษา ประกอบด้วย การบริหารวิชาการ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปน้ัน การบริหารวิชาการ นับว่าเป็นหัวใจสำคัญท่ีสุด

ของการบริหารสถานศึกษา ถือว่าเป็นงานหลักของสถานศึกษา ส่วนงานอ่ืน ๆ ได้แก่ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป เป็นงานรองท่ีช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงาน

วิชาการมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ดังน้ันสถาบันการศึกษาทุกระดับจำเป็นต้องให้

ความสำคัญต่อการบริหารงานวิชาการเป็นลำดับแรก ท้ังน้ีสถาบันการศึกษาจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 

ย่อมข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสำคัญ สอดคล้องกับ

แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานวิชาการท่ีมีต่อการ

พัฒนานักเรียน และสถานศึกษา โดยจะเห็นได้จากในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เน้ือหา

ของหลักสูตร จะเน้นหนักในเร่ืองภารกิจในการบริหารงานวิชาการเป็นสำคัญ และในการสอบแข่งขัน

คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาก็เช่นกัน จะใช้การทดสอบความรู้ความเข้าใจในงาน

วิชาการเป็นหลักเกณฑ์สำคัญอย่างหน่ึงท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดไว้ โดยให้

ความสำคัญกับการบริหารงานวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะการบริหารวิชาการเป็นงานสร้างทักษะด้านภูมิ

ปัญญาให้เด็กได้มีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหา มีเหตุผล สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในการบริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้  

ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการตามขอบข่าย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาน้ันจะเป็นสถานศึกษา

ประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการ เน่ืองจากงาน

วิชาการเก่ียวข้องกับการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปรียบเสมือนหัวใจของ

สถานศึกษา งานวิชาการถือเป็นงานหลักโดยตรงเป็นงานท่ีเป็นไปเพ่ือให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยเหตุน้ีการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจึง

เป็นส่ิงท่ีสำคัญย่ิง และการบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากงานวิชาการสะท้อนถึงระดับมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียน การประเมิน

คุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน จะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการในระดับสถานศึกษา งานวิชาการถือเป็น

หัวใจสำคัญในการจัดการศึกษา การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการดำเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรและ
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การเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามท่ีกำหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียน การบริหาร

วิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนจะมีโอกาสในการตัดสินใจมากข้ึน ท้ังน้ีเป็นไปตามหลักการกระจาย

อำนาจทางการศึกษาท่ีให้โรงเรียนรับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรง (ศรีรุ้ง มรกฎ, 2560) 

งานวิชาการเป็นหัวใจสำคัญของสถานศึกษาท่ีผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างย่ิงส่วนงาน

ด้านอ่ืน ๆ น้ัน แม้จะมีความสำคัญเช่นเดียวกัน แต่เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของ

หลักสูตรการท่ีจะตรวจสอบว่าสถานศึกษาใดผู้บริหารให้ความสำคัญต่องานวิชาการสามารถดูได้จาก

สถานศึกษามีขอบเขตของงานวิชาการอย่างชัดเจนผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน 

ครูมีความตระหนักและร่วมมือกันพัฒนางานวิชาการอย่างจริงจัง สามารถนำปรัชญาของสถานศึกษาไปสู่

การปฏิบัติตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างดีย่ิงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(ศรีรุ้ง มรกฎ, 2560) 

จากการศึกษาคุณภาพด้านวิชาการของไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่ายังประสบปัญหา ดังท่ี

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้สรุปปัญหาสำคัญในปัจจุบันของการจัด

การศึกษาในทุกระดับคือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างต่ำ หลักสูตรมีสาระเน้ือหาแน่นเกินไป 

และใช้เหมือนกันหมด กระบวนการเรียนการสอนยังยึดหลักการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน เน้นการ

ท่องจำมากกว่าการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือประสบการณ์

จริง หนังสือเรียนเป็นเพียงแบบฝึกหัดท่ีมีคำตอบเพียงคำตอบเดียวแทนท่ีจะเป็นคำถามแบบปลายเปิด ครู

สอนยังยึดติดกับวัฒนธรรมการสอนแบบเดิม ๆ ท้ังท่ีหลักสูตรปัจจุบันเน้นการคิดวิเคราะห์แต่วิธีสอนยังไม่

สอนให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนยังไม่ได้รับการอบรมให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน  ทำให้ขาดทักษะในการบริหารและการจัดการด้าน

การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 10) 

การบริหารงานวิชาการตามกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (2546 : 33-34) มีท้ังหมด 12 ด้าน 

ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและ

การเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 

9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  

11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์การอ่ืน 12) การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

โรงเรียนในกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 มีโรงเรียนในกลุ่มท้ังส้ิน 12 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนมีครูและ

นักเรียนมากน้อยแตกต่างกันออกไป บางโรงเรียนมีครูไม่ครบช้ันเรียน ครูสอนไม่ตรงกับวุฒิ ขาดแคลน

อุปกรณ์และส่ือในการเรียนการสอน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างท่ัวไป มีการศึกษาน้อย 

ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น เด็กนักเรียนหยุดเรียน ผลการเรียน



77 

 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

ตกต่ำ ผู้ปกครองท่ีมีฐานะดีก็จะนำบุตรหลานเข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีผู้บริหาร

โรงเรียนต้องใช้กลยุทธ์หลาย ๆ ด้าน เพ่ือแก้ปัญหาโดยเฉพาะด้านวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน  

อันแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการบริหาร ซ่ึงปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขตรงจุดจากความคิดเห็นของ

ครูผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

กลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายกใน 6 ด้าน ได้แก่ 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและการเทียบ

โอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือนำเสนอผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม

บ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนอำเภอ

บ้านนา 3  

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน

อำเภอบ้านนา 3 จำแนกตามสถานภาพของครูผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ครูท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 

2. ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

กลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยยึดแนวทางการ

บริหารงานวิชาการ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ใน 12 ด้าน ในท่ีน้ีผู้วิจัยได้เลือกวิจัย 6 ด้าน 

ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครู 120 คน เป็นครูในโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 

3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู 92 คน เป็นครูในโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดจากตารางของเครซ่ีและ 

มอร์แกน (Krejcie and Morgan) และทำการสุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่ม

อำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยใช้แนวทางการบริหารงาน

วิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ใน 6 ด้าน จากขอบข่ายดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนำมาประมวลเป็น 

กรอบแนวคิด ดังต่อไปน้ี 

                  

                  ตัวแปรต้น                                                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในเอกสาร ตำรา ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เก่ียวข้องกับการบริหารงาน

วิชาการ สร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย และสร้างเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิดให้ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่  

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน

การบริหารงานวิชาการใน 6 ด้าน ตามแนวทางการ

บริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

2546 ดังน้ี 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

6. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

   สถานศึกษา 

สถานภาพทั่วไปของข้าราชการครู 

จำแนกตาม 

1. เพศได้แก่  

   - เพศชาย 

   - เพศหญิง 

2. ระดับการศึกษาได้แก ่

   - ปริญญาตร ี

   - ต้ังแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 
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ผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ของลิเคอร์ท (Likeart) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ได้ค่าความเช่ือม่ัน (reliability) และได้

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า เท่ากับ 0.7-1 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการ

วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  

 2. ผลการเปรียบเทียบครูท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

ของโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ในภาพรวมไม่

แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าครูท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ในด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน  

3. ผลการเปรียบเทียบครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น

ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ในด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน  

 

อภิปรายผล 

 1. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไป

หาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตาม
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แนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า สภาพ

การบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี

อาจเน่ืองมาจากการบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีคุณภาพและประสบผลสำเร็จน้ันสถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วม โดยผู้บริหารเป็นผู้นำในทุกด้านและท่ีสำคัญคือ การเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ เป็นผู้อำนวยความ

สะดวกในทุกด้าน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับทุกฝ่าย ส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา

ตนเองเสมอ จัดให้มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญ 

กำลังใจให้แก่เพ่ือนร่วมงาน สนับสนุนให้มีการวิจัย เผยแพร่ข่าวสารผลงานของสถานศึกษา 

 2. ครูท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ

ครูโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีรุ้ง มรกฎ (2560) ศึกษา

เร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม พบว่า ความพึงพอใจ

ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ครูท่ีมีเพศต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อ

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีเป็นเพราะว่าการ

บริหารงานวิชาการเป็นการบริหารงานท่ีมีกรอบการทำงานอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้าง เป้าหมายท่ีชัดเจน 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนัก ครูท่ีมีประสบการณ์การทำงานมากและน้อยต่างก็ต้องได้รับมอบหมายงาน

คล้ายคลึงกัน โดยเป็นการทำงานภายใต้โครงสร้างเดียวกัน เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง

เต็มศักยภาพ 

 3. ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความ

คิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพยาภรณ์  

เตียวเจริญ (2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษา

ท่ีเป็นนิติบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี

ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาระยอง เขต 1 ท่ีจำแนกตามประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน 

พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจากหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละหลักสูตร ซ่ึงมีมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่สาระเป็นตัวกำหนดคุณภาพ

ของผู้เรียน ในการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง 

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักและสถานศึกษาสามารถดำเนินการเพ่ิมเติม

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายปี ตลอดจนสาระการเรียนรู้ในส่วนท่ีเห็นว่าจำเป็น

และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน ด้ังน้ันสถานศึกษาจึงได้ดำเนินการกำหนดแนวทางและ



81 

 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

ดำเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา โดยจัดทำโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 

       ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 

1. ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการทำวิจัยของครู เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

ได้อย่างตรงจุด 

2. ผู้บริหารควรให้ครูผลิต พัฒนาปรับปรุงส่ือ เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยอาจ

ให้การช่วยเหลือแก่ครู 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มอำเภอ

บ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มอำเภอ 

บ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ในเชิงลึกเพ่ือหาคำตอบว่าปัจจัยใดมี

ผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร  
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