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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ ประสบการณทำงาน และระดับการศกึษา  

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบสำรวจ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 728 คน และกำหนดกลุมตัวอยางจากตารางกำหนดขนาดตัวอยางของเครซี่

และมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 254 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีและการทดสอบคาเอฟ ผลการวิจัย พบวา (1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอย ไดแก ดานการประเมินผลการเรียน รองลงมาคือดานการบริหารหลักสูตร ดานการวิจัยและการพัฒนา ดานการ

นิเทศภายในสถานศึกษา ตามลำดับ (2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ ประสบการณทำงาน และระดับการศึกษา พบวาไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: ( 1)  To examine academic administration of schools 

under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2, and ( 2)  To compare academic 

administration of schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 as classified 

by gender, working experience and educational level.  

Research methodology was survey research. The populations studied were 728 teachers. 

The Krejcie and Morgan’s table of random number was used to determine the sample size; then 

stratified random sampling was employed and the study samples were 254 teachers who had worked 

in schools under the Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument 

was a questionnaire with a 5-point rating scale with a reliability of 0.91 The statistics used for analyzing 

the data were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 

The research results were revealed as follows: (1) Academic administration of schools under 

the Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 in overall aspects at a high level. The 
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listed mean scores by descending order were development of the personnel, followed by 

assessment of learning, curriculum management, research and development and internal supervision. 

(2) The results of comparison of academic administration of schools under the Pathumthani Primary 

Educational Service Area Office 2 which classified by gender, working experience, and level of 

education were not different. 

Keywords: Primary Academic Administration 

 

บทนำ 

 การศึกษาเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งในการพัฒนาสิ่งตางๆ ในหลายดาน ไดแก การพัฒนาบุคคล การพัฒนาชุมชนสังคม 

และการพัฒนาประเทศชาติใหดีขึ้นเทียบเทากับนานาประเทศ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วา 

“การศึกษาเปนเครื่องมือที่สำคัญตอการพัฒนาความคิดความรู ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและคุณธรรมของบุคคล 

เพื่อใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ยอมทำไดโดยสะดวกราบรื่นไดผลที่แนนอนและ

รวดเร็ว” (กรมประชาสัมพันธ, 2562: 122) 

 โดยการศึกษานั้นมุงเนนการพัฒนาคน ใหเปนมนุษยที่สมบูรณพรอมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและ

จิตใจ เพ่ือใหปรับตัวอยูรวมกันในสังคมกับบุคคลอ่ืนได ดังท่ี ชนิตา รักษพลเมือง ไดอธิบายวาการศึกษาน้ันเปนผลรวมในเรื่อง

ของประสบการณทั้งหลาย ที่แตละบุคคลไดเรียนรู ซึ่งการศึกษาจะชวยใหทุกคนอยูในสังคมอยูรวมกันไดอยางมีความสุขมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนกระบวนการสรางความเจริญเติบโตงอกงาม (Process of Growth) ดังน้ันการจะพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

จำเปนตองใหความสำคัญในดานการศึกษาเปนสิ่งแรก ดวยเหตุผลดานการพัฒนาบุคคลโดยการใหการศึกษาเปนพื้นฐาน

สำคัญสำหรับพัฒนาชุมชนดานอ่ืนๆ (ชนิตา รักษพลเมือง, 2562: 1) จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะใหการศึกษาแกเยาวชนของ

ประเทศชาติ เพ่ือจะไดนำความรูไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และประเทศชาติตอไป 

 ดังนั้น คนจึงมีความสำคัญในการบริหารงานทุกอยาง แตเนื่องจากคนเปนผูที่มีความรูสึก มีความตองการ การที่จะ

ใหคนยอมทำงานอยางเต็มใจและเต็มกำลังน้ันจึงเปนหนาท่ีของผูบริหาร  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดกำหนดใหการจัด

การศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ดังนั้นจึงกลาวสไดวาโรงเรียนถือวาเปน

สถาบันหลักของทางการศึกษา มีหนาที่ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความพรอมในทุกๆ ดาน ใหผูเรียน

สามารถดำรงอยูในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได และสามารถนำความรูมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การบริหาร

โรงเรียนจึงมีความสำคัญมาก แตการจะบริหารโรงเรียนใหประสบความสำเร็จบรรลุเปาไดนั้น ตองไดรับความรวมมือจากทุก

ฝาย และทุกคนท่ีเก่ียวของ 

ผูวิจัยเปนครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงไดมีโอกาสพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานการทำงานวิชาการของโรงเรียน กับคณะครใูนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา ในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 หลายๆโรงเรยีนน้ันมีปญหาในดานการทำงานวิชาการ ดานการบริหารวิชาการของโรงเรียนแตกตางกันออกไป 

เชนปญหาดานการจัดการเรียนการสอน ท่ีแตละโรงเรียนมีการจัดการแตกตางกัน ซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธ์ิของแตละโรงเรียน มี

ความแตกตางกันอยางมาก ดังนั้นการจะบริหารจัดการการศึกษาใหประสบความสำเร็จ ผูบริหารสถานศึกษา จำเปนตองให

ความสำคัญตอครูตอการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน 
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 จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และนำผลมาเปรียบเทียบกับการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยจำแนกตามเพศ อายุ ประสบการณในการ

ทำงาน และระดับการศึกษา เปนขอมูลพ้ืนฐาน เปนแนวทางใหกับผูบริหารและครูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ ประสบการณการทำงาน และระดับการศึกษา  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 โดยเลือกศึกษาการบริหารงานวิชาการใน 4 ดาน จำแนกเปน 1) การบริหารหลักสูตร 2) การประเมินผล

การเรียน 3) การนิเทศภายในสถานศึกษา 4) การวิจัยและการพัฒนา  

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั ้งนี ้ ไดแก ครูที ่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่เปดสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบทุกระดับชั้น รวม

ท้ังสิ้น 728 คน 

2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั ้งนี้ ไดแก ครูที ่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่เปดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบทุกระดับช้ัน 

จำนวนทั้งสิ้น 254 คน ซึ่งไดมาโดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางกำหนดของ Krejcie and Morgan (1970: 

608) และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 

3. ขอบเขตดานตัวแปร  

3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 ในปการศึกษา 2563 ประกอบดวย 

1) เพศ จำแนกเปน 

(1) ชาย 

(2) หญิง 

2) ประสบการณในการปฏิบัติงาน จำแนกเปน 

(1) นอยกวา 10 ป 

(2) 10 - 15 ป 

(3) มากกวา 15 ปข้ึนไป 

3) ระดับการศึกษา จำแนกเปน 

(1) ปริญญาตรี 
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(2) สูงกวาปริญญาตรี 

3.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานวิชาการใน 4 ดาน จำแนกเปน 

1) การบริหารหลักสตูร  

2) การประเมินผลการเรียน 

3) การนิเทศภายในสถานศึกษา 

4) การวิจัยและการพัฒนา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และนำมากำหนดเปนตัวแปรในการวิจัย โดยผูวิจัยสามารถสรุป

ออกมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 1.1 ดังน้ี 

 

 ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี: 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปเปนขอๆ ไดดังน้ี 

 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางเปนครูจำนวน 254 คน เปนเพศชายจำนวน 84 คน คิดเปน

รอยละ 33.1 สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 170.คน คิดเปนรอยละ 66.9 มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา 10 

ป จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 39.4 มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 10-15 ป จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 39.0 

มีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 15 ปขึ้นไป จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 21.6 การศึกษาระดับปริญญาตรี 

จำนวน 166 คน คิดเปนรอยละ 65.4 และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 88.คน คิดเปนรอยละ 34.6 ตามลำดับ 

 2. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยูใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

- ชาย 

- หญิง 

2. ประสบการณการทำงาน 

- นอยกวา 10 ป 

- 10 - 15 ป 

- มากกวา 15 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตร ี

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  

ใน 4 ดาน  

1) การบริหารหลักสตูร  

2) การประเมินผลการเรียน 

3) การนิเทศภายในสถานศึกษา  

4) การวิจัยและการพัฒนา 
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ไดดังนี ้ ดานการประเมินผลการเรียน ดานการบริหารหลักสูตร ดานการวิจัยและการพัฒนา ดานการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ตามลำดับ ดังน้ี 

2.1 ดานการประเมินผลการเรียน ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สูงที ่สุดในเรื่องการวัดและ

ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงเปนรายบุคคล รองลงมาในเรื่องการรายงานผลการเรียนของผูเรียนใหผูปกครองทราบ

อยางรวดเร็วและทั่วถึง และนอยที่สุดในเรื่องการใหครูจัดทำหลักฐานการวัดและประเมินผล และบันทึกการเรียนอยาง

ชัดเจน  

2.2 ดานการบริหารหลักสูตร ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สูงที ่ส ุดในเรื ่องการวิเคราะห

สภาพแวดลอมของโรงเรียนเพื่อกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมจากทุก

ฝาย รองลงมาในเรื่องการกำหนดแนวการจัดประสบการณเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาใหแกผูเรียน และนอยที่สุดใน

เรื่องการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนใหมีความสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

2.3 ดานการวิจัยและการพัฒนา ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2สูงที่สุดในเรื่องการจัดหาหนังสือ

และเอกสารตางๆ ใหครูไดศึกษาคนควาอางอิงเพื่อพัฒนางานวิจัยอยางเพียงพอ รองลงมาในเรื่องสงเสริมใหครูเผยแพร

ผลงานการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือใหเกิดความภาค ภูมิใจ และนอยท่ีสุดในเรื่องการกำหนดแนวทางการจัดทำ และติดตามการ

จัดทำวิจัยในช้ันเรียนอยางเปนระบบ 

2.4 ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สูงที่สุดในเรื่องการการจัดนิเทศ

ภายในโรงเรียน รองลงมาในเรื่องการนำผลการประเมินการนิเทศมาแจงใหครูทราบเพ่ือสรางขวัญกำลังใจหรือมาปรับปรุง

พัฒนา และนอยท่ีสุดในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามผลการนิเทศอยางตอเน่ือง  

3. ครูที่มี เพศ ประสบการณในการทำงาน และระดับการศึกษา ที่แตกตางกันของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท้ังโดยภาพรวมในแตละดาน ไมมีความแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่องการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 

2 พบวา ประเด็นท่ีนาสนใจควรนำอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เน่ืองมาจากงานวิชาการเปนงานท่ีตองพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา และครูในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จังหวัดปทุมธานี ไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียน

การสอน จากการอบรมตางๆ โดยการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใชใหเกิด ผลกับนักเรียนไดจริง ซึ่งอภิปรายใน

แตละดานไดดังน้ี 
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ดานท่ี 1 การบริหารหลักสูตร พบวา การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวาระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

สูงที่สุดในเรื่องมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียนเพื่อกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึง

ประสงค โดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย สอดคลองกับการบริหารงานวิชาการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 33) ไดสรุปไว

วา งานวิชาการเปนงานบริหารหลักของโรงเรียน เปรียบเหมือนหัวใจของโรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนม

น้ันจะพิจารณาจากผลงานดานวิชาการเปนสำคัญ เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวของกับการทำหลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาและเพิ่มสติปญญา ความรูความสามารถของนักเรียน การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานที่สำคัญสำหรับ

ผูบริหารโรงเรียนที่จะตองใหความสนใจและใชเวลาในการบริหารใหมากกวางานอื่นๆ และยังสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลาง ทั้งนี้เพราะทุกสถานศึกษาตองจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ให

เปนไปตามแนวการจัดทำตามหลักสูตรการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ดานท่ี 2 การประเมินผลการเรยีน พบวา การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 สูงที่สุดในเรื่องการใหครูวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงเปนรายบุคคล ทั้งนี้เพราะการวัดและประเมินผล

ของผูเรียนตามสภาพจริงนั ้น เปนการปฏิบัติงานที่สำคัญของครู เปนภารกิจของครูที ่ตองดำเนินการเพื่อแสดงถึง

ความกาวหนาครูผูเรียน  

ดานที่ 3 การนิเทศภายในสถานศึกษา พบวา การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 สูงท่ีสุดในเรื่องมีการการจัดนิเทศภายในโรงเรียน ท้ังน้ีเปนเพราะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนน้ันมี

ความสำคัญอยางยิ่ง เปนตัวบงชี้ในคุณภาพของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เปนการพัฒนาคุณภาพ

ของผูเรียนโดยมีการกำหนดการนิเทศที่มีหลักการเปนสำคัญ ซึ่งสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2556) ในดานการ

นิเทศการศึกษา ไดกลาววา การจัดระบบนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษาและการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยการ

นิเทศในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม ประเมินผลการจัดระบบกระบวน การนิเทศในสถานศึกษา มีการประสานงาน

กับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการ

จัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน  

ดานท่ี 4 การวิจัยและการพัฒนา พบวา การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 สูงที่สุดในเรื่องมีการจัดหาหนังสือและเอกสารตางๆ ใหครูไดศึกษาคนควาอางอิงเพื่อพัฒนางานวิจัยอยางเพียงพอ 

ทั้งนี้เปนเพราะสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไดมีการกำหนดและให

ความสำคัญการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปนการแกไขปญหาของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2556) ไดใหความหมายไววา

การบริหารงานวิชาการคือการบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน

การสอนใหเกิดผลดี และมีประสิทธิภาพสูงสุดใหกับนักเรียน  

2. จากผลการเปรียบเทียบของครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันในทุกดาน ซึ ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ สายหยุด ประกิคะ (2562) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสภาและความตองการมีสวนรวมในการบริหารงาน

วิชาการของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบวา ผลการ

เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ จำแนกตามเพศ พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน รวมไปถึงการศึกษาของ 
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สมชาย คำปลิว (2549: 69-74) ท่ีศึกษาเรื่องการศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับมัธยมศึกษาอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษพบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดานและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการแนะแนวการศึกษาผูบริหารมีบทบาท

สูงสุด และรองลงมาคือการนิเทศการศึกษาโดยครูผูสอนท่ีมี เพศ อายุ และประสบการณในการสอนตางกัน มีความคิดเห็น

ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

3. ผลจากการเปรียบเทียบของครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามประสบการณในการทำงาน พบวา โดยภาพรวมครูที่มีประสบการณในการ

ทำงานแตกตางกัน มีการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวรา บัวทอง (2556) ท่ีศึกษา

เรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศกึษา เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน รวมถึง

การศึกษาของคำแพง พิมสาร (2555) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร ตามทัศนะของครูผูสอนใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนท่ีสอนท่ี

มีเพศ อายุและประสบการณในการทำงานตางกันมีทัศนคติตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาไมแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ซึ ่งแสดงใหเห็นวาการบริหารงานวิชาการนั้นเปนการ

บริหารงานที่ตองมีระบบ โครงสราง มีเปาหมายในการบริหารงานที่ชัดเจนและคลอบคลุม ตองไมมีการเปลี่ยนแปลง

บอยครั้ง ครูบุคลากรที่มีประสบการณทั้งมากและนอยตางก็ตองไดรับมอบหมายงานในสวนของตนเองในลักษณะท่ี

คลายคลึงกัน แตอยูภายใตการทำงานในโครงสรางเดียวกัน เพ่ือใหสถานศึกษาไดสามารถพัฒนาผูเรยีนใหเต็มศักยภาพ ทำ

ใหพบวา ไมแตกตางกัน 

4. ผลจากการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

จำแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมพบวาครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการบริหารงานวิชาการไม

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กมล ภูประเสริฐ (2557: 6) ไดกลาวไววา การบริหารงานวิชาการหมายถึง การ

บริหารท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาผูเรียนให

มีคุณภาพที่คาดหวังประกอบดวยงานหลายๆ ดาน ไดแก งานเกี่ยวกับหลักสูตร แนวความคิดในการปฏิรูปทางการศึกษา

สถานศึกษาจะตองนำหลัก สูตรแกนกลางมาจัดเปนหลักสูตรสถานศึกษารวมกับสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินโดย

มีสถาน ศึกษาเปนผูกำหนดขึ้น ดังนั้น ระดับการศึกษาหรือประสบการณในการทำงานที่มากหรือนอยของครูผูสอนตางก็

สามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสถานศึกษาไดโดยไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1. ผูบริหารควรทำการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันจัดทำแผนการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรู

ทุกกลุมสาระ สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง และผูบริหารควรจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนใหมีความสอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน 

2. ผูบริหารควรจัดครูเขาสอนระดับตางๆ โดยคำนึงถึงความรูความสามารถของครูเปนหลัก 

3. ผูบริหารควรใหครูจัดทำหลักฐานการวัดและประเมินผล และบันทึกการเรียนอยางชัดเจน 

4. ผูบริหารควรแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามผลการนิเทศอยางตอเน่ือง 

5. ผูบริหารควรมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญมาใหความรู 

6. ผูบริหารควรกำหนดแนวทางการจัดทำ และติดตามการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนอยางเปนระบบ 

7. ผูบริหารควรใหความรูครูเก่ียวกับการจัดทำโครงการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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8. สถานศึกษาควรจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมอ 

9. ผูบริหารควรทำการวิเคราะหขอมูล สรุปผลจัดทำรายงานเผยแพรตอสาธารณชนหรือหนวยงานตนสังกัด 

ขอเสนอแนะสำหรับทำวิจัยคร้ังตอไป 

ทำการศึกษาการบริหารงานวิชาการในงานท้ัง 8 ดาน 
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