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สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเหน็ของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ 
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

Academic Administration Situations as Opinion of the Administrators and Teachers 
who Responsible in Schools under the Samutprakan Primary Educational 

Service Area Office 2 
 

ออ้มเดือน  วฒันศรศกัดิ ์
โรงเรยีนพรหมพิกลุทอง ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรียบเทียบสภาพการบรหิารงานวิชาการตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูร้บัผิดชอบในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 จ าแนกตาม ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดของสถานศึกษา  
กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีไ้ดแ้ก่ผูอ้  านวยการการโรงเรียน และครูผูร้บัผิดชอบงานวิชาการในโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการเขต 2 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 108 คน 
จาก 54 โรงเรียน ในการสุ่มกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มแบบชัน้ภูมิตามสดัส่วน (Proportional Stratified 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นมาตราสว่น ประมาณคา่
ตามแนวคิดของลิเคิรท์ (Likert Five’s Rating Scale) สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test และ F-test โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบรายคูแ่บบ Scheffe และ LSD  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
ผูร้บัผิดชอบในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวม

ทัง้ 6 ดา้นมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.925) อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการพฒันา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ (�̅� = 4.441) อยู่ในระดบัมากที่สดุ 

รองลงมาดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.208) อยู่ในระดบัมาก 
และดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด (3.143) อยู่ในระดับปานกลาง  
2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบรหิารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผูบ้รหิารและครูผูร้บัผิดชอบใน
โรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง
พบวา่ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่แตกต่าง
กนัในดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรูแ้ละดา้นการพฒันาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างานพบว่าในภาพรวม
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่แตกต่างกนัในดา้นการวิจยั
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เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดา้นการนิเทศการจัดการศึกษา และเม่ือจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดา้นการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูส้ว่นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
 
ค าส าคัญ: การบรหิารงานวิชาการ, ประถมศกึษา 
 
ABSTRACT  

This study aimed to study and to compare the situations of academic administration as 
opinion of the administrators and teachers who responsible for schools’ academic aspects, 
under the Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 2, classified by rank, working 
experience, and school size. Sample in this study were school directors and teachers who 
responsible for academic aspects of schools under the Samut Prakan Primary Educational 
Service Area Office 2  in academic year 2560 , which were selected by proportional stratified 
random sampling technique. The sample size were 108  from 54  schools. Tool was a rating 
scale questionnaire of Likert-Five’s scale. Statistics to be used for data analysis were 
percentages, means, standard deviations, t-test, and F-test with the Scheffe and LSD pair 
comparison method. 

Findings were shown as follow: 1) The situations of academic administration as opinion 
of the administrators and teachers who responsible in schools’ academic, under the 
Samutprakan Primary Educational Service Area Office 2  totally 6  dimensions, had  
mean = 3 .925 , being at a high level, and when consider at each dimension found that, the 
dimension of school quality assurance development had mean = 4 .444 , being at the highest 
level, next, was the dimension of measurement, evaluation, and grade transference had  
mean = 4.028 , being at the high level and the last, the dimension of research for educational 
quality had mean = 3 .143 , being at medium level. 2)  The comparisons of the situations of 
schools’ academic administration as opinion of the administrators and teachers who 
responsible for academic aspects  in schools under the Samutprakan Primary Educational 
Service Area Office 2 , classified by rank, found that, as total, there was statistically significant 
difference at 0 .05  level. When considered at each dimension, found that, the dimension of 
curriculum development, learning process development, and the dimension of internal quality 
assurance, there were significantly difference. When classified by working experience, as total, 
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there was statistically difference at 0.05 level. When considered at each dimension, found that, 
the dimension of research for educational development and the dimension of educational 
supervision were significantly difference, and when classified by school size, found that, the 
dimension of learning process development was statistically different at 0 .05  level, but there 
was no significantly different at 0.05 level of the total dimension. 
 
Keywords: Academic Administration, Primary Education 
 
บทน า 

วรรณกร  ศรีรอด ยุพดี   ทองโคตร  
และขวญัตา  ดาเหล็ก (2560) ไดศ้ึกษาปัญหา
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเครือข่ายเฝ้าไร่
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการศึกษา
ค้นคว้าพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเครือข่ายเฝ้าไร่ สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เรียงอันดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการศึกษา
ในชัน้ เรียน การประกนัคณุภาพการศกึษา ดา้น
การจดัการเรียนการสอน ดา้นการนิเทศภายใน 
ดา้นการวดัผลและประเมินผล การศึกษา และ
ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ศรุต   
บุญโนนแต ้จิณณวัตร  ปะโคทัง และอนุศักดิ์  
เกตศุิร ิ(2558) ไดศ้กึษา แนวทางการบรหิารงาน
วิชาการของโรงเรียนสงักัดองคก์ารบริหารส่วน
จังหวัด ที่ มีประสิทธิผล พบว่า แนวทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัที่มีประสิทธิผล ประกอบดว้ย 
4 แนวทางหลกั และ 10 แนวทางย่อย แนวทาง
หลัก ไดแ้ก่ 1) แนวทางหลักดา้นปัจจัยน าเขา้  

มีองคป์ระกอบย่อย คือ ภาวะผูน้  าทางวิชาการ 
2) แนวทางหลักด้านกระบวนการ มีแนวทาง
ย่อย ได้แก่ การพัฒนา หลักสูตร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ละจัดการเรียนการสอน 
การวดัผล การประเมินผลและการเทียบโอน ผล
การเรียน การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา การนิเทศการศึกษา และการประกนั
คณุภาพการศกึษา กษิรา  วาระรมัย ์(2556) ได้
ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร 
ที่ใช้หลักสูตรแกรกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 ผลการศึกษาพบว่าระดับ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัปาน
กลางเม่ือพิจารณารายด้านระดับปัญหาการ
บริหารงานวิชาการอันดับสูงสุดไดแ้ก่ดา้นการ
จัดการเรียนการสอนรองลงมาคือดา้นการวัด
ประเมินผล และดา้นหลักสูตรตามล าดับจาก
การสรุปของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) ได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา
พบว่าในการจดัการศกึษาพบจดุอ่อนหลายดา้น 
เช่น ดา้นการบริหารการศึกษาพบว่า ขนาดของ
โรงเรียนแต่ละขนาดซึ่งมี 3 ขนาดคือ โรงเรียน
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ขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีจดุอ่อนที่แตกต่างกนัที่เห็นไดช้ดัคือ
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดย
โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากยงัขาดศกัยภาพ 
ทั้งดา้นบุคลากร ครุภัณฑ ์และวัสดุการศึกษา 
ขาดการพฒันาวิชาการ และคณุภาพมาตรฐาน
ของการจดัการศึกษา จากขอ้มลูเชิงประจกัษ์ที่
ได้ศึกษาเพิ่มเติมพบว่าคุณภาพด้านการจัด
การศึกษาของไทยมีความแตกต่างกนัขึน้อยู่กบั
บรบิทของสถานศกึษาที่จดัการศกึษาเช่นบรบิท
ดา้นขนาดของสถานศึกษา สถานที่ตั้ง พบว่า
โรง เรียนขนาดใหญ่จะมีคะแนนเฉลี่ ยสูง 
โรงเรยีนในกรุงเทพมหานครและโรงเรยีนในภาค
กลางมีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุ และเม่ือเปรียบเทียบ
ทุกด้านพบว่าโรงเรียนสาธิต และโรงเรียน
เอกชนมีคะแนนสงูสดุทกุดา้น ในขณะท่ีโรงเรยีน
ขนาดเล็กมีคะแนนเฉลี่ยที่ต  ่ากว่าจึงท าใหส้รุป
ไดว้่าคุณภาพของการจัดการศึกษาของไทยมี
ความแต่ งต่ างกันตามสภาพภูมิประ เทศ
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ (พรอ้มพิไล  
บวัสวุรรณ, 2554)  

จากสภาพปัญหาดงักล่าวจึงสรุปไดว้่า 
มีความจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
คุณภาพของผูเ้รียนที่ไดม้าตรฐานสูงในระดับ
สากล เพื่อให้สามารถเผชิญปัญหาและการ
เปลี่ยนแปลง ด ารงตนในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและร่วมรับผิดชอบพัฒนาชุมชน 
ประเทศชาติและสงัคมโลก การจัดการศึกษาที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถสนองความ
ต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น 

และประเทศ ซึ่งก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วไดด้ีเท่าที่ควร การศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า
ผู้เรียนทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรูแ้ละ
พฒันา ตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญั
ที่สุด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาต,ิ 2542) 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการเขต 2 

2. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
จ าแนกตาม ต าแหน่ง ประสบการณ์การ และ
ขนาดของสถานศกึษา 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตของเนือ้หา การศึกษาในครัง้นี ้
มุ่ งศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
พฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา 2)ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรียนรู ้3) ดา้นการวดัผลประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียนรู ้4) ดา้นการวิจยัเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการนิเทศ
การศึกษา 6) ดา้นการพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร 
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ผู้อ  านวยการการ
โรงเรียน และรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการหรือ
หวัหนา้งานวิชาการในโรงเรียน สงักดัส านกังาน
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เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ
เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 142 คน จาก 
71  โ ร ง เ รี ยน  ซึ่ ง เ ป็น โ ร ง เ รี ยนขนาด เล็ ก  
17 โรงเรยีน จ านวน 34 คน โรงเรยีนขนาดกลาง 
32 โรงเรียน จ านวน 64 คน และโรงเรียนขนาด
ใหญ่ 22 โรงเรียน จ านวน 66 คน 

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีไ้ดแ้ก่
ผูอ้  านวยการการโรงเรียน และรองผูอ้  านวยการ

ฝ่ายวิชาการหรือหวัหนา้งานวิชาการในโรงเรียน 
จ านวน 34 คนและท าการสุม่อย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยก าหนดให้แต่ ละ
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้บริหาร
โรงเรียน 1 ท่าน และรองผู้อ  านวยการฝ่าย
วิชาการหรือหวัหนา้งานวิชาการ 1 ท่าน  
  

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสาร งานวิจยั 
และแนวคิดเก่ียวข้อง วิเคราะห์เนื ้อหาสาระ 
(Documentary Research) ประเด็นส าคัญ ๆ 
เพื่อหาปัจจัยหรือวิธีการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน น าขอ้มูลที่
ไดม้าเขียนเป็นประเด็นขอ้ค าถาม เพื่อน าไปใช้
ในการสรา้งแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่
ผูว้ิจัยจัดท าขึน้เป็นแบบสอบถาม มีขอ้ค าถาม

ถึงการการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเพื่อ
น ามาเป็นแนวทาง การสรา้งแบบสอบถาม เพื่อ
ถามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และหวัหนา้งาน
วิชาการในโรงเรียน โดยสรา้งข้อค าถามจาก
ปัจจยัที่ไดจ้ากการสรุปผลการวิเคราะหเ์อกสาร 
ส รุปความคิด เห็ นจากความคิด เห็ นของ 
ผู้เ ช่ียวชาญ ซึ่ งผู้วิจัยสรุปได้องค์ประกอบ  
6 ดา้น 1) ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา 
2) ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้3) ดา้น
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การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียนรู ้ 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 5) ดา้นการนิเทศการศึกษา 6) ดา้น
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  มีลักษณะเ ป็น  มาตราส่วน 
ประมาณค่าตามแนวคิดของลิเคิร ์ท (Likert 
Five’s Rating scale) ได้ข้อค าถามจ านวน  
34 ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้
ฉบบัเท่ากบั 0.94 
 
สรุปผลการวจิัย  

1. สภาพการบริหารงานวิชาการ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 

2 โดยรวมทั้ง 6 ด้านมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.925)  
อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่ า  ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ 

(�̅� = 4.441) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียนมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.208) อยู่ในระดับมาก 
และดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา
มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด (3.143) อยู่ในระดับปาน
กลาง รายละเอียดดงัในตาราง 1 

 

 

ตารางที ่1  คา่เฉลี่ย (�̅�) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการบรหิารงานวิชาการตามความ

คิดเห็นของผูบ้รหิารและครูผูร้บัผิดชอบในโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 ใน 6 ดา้น 

ข้อที ่ การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
ระดับสภาพการปฏบิัติงาน 

�̅� S.D. แปลผล อนัดบัที่ 
1 ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 4.013 0.483 มาก 4 
2 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู ้ 4.053 0.359 มาก 3 
3 ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบ 

โอนผลการเรยีนรู ้
4.208 0.370 มาก 2 

4 ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา 3.143 0.360 ปานกลาง 6 
5 ดา้นการนิเทศการจดัการศกึษา 3.569 0.285 มาก 5 
6 ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 
4.441 3.068 มากท่ีสดุ 1 

 รวม 3.925 0.277 มาก  
 

2. ความแตกต่างของคา่เฉลี่ยความเห็น
ดา้นการพัฒนาหลกัสูตรระหว่างกลุ่มผูบ้ริหาร
และกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหนา้วิชาการ

พ บ ว่ า  ค่ า ส ถิ ติ ท ด ส อ บ  t มี ค่ า เ ท่ า กั บ  
-2.207 สรุปว่าความเห็นเก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตร ของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่าย
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วิชาการหรือหวัหนา้วิชาการมีความแตกต่างกนั 
โดยกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหนา้วิชาการ 
มีความเห็นว่าระดับการพัฒนาดา้นหลักสูตร
มากกวา่ความเห็นของกลุม่ผูบ้รหิาร 

3. ความแตกต่างของคา่เฉลี่ยความเห็น
ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรูร้ะหว่างกลุม่
ผูบ้ริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหนา้
วิชาการ พบว่าค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากับ  
-2.085 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 
ส รุ ป ว่ า ค ว า ม เ ห็ น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร พัฒน า
กระบวนการเรียนรูข้องกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่ม
รองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการมีความ
แตกต่างกัน โดยกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือ
หวัหนา้วิชาการมีความเห็นว่าระดบัการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูม้ากกว่าความเห็นของกลุ่ม
ผูบ้รหิาร 

4. ความแตกต่างของคา่เฉลี่ยความเห็น
ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียนรูร้ะหว่างกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มรองฝ่าย
วิชาการหรือหัวหน้าวิชาการพบว่า ค่าสถิติ
ทดสอบ t มีค่าเท่ากับ -0.648 ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ สรุปว่าความเห็นเก่ียวกับการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรูข้องกลุม่
ผูบ้ริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหนา้
วิชาการไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มรองฝ่าย
วิชาการหรอืหวัหนา้วิชาการมีความเห็นวา่ระดบั
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียนรูม้ากกวา่ความเห็นของกลุม่ผูบ้รหิาร 

5. ความแตกต่างของคา่เฉลี่ยความเห็น
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหว่างกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการ

หรือหัวหนา้วิชาการพบว่า ค่าสถิติทดสอบ t มี
ค่าเท่ากบั -1.895 สรุปว่าความเห็นเก่ียวกบัการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม
ผูบ้ริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหนา้
วิชาการไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มรองฝ่าย
วิชาการหรอืหวัหนา้วิชาการมีความเห็นวา่ระดบั
การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษามากกว่า
ความเห็นของกลุม่ผูบ้รหิาร 

6. ความแตกต่างของคา่เฉลี่ยความเห็น
ด้านการนิเทศการจัดการศึกษาระหว่างกลุ่ม
ผูบ้ริหารและกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหนา้
วิชาการพบว่า ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากับ  
-1.707 ที่สรุปว่าความเห็นเก่ียวกับด้านการ
นิเทศการจัดการศึกษาของกลุ่มผู้บริหารและ
กลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการไม่
แตกต่างกัน โดยกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือ
หัวหน้าวิชาการมีความเห็นว่าระดับด้านการ
นิเทศการจัดการศึกษามากกว่าความเห็นของ
กลุม่ผูบ้รหิาร 

7. ความแตกต่างของคา่เฉลี่ยความเห็น
ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระหว่างกลุ่มผูบ้ริหารและ
กลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหวัหนา้วิชาการพบว่า 
ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าเท่ากับ -2.125 สรุปว่า
ความเห็นเก่ียวกบัการพฒันาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของกลุ่มผูบ้ริหาร
และกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหวัหนา้วิชาการมี
ความแตกต่างกนั โดยกลุม่รองฝ่ายวิชาการหรือ
หวัหนา้วิชาการมีความเห็นว่าระดบัการพฒันา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มากกวา่ความเห็นของกลุม่ผูบ้รหิาร 
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8. ความแตกต่างของคา่เฉลี่ยความเห็น
โดยภาพรวมระหว่างกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มรอง
ฝ่ายวิชาการหรือหวัหนา้วิชาการพบว่า ค่าสถิติ
ทดสอบ t มีค่าเท่ากบั -2.453 สรุปว่าความเห็น
โดยภาพรวมของกลุม่ผูบ้รหิารและกลุม่รองฝ่าย
วิชาการหรือหวัหนา้วิชาการมีความแตกต่างกัน 
โดยกลุ่มรองฝ่ายวิชาการหรือหวัหนา้วิชาการมี
ความเห็นว่าระดับความคิดเห็นในภาพรวม
มากกวา่ความเห็นของกลุม่ผูบ้รหิาร 
 
อภปิรายผล 

สภาพการบริหารงานวิชาการตาม
ความคิดเห็นของผูบ้รหิารและครูผูร้บัผิดชอบใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 มีสภาพการ
บริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี ้ 
ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดา้นการวดัผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียนและดา้นการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของจิระศักดิ์  อินทร์หอม (2548 อ้างถึงใน 

ทิพยาภรณ์  เตียวเจริญ, 2555) ไดศ้ึกษาเรื่อง 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
ส านัก ง าน เ ขตพื ้นที่ ก า รศึ กษาปทุมธานี
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาปทุมธานีตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกับ 
กุลฑรี  พิกุลเกม (2551) ได้ศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
นครปฐม เขต 2โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ชฎาภรณ์  สนิมคล า (2553) ไดศ้ึกษาปัญหา
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื ้นทีการศึกษาระยอง  
เขต 2 จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการ
บรหิารงานวิชาการโรงเรียนประถมศกึษา สงักดั
ส านักงานเขตพื ้นทีการศึกษาระยอง เขต 2 
จ า แ น ก ต า ม ข น า ด ข อ ง โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ
ประสบการณ์ในการบริหารงานในโรงเรียน 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน
ความแตกต่ า งระหว่ างค่ า เฉลี่ ยของการ
บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูผูร้บัผิดชอบในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรปราการ เขต 2 โดยภาพรวม ระหว่างกลุม่
ต าแหน่งพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด
โดยมีความคิดเห็นในดา้นการบริหารหลกัสตูร 
ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรูแ้ละดา้นการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแตกต่างกันจากผลการค้นพบนี ้
ชีใ้หเ้ห็นว่าผูบ้รหิารมกัจะมองการบรหิารงานว่า
ยงัคงอยู่ในระดบัต ่าเพื่อตอ้งการช่องว่างในการ
พฒันาส่วนครูนัน้ก็จะมีความเห็นที่ตรงขา้มกัน
กับผูบ้ริหารเพื่อเป็นการป้องกันการเพื่อภาระ
งานที่อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งสอดคลองกับปริศนา  
สีเงิน (2559) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด 
ส านักงานเขตพื ้นทีการศึกษาประถมศึกษา
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ตราด พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุด การเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาตราด จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ที
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที
ระดบั .05 วีระ  สบุตัิค  า (2559) ไดศ้กึษาสภาพ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ช่วงชัน้ที่ 1-2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ าแนกรายดา้น 
1)  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2) การพฒันากระบวนการเรียนรู ้3) การวดัผล 
ประ เมิ นผล  และ เที ยบ โอนผลการ เ รี ยน  
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5) การพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
ก า รศึ กษา  6 )  ก า รพัฒนาแหล่ ง เ รี ย น รู ้   
7)  การนิ เทศการศึกษา 8)  การแนะแนว
การศึกษา 9) การพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 10) การสง่เสรมิความรูด้า้น
วิชาการแก่ชมุชน 11) การประสานความรว่มมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12) 
การสง่เสรมิ และสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล 
ครอบครวั องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื่นที่
จัดการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ช่ ว งชั้นที่  1 - 2  สังกัดส านัก งาน เขตพื ้นที่
การศกึษามหาสารคาม เขต2 รวมทกุดา้นอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อ ย  3  ล า ดั บ แ ร ก  คื อ ด้ า น ก า รพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ้ดา้นการพฒันาการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา และดา้นการวดัผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู ้ผลการ
วิ เ ค ราะห์ผลการ เปรี ยบ เที ยบระดับการ
บริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ค รูผู้สอน ประธาน
กรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานในสถานศกึษา
ขั้นพืน้ฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมไม่
แตกต่างกนั แต่ในดา้นการพฒันากระบวนการ
เรียนรู ้ ด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู ้มีความ
แตกต่างกัน ส่วนในดา้นอื่น ๆ ที่ไม่แตกต่างกนั
นัน้อาจเป็นเพราะผูบ้รหิารและครูผูร้บัผิดชอบมี
การประสนงานในการท างานอย่าต่อเนื่อง 
เม่ือจ าแนกตามประสบการณก์ารท างานพบว่า
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดโดยมีความ
คิดเห็นต่างกันในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและด้านการนิเทศการจัด
การศกึษาจากการคน้พบนีอ้าจเป็นไปไดว้า่ผูท้ี่มี
ประสบการณน์อ้ยกว่ายงัคงตอ้งการการพฒันา
ตนเองมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานซึ่งจะมี
ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับผูท้ี่มีประสบการณ์
มากกว่าซึ่งสอดคล้องกับนิลวรรณ  วัฒนา 
(2556) ไดศ้ึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวดัชลบุรี 
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน
ร ะดับมาก  เ ม่ื อ เป รี ยบ เที ยบสภาพการ
บรหิารงานวิชาการในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน และที่ตั้งโรงเรียน 
พบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ปริศนา  สีเงิน (2559) ไดศ้ึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาตราด พบว่าสภาพการบรหิารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นทีการศึกษาประถมศึกษา
ตราด โดยรวมอยู่ ในระดับมากทีสุด  การ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที
การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าทีโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติทีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นการ
วิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษาและดา้นการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติการเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาตราด จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั .05 ส่วนดา้นอื่น ๆ
นัน้ไม่พบความแตกต่างทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า

จ านวนตวัอย่างที่มีประสบการณก์ารท างานใน
แต่ละกลุม่นัน้มีจ  านวนที่แตกตา่งกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ในการ
พฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์
เอกสารต่าง ๆ มีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ของชุมชนและทอ้งถิ่นเพื่อก าหนดเป็นหลกัสตูร
สถานศึกษา และควรมีการทดลองใชห้ลกัสตูร
สถานศกึษาก่อนใชง้านจรงิ 

2. ดา้นการจัดกระบวนการเรียนรู ้ใน
การพฒันากระบวนการเรียนรูค้วรมีการจดัการ
เรียนรู ้ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ที่ค  านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบคุคลมีการจดัท าขอ้มลูผูเ้รียน
เป็นรายบคุคลเพื่อจดัการเรียนรูไ้ดเ้หมาะสมกบั
ระดบั 

3. ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน ควรมีการพฒันาเครื่องมือวดั
และประเมินผลของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และมีความเหมาะสมชัดเจนสอดคล้องกับ
มาตรฐาน เหมาะสมตามสภาพจรงิ 

4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ควรมีการสรา้งเครือข่ายในการวิจัย
กระบวนการจัดการเรียนรูภ้ายในโรงเรียนและ
ระหว่างโรงเรียนและส่งเสริมให้การวิจัยเป็น
สว่นหนึ่งของการจดัการเรียนการสอน 

5. ดา้นการนิเทศการศึกษา ควรจัดให้
ครูได้มี โอกาสประชุมอภิปรายปัญหาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับงานวิชาการ
ระหว่างครูด้วยกัน จัดศึกษาดูงานโรงเรียน
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ตวัอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการจดั
กระบวนการเรียนรู ้

6 . ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ควรจัด

กิจกรรมเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ เรื่องระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการ
จัดท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

 
เอกสารอ้างอิง 
กษิรา  วาระรมัย.์ (2556). ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครทีใ่ช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. 
กรุงเทพฯ: สารนิพนธ ์กศ.ม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ. 

กลุฑร ี พกิลุเกม. (2551). สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษานครปฐม เขต 2. วิทยานิพนธ ์กศม. มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
ชฎาภรณ ์ สนิมคล า. (2553). ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาระยอง เขต 2. วิทยานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑิต. สาขาการ
บรหิารการศกึษา. คณะศกึษาศาสตร.์ มหาวิทยาลยับรูพา. 

ทิพยาภรณ ์ เตียวเจรญิ. (2555). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาทีเ่ป็นนิตบุิคคล. มหาวทิยาลยัราชภฎัร  าไพพรรณี. 

นิลวรรณ  วฒันา. (2556). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา จังหวัดชลบุรี. ปรญิญาการศกึษา
มหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา. คณะศกึษาศาสตร.์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ. 

ปรศินา  สีเงิน. (2559). สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ทกีารศึกษาประถมศึกษาตราด. งานนิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑิต. สาขาวิชาการ
บรหิารการศกึษา. คณะศกึษาศาสตร.์ มหาวิทยาลยับรูพา. 

พรอ้มพิไล  บวัสวุรรณ. (2554). ครอบครัวและโรงเรียน หุน้ส่วนเพือ่คุณภาพของผู้เรียน. 
กรุงเทพฯ: แสงดาว. 

วรรณกร  ศรีรอด ยพุดี  ทองโคตร และขวญัตา  ดาเหลก็. (2560). ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเครือข่ายเฝ้าไร่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาหนองคาย เขต 2. 
พิษณโุลก: การน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ เครือข่ายบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ ครัง้ที่ 17. 

วรีะ  สบุตัิค  า. (2554). สภาพการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ช่วงชั้นที ่1-2 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต2. วารสารมหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม: ว.มรม. ปีที่5 ฉบบัที่1 : มกราคม-เมษายน, 71. 



20 วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ีปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561 

 

ศรุต  บญุโนนแต ้จิณณวตัร  ปะโคทงั และอนศุกัดิ ์ เกตศิร.ิ (2558). แนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดทีมี่ประสิทธิผล. วารสารบรหิารการศกึษา
บวับณัฑิต, 243-251. 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542. 

กรุงเทพฯ: ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ
ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ. (2553). การพัฒนาการศึกษาทัง้ระบบเพือ่

พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย. กรุงเทพฯ: พรกิหวานกราฟฟิค. 
  


	6 01.pdf (p.1)
	ส่วนหน้า.pdf (p.2-4)
	สารบัญ.pdf (p.5)
	เนื้อความ.pdf (p.6-51)
	ส่วนท้าย.pdf (p.52-53)

