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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 (2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และประสบการณทำงาน 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ ครูโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จำนวนรวม 310 คน กลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบชั้นภูมิ ประกอบดวย 175 คน วิธีดำเนินการ

วิจัยมี 4 ข้ัน ไดแก (1) ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (2) สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (3) การเก็บ

รวบรวมขอมูล และ (4) การวิเคราะหขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

คาที และ คาเอฟ  

 ผลการวิจัยพบวา (1) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุก

ดาน เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาระบบประกับคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จำแนก

ตามเพศ อายุ และประสบการณทำงาน พบวาโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบวาโดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไปมีความคิดเห็นอยูในระดับมากกวา

ครูระดับการศึกษาปริญญาตรี 

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรยีนขยายโอกาส 

 

ABSTRACT 

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

administrators in educational opportunity expansion schools under the Pattani Primary Educational 

Service Area Office 2 and; (2) To compare the academic administration of administrators in educational 
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opportunity expansion schools under the Pattani Primary Educational Service Area Office 2 as classified 

by gender, age, educational level and work experience. 

 This research was a survey research. The population were 310 teachers of educational 

opportunity expansion schools under the Pattani Primary Educational Service Area Office 2. The study 

sample were 175 teachers, selected by using stratified random sampling. The research procedure 

consisted of 4 stages which were: (1) examining documents, concepts, theories and studies related, (2) 

constructing research instrument, (3) collecting data; and (4) analyzing collected data. The instrument 

used for collecting the data was a 5-level rating scale questionnaire. The statistics used for analyzing the 

collected data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-Test and F-Test. 

The major research findings were as follows: (1) the academic administration in educational 

opportunity expansion schools under the Pattani Primary Educational Service Area Office 2 was overall 

performed by the school administrators at high level. After item analysis, it was found that each aspect 

of the schools’ academic administration was performed at high level. The mean scores listed in order 

from the highest to the lowest of the first three aspects were development of the schools’ quality 

assurance system, measurement and evaluation and learning process development and; (2) the 

comparison results revealed that, as classified by gender, age and work experience, the opinions of the 

teachers towards the academic administration of administrators in educational opportunity expansion 

schools under the Pattani Primary Educational Service Area Office 2 were overall not different. As 

classified by teacher’s educational level, it was found that the teachers’ opinions were different at the 

.05 level of significance. The opinions of the teachers having Master’s degree were positively higher than 

that of the teachers having Bachelor’s degree. 

Keywords: Academic administration, School administrators, Educational opportunity  

 

บทนำ 

 การบริหารงานวิชาการใหประสบผลสำเร็จจะตองมีการวางแผนงานวิชาการโดยมีการดำเนินงานในดานการวาง

แผนการบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา ผูบริหารจะตองมีสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และสามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรูใน

การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาน้ัน ผูบริหารเปนดัชนีบงช้ีความสำเร็จของการบริหาร การท่ีผูบริหารมีความ

เขาใจในบทบาทหนาท่ีของการบริหารสถานศึกษาจะเปนสิ่งท่ีชวยใหการศึกษาสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1 เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 

 2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือและการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษาตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ 9 ดาน ของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 

4. การวิเคราะหขอมูล 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก จัดทำโครงสรางหลักสูตรและสาระ

ตาง ๆ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค รองลงมาคือ วิเคราะหสภาพแวดลอม สภาพ

ปญหาและความตองการของสังคม ชุมชน ทองถ่ิน เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจเปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค และ

นำหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการในการใชหลักสูตรใหเหมาะสม ตามลำดับ 

สถานภาพของครูในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ประสบการณทำงาน 

 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา แบงตาม

ขอบขายงานวิชาการ 9 ดาน 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรยีนรู 

3. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

4. ดานการวิจัยเพ่ือการเรยีนรู 

5. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

6. ดานการวัดผลและประเมินผลการเรยีน 

7. ดานการนิเทศการศึกษาและการแนะแนว 

8. ดานการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

9. ดานการบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก 
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 2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก สงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ รองลงมาคือ สงเสริมใหครูจัดกระบวนการ

เรียนรู  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู  ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ 

กระบวนการคิดที่หลากหลาย และสงเสริมใหครูพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม โดยการนำผลสัมฤทธิ์จาก

การประเมินผลแตละครั ้งมาศึกษา วิเคราะหรวมกันเพื่อพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ตามลำดับ 

3. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย

โอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนรูและการ

พัฒนางานดานวิชาการ รองลงมาคือ สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู และประสานความรวมมือใน

การจัดหา พัฒนา และการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู ตามลำดับ 

4. ดานการวิจัยเพื่อการเรียนรู การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยู

ในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแตละกลุม

สาระการเรียนรู รองลงมาคือ ศึกษา วิเคราะห วิจัยการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ

สถานศึกษา และประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัย เพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร และหนวยงานอ่ืน ตามลำดับ 

5. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยู

ในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน รูจักใชเทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน) รองลงมาคือ สงเสริม สนับสนุน

ใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน และสำรวจแหลง

เรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นท่ี

การศึกษาอ่ืนท่ีใกลเคียง ตามลำดับ 

6. ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย

โอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก ตรวจสอบการจบหลักสูตรของผูเรียน ผูเรียนที่ไมมีสิทธิ์สอบ

และผูเรียนที่ไมผานการทดสอบ รองลงมาคือ สงเสริมการจัดทำหลักฐานผลการเรียนของผูเรียนทุกระดับชั้น และสงเสริม

ใหครูพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูอยางเหมาะสมกับผูเรียน ทั้งดานความรู ความสามารถ ทักษะ 

และประสบการณ ตามลำดับ 

7. ดานการนิเทศการศึกษาและการ แนะแนว การบริหารงานวิชาการของผูผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย

โอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวา ทุกขอเรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนรูภายในสถานศึกษา รองลงมาคือ 

ดำเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนรูในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ และจัดระบบการแนะ

แนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู ตามลำดับ 
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8. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก สนับสนุน สงเสริมใหมีระบบการประกัน

คุณภาพในระดับหนวยงานภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ ตามลำดับ 

9. ดานการบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการในการจัดการศกึษาของ

บุคคล ครอบครัว องคกร 

 

อภิปรายผล 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 𝐱𝐱� S.D. ระดับ ลำดับท่ี 

1. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 4.11 0.57 มาก 6 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.20 0.53 มาก 3 

3. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 4.10 0.56 มาก 7 

4. การวิจัยเพ่ือการเรียนรู 3.85 0.77 มาก 9 

5. การพัฒนาแหลงเรยีนรู 4.12 0.66 มาก 5 

6. การวัดผลและประเมินผลการเรียน 4.25 0.49 มาก 2 

7. การนิเทศการศึกษาและการแนะแนว 4.12 0.59 มาก 4 

8. การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 4.36 0.59 มาก 1 

9. การบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก 3.98 0.78 มาก 8 

รวม 4.12 0.55 มาก  

 

 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานหนวยงานอ่ืนท่ีจัด

การศึกษา รองลงมาคือ สำรวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความตองการในการไดรับการสนับสนุนดาน

วิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานอื่นที่จัดการศึกษา และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษา

ของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานอื่นที่จัดการศึกษา ตามลำดับ อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารจมี

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา คือ สามารถบริหารการจัดการเรียนรู สามารถ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และสามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู โดยการบริหารการจัดการเรียนรูนั้นถือเปนหัวใจที่สำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้อันดับ

แรกจะตองมีการปฏิรูปสวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอันจะนำไปสูการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามความ

ตองการของผูเรียนซึ่งจะเปนตัวบงช้ีไดวาเยาวชนไทยในอนาคตควรจะเปนพลเมืองอยางไรท่ีสังคมไทยตองการและสามารถ

ดำเนินชีวิตของตนไดอยางมีความสุข และถึงแมวาหลักสูตรการศึกษาจะสรางขึ้นดีเลิศและเหมาะสมเพียงใดก็ตาม หาก

หลักสูตรนั้นไมมีการนำไปใชอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพก็เปนการยากที่การใชหลักสูตรจะบรรลุเปาหมาย 



42 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 2 July - December 2021 

สอดคลองกับงานวิจัยของ จินดา ทรัพยเมฆ (2559: 82) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย คำปลิว (2559: 51) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา การ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอน พบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลอง

กับงานวิจัยของ สุวรรณา วรรณโกวิท (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา สหวิทยาเขตบรมราชชนนี 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา 

สหวิทยาเขตบรมราชชนนี 1 มีบทบาทการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองงานวิจัยของกับ บุญ

เตือน สมสีนวน (2557: 156) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จังหวัดฉะเชิงเทราผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมผูบริหารสถานข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการบริหารงานวิชาการอยู

ในระดับปฏิบัติเปนประจำ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดีซอเทล (Desautel. 1978: 42; อางถึงใน บุญเตือน สมสีนวน 

2557: 115-116) ไดศึกษา การรับรูขอบขายในการบริหารงานของครูใหญสถานศึกษาประถมศึกษาในรัฐโกตาเหนือ 

สหรัฐอเมริกา พบวา คนใชเวลาสวนใหญในการจัดการเรียนการสอน และเขาควรจะไดปฏิบัติหนาที่นี้มากกวาที่ไดปฏบัิติ

อยู แลว และเห็นวาผู นำในดานการจัดการเรียนการสอนเปนขอบขายสำคัญของครูใหญ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

แมททอกซ (Mattox. 1978: 60; อางถึงใน จินดา ทรัพยเมฆ (2559: 45-46) ไดศึกษา ความตองการในการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาในรัฐอิลลินอยล (linois) สหรัฐอเมริกา พบวา ความตองการมีอยูในระดับมาก คือ ความ

ตองการมีความสามารถในการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศและการประเมินผลการปรับปรุงการเรียนการสอน และการพฒันา

หลักสูตร จากความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขางตน ท่ีเห็นวาผูบริหารปฏิบัติได

อยูในระดับมากนั้น มีความสอดคลองกับแนวคิดของ จีรวิทย มั่นคงวัฒนะ (2555: 5) ที่กลาวไววา งานวิชาการเปนหัวใจ

ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ผูบริหารการศึกษาทุกคนควรจะรับผิดชอบเปนผูนำของครูในดานวิชาการเปนอันดับ

แรก เพราะหนาที่ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาทุกแหง คือ การใหความรูแกนักเรียนในดานวิชาการ โดยการ

ทำงานรวมกับครู กระตุนเตือนครู ใหคำแนะนำครู และประสานงานใหครูทุกคนทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปน

หัวใจของสถานศึกษา และมีความสอดคลองกับทฤษฎีของ แฮมพตัน (Hampton, 1986: 60-62) ที ่กำหนดวา การ

บริหารงานวิชาการตองเปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองปฏิบัติและเปนผูนำที่สำคัญ ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ 

การจัดบุคลากร การสั่งการ การประสาน เจรรายงาน และการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเปนทฤษฎีการบริหารเชิงการจัดการ 

(Administrative Management) เปนวิธีการบริหารงานใหประสบความสำเร็จ 

 2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย

โอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุระดับการศึกษา และ

ประสบการณทำงาน ตามประเด็นสมมติฐาน ดังน้ี 

2.2.1 ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไม

แตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา สวนใหญไมแตกตางกัน และแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จำนวน 2 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (เพศชายมีความคิดเห็น

ระดับมากกวาเพศหญิง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการใชสื่อการพัฒนาสื่อและการผลิตสื่อผูชายมีความรูความสามารถมากกวา

ผูหญิงอาจเปนเพราะสื่อบางชนิดตองใชแรงงานในการผลิตและใชทักษะในการชางเพื่อใหไดสื่อออกมาอยางสมบูรณแบบ

ท่ีสุด ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน (เพศหญิงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากกวาเพศชาย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ เพศ
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หญิงมีความละเอียดรอบคอบและมีความคิดที่ละเอียดออนกวาเพศชายผลการวิจัยในภาพรวมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สมชาย คำปลิว (2559 : 51) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน ทำใหพบขอสรุปวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

2.2.2 ครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ครูท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เชนกันท้ังน้ีอาจเปน

เพราะ ประสบการณในการทำงานและเนื่องจากการบริหารงานตั้งแตอดีตจนมาถึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย คำปลิว (2559: 51) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา การ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติ

กรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทำใหพบขอสรุปวา ครูที่มี

อายุตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2.2.3 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา ครูที ่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา สวนใหญไมแตกตางกันจำนวน 5 ดาน และแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ จำนวน 4 

ดาน ไดแก การวิจัยเพ่ือการเรียนรู (ระดับปริญญาโทมีความคิดเห็นมากกวาปริญญาตรี การพัฒนาระบบ(ระดับปริญญาโท

มีความคิดเห็นมากกวาปริญญาตรี (ระดับปริญญาโทมีความคิดเห็นมากกวาปริญญาตรี และการพัฒนาแหลงเรียนรู (ระดับ

ปริญญาโทมีความคิดเห็นมากกวาปริญญาตรี ตามลำดับท้ังน้ีอาจเปนเพราะความคิดความอานในการวิเคราะหขอมูลในผูท่ี

มีการศึกษาระดับปริญญาโทสามารถที่จะทำความเขาใจและตีความหมายไดผลที่ดีกวาจึงทำใหผลที่ออกมา สำหรับผูท่ี

ศึกษาระดับปริญญาโทมีคาความคิดเห็นมากวาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย คำปลิว 

(2559: 51) ไดศึกษาวิจัยเรื ่องการศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ

มัธยมศึกษาอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกัน ทำใหพบขอสรุปวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกัน 

2.2.4 ครูที่มีประสบการณทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศกึษา

แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งขัดแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา สวนใหญแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ และแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 

ดาน ไดแก การวัดผลและประเมินผลการเรียน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะประสบการณทำใหมีความชำนาญการในการปฏิบัติงาน

ไดดีวาผูที่มีประสบการณนอยกวา ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ จินดา ทรัพยเมฆ (2559: 82) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครู

ในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณในการ

ทำงานและขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันตามนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ 
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สมชาย คำปลิว (2559: 51) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีประสบการณแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและในรายดานไมแตกตางกันทำใหพบขอสรุปวา ครูท่ีมีประสบการณทำงานตางกันมี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรตระหนักในการใหความสำคัญดานการพัฒนาการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ

ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนใหมากข้ึน เน่ืองจากท้ัง 2 ดานน้ีมีความสำคัญไมนอยไปกวาดานใดๆ ดังน้ันผูบริหาร

สถานควรมุงพัฒนาท้ัง 2 ดานใหมากเทากับดานอ่ืนๆ  

2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนควรรวมมือกันในการแกไขจุดบกพรองของสถานศึกษาและพัฒนาจุดเดน 

เพ่ือใหสถานศึกษาเปนสถานศึกษาแหงการเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง 
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