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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกที่สะท้อนถึงการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู และวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมนั้นจำาแนก
ตามเพศ ประสบการณ์การทำางาน และระดับการศึกษา ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำารวจ จากกลุ่มตัวอย่าง
ของประชากรที่เป็นครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น จำานวน 339 ราย 

ผลการวจิยัพบวา่ ครทูีม่ทีศันะตอ่การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ผลการเปรยีบเทยีบพบวา่ จำาแนกตามเพศ ประสบการณก์ารทำางาน และระดบั
การศกึษาต่างกัน ครมูทีศันะตอ่การบรหิารงานวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรยีนประถมศกึษาโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำ�สำ�คัญ: การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหาร ประถมศึกษา

Abstract
This research aimed to study the behavior which reflects the academic administration 

of elementary school principals as perceived by teachers in Khon Kaen province. Comparing 
and analyzing the desirable behavior by genders, work experiences and levels of education. 
The survey methodology was applied. The population sample is 339 of elementary school 
principals in Khon Kaen Primary Educational Service Area Office.
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บทนำา
การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลัก

ของผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงเป็นเครื่องช้ี
วัด ความสำาเร็จการจัดการศึกษา ซ่ึงแสดงถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษา
ท่ีส่งผลให้นักเรียน มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
จะปรากฏเดน่ชดั โดยยึดหลกัใหส้ถานศกึษาจดัทำา
หลักสูตรสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบ หลักสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และ
สังคมอย่างแท้จริงโดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้
จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความ
สำาคัญที่สุด ตลอดจนมุ่งการสร้างความร่วมมือ
เป็นเครือข่ายในการบริหารวิชาการหากผู้บริหาร
สามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึง
ถือได้ว่าการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจเป็นส่วน
ที่สำาคัญที่สุดในสถานศึกษาผู้บริหารต้องใส่ใจ
และตระหนักในภารกิจรู้จักปรับปรุงตนเองรู้และ
เข้าใจงานวิชาการอย่างถองแท้รวมทั้งพัฒนางาน
วิชาการให้ก้าวหน้า ทันต่อการจัดการศึกษาในยุค
ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังจะได้รับความ ไว้วางใจการ
ยอมรับนับถือจากชุมชน สังคม อันจะนำามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจต้อความสำาเร็จในที่สุด สอดคล้อง
กับ สำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
(2552) ได้แสดงไว้ว่า งานวิชาการถือเป็นงานที่มี
ความสำาคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา 

ซึ่งทั้งผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้
ความสำาคญัและ มสีว่นรว่มในการวางแผน กำาหนด
แนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุง
แก้ไขอยา่งเปน็ ระบบและตอ่เนือ่ง งานวิชาการของ
โรงเรยีนประกอบดว้ยงานหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนการสอน เป็นหลัก ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้าง
หลกัสตูรของตนเอง เรยีกว่า หลักสูตรสถานศกึษา 
ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจะต้องทำา
หน้าที่ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การนำา
หลักสูตรไปใช้การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
ซึ่งงานวิชาการที่ครูจะต้องปฏิบัติจะประกอบด้วย
ภารกิจหลัก และ สอดคล้องกับ กฎกระทรวง
ศึกษาธิการ (2550) ได้ให้ความสำาคัญการบริหาร
สถานศึกษา โดยกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
กระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยแนวทางการกระจายอำานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารทั่วไป การศึกษาวิจัยครั้งนี้มี
เป้าหมายเพื่อรู้สภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น

งานวิชาการถือเป็นงานที่มีความสำาคัญ
ทีส่ดุ เปน็หวัใจของการจดัการศกึษา ซึง่ทัง้ผูบ้รหิาร
โรงเรยีน คณะคร ูและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝา่ย ตอ้ง
มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ใหค้วามสำาคญัและมสีว่นรว่ม 

The results showed that (1) the overall teachers’ perception towards the academic 
administration of elementary school principals is in high level. (2) With different genders, 
work experiences and levels of education of teachers, the perception towards the academic 
administration of elementary school principals reflects that there is no difference at the.05 
level of significance.
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ในการวางแผน กำาหนดแนวทางปฏิบัติ การ
ประเมินผล และการปรบัปรงุแกไ้ขอย่างเปน็ระบบ
และต่อเนื่อง งานวิชาการของโรงเรียนประกอบ
ดว้ยงานหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนเปน็
หลัก ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง 
เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา ดังน้ัน ผู้บริหาร
จะต้องทำาหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
การนำาหลักสูตรไปใช้ การออกแบบการจัดการ
เรยีนรูซ้ึง่งานวชิาการท่ีครจูะต้องปฏบัิติจะประกอบ
ด้วยภารกิจหลัก (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2552) ซึ่งผู้บริหารจะบริหาร
งานวิชาการอย่างมีประสิทธิภายใต้ขอบข่ายงาน
วชิาการ ประกอบดว้ยดังนี ้1) การพัฒนาหลกัสตูร
สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การ 
นิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา  
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
แก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
(สำานักงานการตรวจเงนิแผน่ดิน, 2554) ประกอบ
กับในระยะปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการกำาลัง 
มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา เน้นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและคุณภาพของ
นักเรียนให้สูงขึ้น โดยยึดถือผู้บริหารโรงเรียนเป็น
กลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือบรรลุ
ผลสำาเร็จ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา เพ่ือ
ศกึษาการบริหารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ว่ามีมากน้อยเพียงใด และ เพื่อศึกษาการบริหาร
งานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนว่าแตกต่างกัน
หรือไม่ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านที่ศึกษา เพื่อ

วิเคราะห์เปรียบเทียบจำาแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล เช่น เพศ ประสบการณ์การทำางาน และ
ระดับการศึกษา 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู 
จังหวัดขอนแก่น

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม
ทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น

สมมติฐานการวิจัย
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

ขอนแก่น ที่มีเพศ ประสบการณ์การทำางาน และ
ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการบริหารงาน
วชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา จงัหวดั
ขอนแก่นที่แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีดำาเนินการวิจัยเชิง

สำารวจ ดังนี้

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรในการวิจัย คือ ครูโรงเรียน
ประถมศึกษา ของรัฐ สังกัดสำานักงานการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น จำานวน 7, 517 
ราย 

กลุ่มตัวอย่าง ได้กำาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan 
ในระดับท่ีมีนัยสำาคัญของ 0.05 ได้จำานวน 364 
ราย เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
การสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่
คนืจากบญัชีรายชือ่ผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา
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สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาทีเ่ปน็ประชากร
ในการวจิยัในจงัหวดัขอนแกน่ ได้รบัแบบสอบถาม
คืนจำานวน 339 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.13 ของ
แบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น ที่พัฒนาขึ้นจากแบบการประเมินผล
การควบคุมภายในของสถานศึกษา เฉพาะงาน
ด้านวิชาการ ทั้งหมด 11 ด้านของสำานักงานการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิ (2554) มลัีกษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณคา่ 5 ระดบั แปลความตามลำาดบัคา่จาก
มากหาน้อย ดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = 
ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับมา วิเคราะห์โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ 
(Tabacnick & Fidell, 2001) 

ผลการวิจัย
ระดับการแสดงออกเชิงพฤติกรรมทีแ่สดง

ให้เห็นถึงการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู ผลการ
วิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม
ทัศนะของครู มีระดับการแสดงออกเชิงพฤติกรรม

ที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานวิชาการของ 
ผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
4.26, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยเรียง
ลำาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำาสุดดังนี้ 
1) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (  = 4.40)  
2) การพัฒนาหลักสูตร (  = 4.37) 3) การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (  = 4.39) 4) การ
วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (  = 
4.35) 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา (  = 4.33) 6) การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียน
และองค์กรอื่น (  = 4.24) 7) การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน (  = 4.20)  
8) การแนะแนวการศึกษา (  = 4.20) 9) การ
ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน (  = 4.12)  
10) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (  = 4.11) และ 
11) การนิเทศการศึกษา (  = 4.11) 

เปรียบเทียบระดับการแสดงออกเชิง
พฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการบรหิารงานวชิาการ
ของผูบ้รหิารโรงเรียนประถมศกึษา ตามทศันะของ
คร ูจำาแนกตามเพศ ครโูรงเรยีนประถมศกึษาทีเ่ปน็
เพศชาย และเพศหญิง มีทัศนะต่อการบริหารงาน
วชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาไม่แตก
ต่างกัน ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ปฏเิสธสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว้ ดงัผลการวิเคราะหข์อ้มลู
ในตารางที่ 1
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เปรียบเทียบระดับการแสดงออกเชิง
พฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการบรหิารงานวชิาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา ตามทศันะของ
ครู จำาแนกตามประสบการณ์การทำางานของครู
โรงเรยีนประถมศกึษาทีม่ปีระสบการณก์ารทำางาน
แตกต่างกัน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีอายุการทำางาน

น้อยว่า 5 ปี กลุ่มที่มีอายุการทำางาน 5-15 ปี 
และกลุ่มที่มีอายุการทำางานสูงกว่า 15 ปี มีทัศนะ
ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน ระดับนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้  
ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 1 ผลการเปรยีบเทยีบระดับการแสดงออกเชงิพฤตกิรรมถงึการบริหารงานวิชาการของผูบ้รหิาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จำาแนกตามเพศ

Male Female
t pn mean S.D. n mean S.D.

215 4.71 0. 27 124 4. 59 0. 25 3.80 0.26

* p < 0.05

ต�ร�งที่ 2 ผลการเปรยีบเทยีบระดับการแสดงออกเชงิพฤตกิรรมถงึการบริหารงานวิชาการของผูบ้รหิาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จำาแนกตามประสบการณ์การทำางาน

Years of Work Experience
Sample size, and mean

Sources of  
variance

df SS MS F pless than 
5 years

5 - 15 
years

more than 
15 years

66 179 94

4.66 4.69 4.62

Between Groups 2 0.27 .13

1.84 0.16Within Groups 336 25.20 .07

Total 338 25.47

 * p < 0.05

เปรียบเทียบระดับการแสดงออกเชิง
พฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการบรหิารงานวชิาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา ตามทศันะของ
คร ูจำาแนกตามระดับการศกึษา ครโูรงเรยีนประถม
ศกึษาท่ีมีระดบัการศกึษาทีแ่ตกตา่งกนั 2 กลุม่ คอื 
กลุ่มที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่ม

ทีส่ำาคญัการศกึษาระดบัปรญิญาโท มทีศันะตอ่การ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาไม่แตกต่างกัน ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่ปฏเิสธสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว้ ดงัผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 
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อภิปรายผล
การวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา ตามทศันะของ
คร ูโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก นัน้สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจัยของ ประยูร เจริญสุข (2553) เรื่อง 
การพัฒนาตัวบ่งชี้งานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารโรงเรียน
ให้ความสำาคัญต่อการจัดการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียน จะประสบผลสำาเร็จได้นั้น 
ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจใน
หลักการบริหารหรือการจัดการ ตลอดจนมีภาวะ
ผู้นำาและทักษะในการบริหารงานวิชาการในทุกๆ 
ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (2553) ว่าด้วยการบริหารงานวิชาการ
เป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทกุชนดิในโรงเรยีน 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอนให้ไดผ้ลดแีละมปีระสทิธภิาพในการเรียน  
ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้นำาทางการศึกษา การ
บริหารงานวิชาการจะประสบผลสำาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะ
ตนมีความเชีย่วชาญในการบรหิารโรงเรยีนในทกุๆ 
ด้าน สอดคล้องกับนิยามและกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ คือ การบริหารงานวิชาการ โดย

บริหารด้าน1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล 
ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีน 4) การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 
8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การ
ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 

การวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา ตามทศันะของ
ครู ในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สูงกว่า
ด้านอื่น ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
เนื่องจากกระบวนการเรียนคือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมนักเรียน นักเรียนจะมีคุณภาพตาม
ต้องการ หรือมีลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบ
กับในปัจจุบันมีความต้องการด้านทักษะในการ
ดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทีเพิ่มมากข้ึนและ
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นผู้บริหาร
จะต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอด
เวลาและเหมาะสมกันนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2553) ที่

ต�ร�งที่ 3 ผลการเปรยีบเทียบระดับการแสดงออกเชงิพฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการบรหิารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จำาแนกตามระดับการศึกษา

Education Level

t pbachelor’s degree master’s degree
n mean S.D. n mean S.D.

94 4.58 0.26 245 4.70 0.26 -3.697 0.68

* p < 0.05
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กำาหนดไว้ใน มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการ
ศกึษา ตามอธัยาศยั ต้องเน้นความสำาคญัท้ังความรู ้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสม 

การวจิยัพบวา่ การบรหิารงานวชิาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู 
ในด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และ การนิเทศ
การศึกษา ต่ำากว่าด้านอื่น ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า  
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และ การนิเทศการ
ศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษายังไม่มี
ความอิสระในการบริหารเท่าที่ควร เนื่องจาก
ต้องสนองรับนโยบายจากตันสังกัด เพื่อให้ได้ผล
สัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นหลัก และขาดแคลนงบ
ประมาณ จึงไม่ได้ให้ความสำาคัญด้านการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ และ การนิเทศการศึกษา สู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมยังขาดความชัดเจนซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสริฐ เนียมแก้ว 
(2556) และ ฉัตรสุดา อมรชาติ (2558) พบว่า 
การบรหิารวชิาการด้านการพัฒนาแหลง่การเรยีนรู ้ 
และการนิเทศการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนมี 
ค่าเฉลี่ยต่ำากว่าทุกด้าน

การเปรียบเทียบ การบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา ตามทศันะของ
ครู ที่เป็นเพศชายและเพศหญิง พบว่าการบริหาร
งานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามทัศนะของครูไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูท้ังเพศชาย
และเพศหญงิ ไมม่คีวามแตกตา่งกนัในด้านความรู้  
ความสามารถ ทัศนคติ การรับรู้ และที่สำาคัญ
ด้าน จริยธรรม ค่านิยม จากผลการวิจัยผู้บริหาร
และครูที่เป็นเพศชาย มีทัศนะต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่
แตกต่างกันระหว่างครูที่เป็นเพศชายและเพศ
หญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรสุดา อมร

ชาต (2558) ที่พบว่า การบริหารงานวิชาการของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาจำาแนกตามเพศ ภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะ
ของครูที่จำาแนกตามประสบการณ์การทำางาน 3 
กลุ่ม พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครูไม่แตก
ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ นั้น 
อาจเนื่องจากว่า จากการบริหารงานวิชาการของ 
ผู้บริหารเป็นภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติ อยู่เป็น
ประจำา ซึง่ขา้ราชการครทูกุโรงเรยีนสามารถสงัเกต
เห็นได้ในระหว่างการปฏิบัติราชการ ด้วยเหตุนี้  
ครูที่มีประสบการณ์ในการทำางานที่ต่างกัน 
สามารถรวบรวมแนวคิดในการทำางานร่วมกันได้ 
สามารถยดืหยุน่และปรบัตวัเขา้กบันโยบายทีม่กีาร
เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีความเห็นไม่
แตกต่างกันต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จิรศักดิ์ ทองเพชร (2556) พบว่า สมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ในอำาเภอเกาะสมุย สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำาแนก
ตามประสบการณ์ ภาพรวมและรายด้านไม่ 
แตกต่างกัน

จากผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม
ทศันะของครทูีจ่ำาแนกตามระดบัการศกึษา 2 กลุม่ 
คือ กลุ่มที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
กลุ่มที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พบว่า  
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครูไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน นั้น อาจเนื่องจากว่า 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ต้องมีการบริหารงานที่
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มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมที่ผ่านมา เพ่ือตอบ
สนองนโยบายตันสังกัด จึงทำาให้ผู้บริหารต้องมี
การพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารและพัฒนา
โรงเรียนให้ได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณิกา สีสะอาด 
(2556) พบว่าครูและผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล
ศึกษา ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริห�รโรงเรียน

ประถมศึกษ�

1.1 จากผลการศึกษาการพัฒนาหลกัสตูร
สถานศกึษา ผู้บรหิารควรศกึษาวเิคราะหห์ลกัสตูร 
สภาพปัญหา และความต้องการของสังคมชุมชน
และท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บริหารจัดการการ
ใช้หลักสูตรให้เหมาะสม นิเทศการใช้หลักสูตร 
ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร

1 .2 จากผลการศึกษาการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูจัด
ทำาแผนการจดัการเรยีนรู ้ตามสาระและหนว่ยการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ จัดกระบวนการ
เรียนรู้ มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่ม
สาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือ 
สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาครแูละพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้ความเหมาะสม

1.3 จากผลการศกึษาการวดัผล ประเมนิ
ผลและเทยีบโอนผลการเรยีน ผูบ้รหิารควรกำาหนด
ระเบียบแนวปฏบัิตเิกีย่วกบัการวดัผลและประเมนิ
ผลของสถานศึกษา ครูจัดทำาแผนการวัดผล และ

ประเมนิผล การเทยีบโอน พฒันาเครือ่งมอืวดัและ
ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 

1.4 จากผลการศึกษาการวจัิยเพือ่พฒันา
คุณภาพการศึกษา ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครู
ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือ
พฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน และงานวชิาการ
กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วย
งานและสถาบันอื่น

1.5 จากผลการศึกษาการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผู้บริหาร
ควรใช้สื่อและเทคโนโลยี ผลิตพัฒนาสื่อ และ
นวตักรรมการเรยีนการสอน จดัหาพฒันาและการ
ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน

1.6 จากผลการศึกษาการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ผู้บริหารควรสำารวจแหล่งการเรียนรู้ จัด
ทำาเอกสารเผยแพร่ จัดตั้งและพัฒนาส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ 

1.7 จากผลการศึกษาการนิเทศการ
ศึกษา ผู้บริหารควรมีการนิเทศงานวิชาการ และ
การเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ดำาเนินการ
นเิทศงานวชิาการ และการเรยีนการสอน ประเมนิ
ผลการจดัระบบ และกระบวนการนเิทศการศกึษา 
ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์จัด
ระบบนเิทศการศกึษาภายในสถานศกึษากบัสถาน
ศึกษาอื่น 

1.8 จากผลการศึกษาการแนะแนวการ
ศึกษา ผู้บริหารควรมีระบบการแนะแนวทาง
วชิาการและวชิาชพี ดำาเนนิการแนะแนวการศกึษา 
ตดิตามและประเมนิผลประสานความรว่มมอื และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการ
แนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา

1.9 จากผลการศึกษาการพัฒนาระบบ
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ประกันคุณภาพ ผู้บริหารควรจัดระบบโครงสร้าง
องค์กร กำาหนดเกณฑ์การประเมิน วางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำาเนินการพัฒนางาน
ตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายใน

1.10 จากผลการศกึษาการสง่เสริมความ
รู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ผู้บริหารควรสำารวจความ
ต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน จัดให้
ความรู้ การมีส่วนรว่มในกจิกรรมทางวชิาการ และ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.11 จากผลการศึกษาการประสาน

ความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษา
อื่น ผู้บริหารควรประสานความร่วมมือ สร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กร
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรขยายผลการวิจัยการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในระดับมัธยม และ
การจัดการศึกษาของเอกชน

2.2 ควรศกึษาปจัจยัอ่ืนๆ ทีส่ง่ผลตอ่การ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
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