
 

การบริหารงานวชิาการ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  ส านกังานเขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร 
ชูศรี  แยม้ศรี* 

บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  (survey  research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  ส านกังานเขตลาดกระบงั  
กรุงเทพมหานคร  จ  าแนกตามเพศและประสบการณ์ท างาน  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  ครูผูส้อน
ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  ปีการศึกษา 2559  จ  านวน  213  คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ 
ครูของโรงเรียนในเขตลาดกระบงั กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี 38 จ านวน 5 โรงเรียน มีจ านวนครูทั้งหมด 213 
คนซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากการใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน ( Krejci e; & Morgan, 1970 : 608) 
โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิอยา่งมีสัดส่วน  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 136 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน
วชิาการ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น  4  ดา้น  คือ  
ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นการบริหารการจดัการเรียนรู้  ดา้นการนิเทศงานวชิาการใน
โรงเรียน และดา้นการพฒันาส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลย ี และแหล่งเรียนรู้ต่อ  โดยมีค่าความตรง  (IOC) 
เท่ากบั  .79    มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั  .805   แลว้แจกแบบสอบถามจ านวน 136 ฉบบั ตาม
กลุ่มตวัอยา่ง และไดรั้บแบบสอบถามคืนมาดว้ยตนเอง จ านวน 136 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  การวเิคราะห์
ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test และ One Way Analysis of Variance  
บทน ำ 

จากสภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กไทยในหลายระดบัชั้นท่ียงัคงไม่ผา่นเกณฑป์ระเมิน
มาตรฐาน  ผลการประเมินภายนอกรอบสามของสมศ.ช้ีวา่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกวา่  2  พนัแห่งไม่ได้
รับรอง  เหตุเพราะคะแนน  O-Net ต ่าขณะท่ีอาชีวะไม่ผา่นเร่ืองส่ิงประดิษฐ ์ ความคิดสร้างสรรค ์ พร้อมท า
ขอ้เสนอแนะใหห้น่วยงานตน้สังกดัทั้ง  สพฐ. สอศ. และสกอ. เพื่อน าไปยกระดบัคุณภาพ  ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
 
*นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
การศึกษา  (ศ  ดร.ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์  ผูอ้  านวยการสมศ.)  เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม  พ.ศ. 2554-2558  ประจ าปีงบประมาณ  2554  วา่สมศ.ไดท้  าการประเมินสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดบัอาชีวศึกษาและระดบัอุดมศึกษาโดยจากการประเมิน สรุปไดด้งัน้ี สถานศึกษาระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 7,985 แห่ง ไดรั้บการรับรอง 5,690 แห่ง และไม่ไดรั้บการรับรอง 2,295 แห่ง ซ่ึงเหตุผลท่ี



ท าใหส้ถานศึกษาเหล่าน้ีไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน เน่ืองจาก ไม่ผา่นการประเมินในตวับ่งช้ีพื้นฐานท่ี 5 ดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน คือ มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน  (O-Net) อยู่
ในระดบัต ่า ซ่ึงเป็นภาวะวกิฤตคุณภาพการศึกษาไทยท่ีน่าเป็นห่วงยิง่  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  เป็นตวับ่งช้ีส าคญัประการหน่ึงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นคุณภาพของ
การศึกษาในโรงเรียนโดยตรงต่องานวชิาการของโรงเรียน  ภารกิจและความส าคญัของงานวชิาการซ่ึงตอ้ง
ด าเนินการใหมี้คุณภาพ  จึงสมควรอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหาร ครู หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ควรมีบทบาทความรับผดิชอบ
และบริหารงานวชิาการใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เน่ืองจากการบริหารงานวชิาการ  ประกอบดว้ยงาน
หลายอยา่ง  ส่ิงส าคญัของงานดา้นวชิาการ คือ หลกัสูตรเป็นตวัก ากบังานดา้นวชิาการ  ข้ึนอยูก่บั
ความสามารถของผูบ้ริหาร ครู หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในการน าไปใชใ้นแต่ละสถานศึกษาจึงแตกต่างกนัไป  การ
จดัโปรแกรมการศึกษาจึงข้ึนกบัปัจจยัหลายอยา่งเช่น  บุคลากร  งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์  รวมทั้งผูเ้รียน
ดว้ยและการจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีมี
ประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

งานวชิาการเป็นหวัใจของโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา  ส่วนงานดา้นอ่ืน ๆ เป็นองคป์ระกอบท่ี
จะท าใหส้ถานศึกษาด าเนินงานไปดว้ยความราบร่ืน  ผูบ้ริหารการศึกษาทุกคนควรจะรับผดิชอบเป็นผูน้ าของ
ครูในดา้นวชิาการเป็นอนัดบัแรก  เพราะหนา้ท่ีของโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาทุกแห่ง คือ  การให้
ความรู้แก่นกัเรียนในดา้นวชิาการ และการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยการ
ท างานร่วมกบัครู  กระตุน้เตือนครูใหค้  าแนะน าครู  และประสานงานใหค้รูทุกคนท างานร่วมกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพในการสอน  งานวชิาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษา  ไม่วา่สถานศึกษาจะเป็น
ประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้ากผลงานดา้นวชิาการ  เน่ืองจากงาน
วชิาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  การจดัโปรแกรมการศึกษา  การจดัการเรียนการสอน  การนิเทศงานวชิาการ
ในโรงเรียนและการพฒันาส่ือ  เทคโนโลย ี นวตักรรมและแหล่งเรียนรู้  ซ่ึงเป็นหวัใจของสถานศึกษาซ่ึง
อาจจะเก่ียวขอ้งทางตรงหรือทางออ้ม ก็อยูท่ี่ลกัษณะของงานนั้น 

สรุปไดว้า่   งานวชิาการถือวา่เป็นหวัใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา
ก็คือ  การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ  ซ่ึงข้ึนอยูก่บังานวชิาการทั้งส้ิน  งานวชิาการเป็นกิจกรรมการจดัการ
เก่ียวกบังานดา้นหลกัสูตร  การน าหลกัสูตรไปใช้  แบบเรียน  งานการเรียนการสอน  งานส่ือการเรียนการ
สอน  งานวดัผลและประเมินผล  งานหอ้งสมุด  งานนิเทศการศึกษา  งานวางแผนการศึกษา  และงานประชุม
อบรมทางวชิาการ  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขา้พเจา้ในฐานะครูเครือข่ายโรงเรียนท่ี 38  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารงานวชิาการ  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึง
ประกอบดว้ย 1) โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงั  2) โรงเรียนวดัปากบึง  3) โรงเรียนวดับึงบวั  4) โรงเรียน
สุเหร่าล านายโส  และ 5) โรงเรียนแดงเป้า  (สิงสุขบูรณะ)วา่มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการบริหารงาน



วชิาการ  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา  และส่งเสริมการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
   1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ   กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  
ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  
ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร 
        
  ขอบข่ำยของกำรวจัิย 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีรูปแบบท่ีใชว้จิยัเชิงส ารวจ ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ใน
ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ดา้นเน้ือหา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการด าเนินงานการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายท่ี  38  ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดา้นคือ 

1.1   ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.2   ดา้นการบริหารการจดัการเรียนรู้ 
1.3   ดา้นการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน 
1.4   ดา้นการพฒันาส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลย ี และแหล่งเรียนรู้ 

2.  ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

           1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ครูในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  ส านกังานเขต

ลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร   จ  านวน  213 คน  

            1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ  ครูในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  ส านกังานเขต
ลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร   จ  านวน  213 คน  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 136 คน โดยใชต้ารางเครจซ่ี และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan อา้งถึงในบุญชม  ศรีสะอาด ,2545 หนา้ 43) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเองเป็นแบบสอบถาม 2 ตอน  คือ 
 1.  ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นการตรวจสอบรายการ 
(Check list) ไดแ้ก่  เพศ  และประสบการณ์ในการท างาน   



 2.  ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ กลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น  4  ดา้น  คือ  ดา้นการ
บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นการบริหารการจดัการเรียนรู้  ดา้นการนิเทศงานวชิาการในโรงเรียน 
และดา้นการพฒันาส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลย ี และแหล่งเรียนรู้ 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั  ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบั  เพศ    และประสบการณ์ในการท างาน  ใช้การแจกแจง้
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  กลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  ใชน้ ้าหนกัคะแนนตามระดบัความ
คิดเห็นในแต่ละรายการ  แลว้วเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เป็นรายดา้น  ราย
ขอ้  และก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมาย  
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  
ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1.  ผูว้จิยัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูอ้  านวยการสถานศึกษา และขอความ
ร่วมมือไปยงัขา้ราชการครูกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี 38 ส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงั  โรงเรียนวดัปากบึง โรงเรียนสุเหร่า ล านายโส โรงเรียนวดับึงบวั และ
โรงเรียนแดงเป้า   (สิงสุขบูรณะ) เพื่อตอบแบบสอบถาม 
 2.  จดัส่งแบบสอบถามใหค้รูผูส้อนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี 38 ส านกังานเขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร ดว้ยตนเอง และติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

ผลกำรวจัิย 

1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  จากกลุ่มตวัอยา่ง 136 คน พบวา่ครูท่ี 
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเป็นครูมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่  10 ปี  

2. ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวชิาการ  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  
ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก     

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ 



การบริหารงานวชิาการ  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  โดย
ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   ยกเวน้ดา้นการพฒันาส่ือ  นวตักรรม  
เทคโนโลย ี และแหล่งเรียนรู้ 

4.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั  มี 
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการ  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38  ส านกังานเขตลาดกระบงั  
กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  ดา้นการบริหารการจดัการเรียนรู้   ดา้นการนิเทศงานวชิาการ
ภายในโรงเรียน  ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นการพฒันาส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลย ี 
และแหล่งเรียนรู้ 
 
อภิปรำยผล 

 จากการวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของครูต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการ  กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายท่ี  38  ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบวา่ประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามา
อภิปรายผล ดงัน้ี 

1. การแสดงความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38   
ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
โดยจะน ามาอภิปรายรายดา้นแบบเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี   

ดา้นท่ี  1  การบริหารจดัการเรียนรู้  โดยภาพรวมและรายขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  แสดงวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความ
สนใจความถนดัของผูเ้รียนนั้นเท่ากบัใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   และส่งเสริมให้
ครูจดับรรยากาศในชั้นเรียนใหเ้อ้ือต่อการจดักระบวนการเรียนรู้นั้นเท่ากบัติดตามการจดัการเรียนการสอน
ของครู  อีกทั้งยงัส่งเสริมให้ครูเขา้อบรมเพิ่มทกัษะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนเท่ากบั
ค านึงถึงความรู้  ความถนดัและประสบการณ์จดัหอ้งเรียนใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อใหมี้คุณภาพ  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  กาญจณี  พินิจล าดวล (2553) ศึกษาเร่ือง  ความ
คิดเห็นของครูเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารงานวชิาการ  ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี  เขต  2  ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับทบาท
ของผูบ้ริหารในการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นนทบุรี เขต 2 ในการบริหารงานวชิาการทั้ง 6 ดา้น  เรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดไปนอ้ยสุด คือ ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้  ดา้นการวดัผล  ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา  ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  ดา้นการพฒันาและใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  โดยภาพรวมปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือแยกเป็นรายดา้น พบวา่ แต่ละดา้นมี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  และยงัพบวา่  โดยภาพรวมครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็น



ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่เม่ือวเิคราะห์รายดา้น  พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์
ท างานต่างกนั  มีความคิดเห็นในดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้  และดา้นการวดัผลประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นอ่ืนไม่แตกต่างกนั  
เช่นเดียวกบังานวจิยัของ  นุชรี  เอ่ียมไผ ่ (2557)  ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวชิาการ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนส านกังานเขตมีนบุรีสังกดักรุงเทพมหานคร  ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้  พบวา่ 
ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนส านกังานเขตมีนบุรีสังกดั
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นจดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียน
ตามความถนดั  ความสามารถและความสนใจ   มีสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ  
รวมทั้งส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรมพฒันาศกัยภาพของตนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ดงัท่ี  รุจิร์  ภู่
สาระ  และจนัทรานี   สงวนนาม  กล่าววา่  การพฒันากระบวนการเรียนรู้หรือเรียกวา่  การพฒันาการปฏิรูป
การเรียนรู้  ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัวธีิการเรียนและวธีิการสอนของครู  ซ่ึงครูจะตอ้งสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  รู้จกัวธีิคิด  วธีิการด าเนินชีวิตและทกัษะ
ในการเผชิญกบัปัญหาต่างๆได ้ ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  22  วา่  
การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือวา่ผูเ้รียน
ส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  

ดา้นท่ี  2  การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน  โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก  แสดงวา่
ผูบ้ริหารมีการนิเทศอยา่งสม ่าเสมอ   ติดตามผลการนิเทศและน าผลไปปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนนั้นเท่ากบัผูบ้ริหารเห็นความส าคญัของผลการนิเทศและน าผลการนิเทศไปด าเนินการพฒันา  ปรับปรุง  
แกไ้ข  และมีการจดัท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานนิเทศภายในประจ าปีการศึกษานั้นทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผูบ้ริหารมีการก าหนดตารางการนิเทศภายในโรงเรียนอยา่งชดัเจนเพื่อด าเนินการนิเทศการเรียนรู้โดยมีการ
วางแผนการนิเทศและกาประเมินผลการสอนของครูอยา่งเป็นระบบ  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปัญญา  แจ่ม
กงัวาล  (2554)  ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการบริหารกบัการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา  
สังกดังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต  2  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือจ าแนกรายดา้นพบวา่อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น  ดา้นท่ีมีอนัดบัค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  การประกนัคุณภาพการศึกษา  รองลงมาคือ  การจดัการ
เรียนการสอน  และการนิเทศการศึกษา  ตามล าดบั  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  คือดา้นหลกัสูตรและการพฒันา
หลกัสูตรตามล าดบั 

ดา้นท่ี  3  การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก  แสดง
วา่ผูบ้ริหารเห็นวา่การพฒันาหลกัสูตรเป็นหวัใจส าคญัส าหรับการจดัการศึกษาเป็นแนวทางหลกัในการ
จดัการเรียนรู้และประสบการณ์ทั้งมวลใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  ผูบ้ริหารจึงพฒันาหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ินนั้นเท่ากบัวา่ผูบ้ริหารมีการก าหนดสมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นหลกัสูตรสถานศึกษา  และมีการปรับปรุรงพฒันาหลกัสูตร  โดย



จดัใหมี้การวิจยัติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง  อีกทั้งยงัมีการติดตามประเมินผลการ
ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงหลกัสูตร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ณปภทั  รุ่งโรจน์ (2553)  
ศึกษาเร่ือง  การบริหารงานวิชาการกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  
โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  คือ  การพฒันาหลกัสูตรและ
สถานศึกษา  การพฒันากระบวนการเรียนรู้  การพฒันาแหล่งเรียนรู้  การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  การพฒันาส่ือ  นวตักรรม  และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   การแนะแนวการศึกษา  การนิเทศการศึกษา  การ
ส่งเสริม  และสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีจดั
การศึกษา  การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน  และการประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศึกษาและองคก์รอ่ืน ๆ ตามล าดบั 

ดา้นท่ี  4  การพฒันาส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลย ี และแหล่งเรียนรู้    โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่น
ระดบัมาก  แสดงวา่ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยการใหค้วามส าคญักบัการพฒันาส่ือการ
เรียนรู้  นวตักรรม  เทคโนโลยรีวมถึงแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  ควรไดรั้บการพฒันาใหท้นัสมยั น่าสนใจ  ใช้
ในการพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนและผูใ้ชเ้ป็นส าคญั  มีการประเมินผลการ
พฒันาและใชส่ื้อนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  จดัหาส่ือ  เทคโนโลยแีละนวตักรรมส าหรับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูแก่นกัเรียนอยา่งเหมาะสม  อีกทั้งยงัมีระบบการดูแลควบคุม  ป้องกนัการใชส่ื้อ  
นวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีไม่เหมาะสมของนกัเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  วรุณวรรณ  ออกรรัมย ์
(2556)  ศึกษาเร่ือง  การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนวดัประยรุวงศ ์ ส านกังานเขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ในดา้นท่ีมีการปฏิบติัอนัดบัท่ี  1  คือ  การจดัการเรียนการ
สอน  อนัดบัท่ี  2  การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี อนัดบัท่ี  3  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  
และอนัดบัสุดทา้ย  คือ  หลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ 

การบริหารงานวชิาการถือวา่เป็นหวัใจส าคญัของการบริหารสถานศึกษา  ดงันั้น  กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายท่ี  38  ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  จึงมีนโยบายเนน้การพฒันางานวชิาการ  ไดแ้ก่  
ดา้นงานหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้ ดา้นการบริหารการจดัการเรียนรู้   ดา้นการนิเทศงานวชิาการ
ภายในโรงเรียน  และดา้นการพฒันาส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลย ี และแหล่งเรียนรู้  เช่นเดียวกนักบัท่ีปรียา
พร  วงศอ์นุตรโรจน์(2553)  ไดก้ล่าววา่งานวชิาการเป็นงานหลกัของการบริหารการศึกษา  ไม่วา่สถานศึกษา
จะเป็นประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาจากผลงานดา้นวิชาการเน่ืองจากงาน
วชิาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  การจดัโปรแกรมการศึกษา  และการจดัการเรียนการสอน  ถือเป็นหวัใจของ
สถานศึกษาและเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดบัของสถานศึกษา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ  ปัณณภรณ์  ปานสรวง (2551)  ศึกษาเร่ือง  บทบาทการบริหารงานวชิาการตามทศันะของ
ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี  เขต  1  ผลการวจิยัพบวา่   บทบาท
การบริหารงานวชิาการตามทศันะของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา



ลพบุรี  เขต  1  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกรายดา้น 
เช่นเดียวกนักบั  ณปภชั  รุ่งโรจน์ (2553) ศึกษาเร่ืองการบริหารงานวชิาการกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  พบวา่   การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  
โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ประอร  พนัธ์เต้ีย (2554)  ศึกษา
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารแนวทศพิธราชธรรมกบัการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต ้ พบวา่  การบริหารงานวชิาการในระดบัมาก อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  วรุณวรรณ  ออกรรัมย ์(2556)  ไดศึ้กษาเร่ือง  การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนวดัประยรุวงศ ์ 
ส านกังานเขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก     

2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ  กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายท่ี  38 ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร   จ  าแนกตามเพศ  พบวา่  มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานวชิาการ  โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เพราะกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี  38   ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  มี
ครูเพศหญิงมากกวา่เพศชาย   และครูเพศหญิงมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนมากกวา่ครูเพศชาย  อีก
ทั้งสภาพการบริหารวชิาการในปัจจุบนัครูเพศหญิงมีบทบาทหนา้ท่ีในหลายดา้นและเป็นเพศท่ีมีความ
ละเอียดถ่ีถว้นมากกวา่เพศชาย  จึงอาจจะท าใหค้วามคิดเห็นแตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  กมล
กร  คงแกว้ (2551)  ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนคาทอลิก  
สังกดัฝ่ายการศึกษาอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร  ท่ีพบวา่  เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตามตวั
แปรเพศ  พบวา่มีความแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้    
ส่วนดา้นการพฒันาส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลย ี และแหล่งเรียนรู้  ไม่พบความแตกต่างกนั  อาจสืบ
เน่ืองมาจาก  ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม  เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้  เท่า
เทียมและเสมอภาคกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ปัณณกรณ์  ปานสรวง (2551)  ศึกษาเร่ือง  บทบาทการ
บริหารงานวชิาการตามทศันะของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี  เขต  
1  ผลการวจิยั  พบวา่   ตามทศันะของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนจ าแนกตามเพศ  พบวา่  ไม่แตกต่าง
กนัทั้ง 6 ดา้น     

3. ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ  กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
ท่ี  38  ส านกังานเขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน  พบวา่  โดย
ภาพรวมและรายดา้น มีความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีศึกษา  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึง
เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ เพราะครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่  10  ปี  มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานวชิาการของโรงเรียนสูงท่ีสุด  อาจเป็นเพราะวา่วยัท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมีความขยนั
ขนัแขง็  ความกระตือรือร้นในการท างานและมีความสุขมุรอบคอบประกอบกบัการมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล  
พร้อมยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองใหมี้ความเจริญกาวหนา้ดา้นวชิาชีพ  
บทบาทและต าแหน่งท่ีสูงข้ึน  และพร้อมจะพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  สอดคลอ้งกบั



งานวจิยัของ   จุไรรัตน์  จนัทไทย (2553)  ศึกษาเร่ือง  ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ
ของโรงเรียนในเขตอ าเภอภูพาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต 1  พบวา่  ครูท่ีมีเพศ
ต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอภูพาน  จงัหวดัสกลนคร โดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   และ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  แตกต่าง
กนัอยา่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  อยู ่ 2  ดา้น  คือ  ดา้นการนิเทศภายใน  และดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาและแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  อยู ่ 2 ดา้น  คือ  ดา้นหลกัสูตรและการน า
หลกัสูตรไปใช ้ และดา้นการจดัการเรียนการสอน  ส่วนดา้นการวดัและการประเมินผล  ไม่มีความแตกต่าง    
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการบริหารวชิาการของโรงเรียนใน
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  อยู ่ 2  ดา้น  คือ  ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้ และดา้นการวดั
และประเมินผล  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  อยู ่ 1  ดา้น  คือ  ดา้นการนิเทศภายใน 
ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

1. โรงเรียนควรจดัสรรงบประมาณในการพฒันาส่ือ  เทคโนโลย ี นวตักรรม และแหล่งเรียนรู้  
เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ  ทั้งน้ีเน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่ โรงเรียนจดัสรรงบประมาณใน
การพฒันาส่ือ  เทคโนโลยี  นวตักรรม  และแหล่งเรียนรู้  มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 

2. โรงเรียนควรส่งเสริมและจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ให้ครู
อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมการพฒันาส่ือ  เทคโนโลย ี นวตักรรม  และ
แหล่งเรียนรู้  ใหมี้ประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีเน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่  โรงเรียนจดัสรรงบประมาณในการพฒันา
ส่ือ เทคโนโลย ีนวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของ ผูป้กครอง  นกัเรียน  ชุมชน  หรือทอ้งถ่ินในการ
ส่งเสริมการพฒันาส่ือ  เทคโนโลย ี นวตักรรม  และแหล่งเรียนรู้  ใหมี้ประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผลการวจิยัพบวา่  โรงเรียนจดัสรรงบประมาณในการพฒันาส่ือ เทคโนโลย ีนวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
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