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บทคดัย่อ 

           การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่องานบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เขต 2 กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ครูใน
โรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 130 คน 
การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีสุ่มโดยใชต้าราง Krejcie  and Morgan  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ี
ผา่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั .981 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูท่ีมีต่องานบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกเพศ วิเคราะห์โดยค่า t-test แบบ Independent ส่วนวิเคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานโดยใชค้่า  One-way analysis of variance เม่ือพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึง
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe’ s Post hoc Comparison)   
                 ผลการวจิัยพบว่า 

1. ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการโดยรวมละรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
2. ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดย

ภาพรวมและราย ดา้นไม่แตกต่างกนั 
3. ครูท่ีทีประสบการณ์แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่องานบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไม่

แตกต่างกนัทั้งภาพรวมและรายดา้น ยกเวน้ 
     ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยครูท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10  ปี  
     มีความคิดเห็นมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5  ปี และ  5 – 10  ปี 

 
 

ค าส าคัญ 
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บทน า  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2545 ซ่ึงในมาตรา 39 
ระบุ “ ใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล 
และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาโดยตรง” (กระทรวงศึกษาธิการ2545, หนา้ 20) ซ่ึงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีอิสระในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของตนเองตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยท่ีสถานศึกษาจะมีอ านาจเบด็เสร็จใน
ตวัเอง ตามแนวคิดในการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน(School based Management: SBM) ซ่ึงเป็นการมุ่งกระจาย
อ านาจในการบริหารจดัการไปใหส้ถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผมี็ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญั
ท าใหส้ถานศึกษามีความเขม็แขง็ในการบริหารและการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดจนการวดัผลประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุนทั้งการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษา การนิเทศการศึกษา 
           งานบริหารในสถานศึกษามี 4 งาน ซ่ึงจะพบวา่ในส่วนของงานวิชาการนั้นส าคญัท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะการ
บริหารวิชาการเป็นหวัใจส าคญัของการบริหารการศึกษา การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลกัของผูบ้ริหารถาน
ศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชดั หากผูบ้ริหารสามารถบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึง
ถือไดว้า่การบริหารวชิาการเป็นหวัใจส าคญัท่ีสุดในสถานศึกษาผูบ้ริหาร ตอ้งใส่ใจและตระหนกัในภารกิจ รู้จกั
ปรับปรุงตนเอง รู้และเขา้ใจงานวิชาการ อยา่งท่องแทร้วมทั้งพฒันางานวิชาการใหก้า้วหนา้ทนัต่อการจบ
การศึกษาในยคุปัจจุบนั  นอกจากน้ีจะไดรั้บความไวว้างใจ การยอมรับนบัถือจากชุมชน สังคม อนัจะน ามาซ่ึง
ความภาคภมิูใจต่อความส าเร็จในท่ีสุด            
                การจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ดงัจะไดจ้ากมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาจะปรากฏ
ชดัเม่ือการบริหารงานวชิาการประสบความส าเร็จ และจากการศึกษาความส าเร็จของการบริหารงานวิชาการ ถา้
ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อการพฒันาโรงเรียน นกัเรียน ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย
ของการจดัการศึกษา นอกจากน้ีแลว้ ผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการด าเนินงานวิชาการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของ
การศึกษาแห่งชาติ กคื็อ ครู ซ่ึงเป็นผูท่ี้จะตอ้งน านโยบายมาปฏิบติัโดยตรง เป็นผูท่ี้จะเห็นถึงการบริหารงาน
วชิาการของผูบ้ริหารมากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหารจึงตอ้งพยายามท าใหง้านวิชาการของโรงเรียนบรรลุผล โดย
อาศยัความร่วมมือจากการแสดงความคิดเห็นของครูในการบริหารงานวิชาการและงานอ่ืนๆ ของโรงเรียน ทั้งน้ี
การแสดงความคิดเห็นจะเป็นตวัการส าคญัในการเพ่ิมผลผลิตและเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงาน เพราะ
เป็นการท างานร่วมกนั ช่วยเหลือกนั ท าใหง้านออกมามีประสิทธิภาพ จะเห็นไดว้า่ความคิดเห็นมีผลต่อคุณภาพ
ของงาน การปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ และปฏิบติังานเตม็ก าลงัความสามารถ ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน 
                  โรงเรียนราชด าริ เป็นโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในจดัการศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมายการศึกษา แต่เน่ืองดว้ยบริบทของโรงเรียนท่ีไม่
เอ้ืออ านวยและมีการยา้ยเขา้และยา้ยออกสถานศึกษาเป็นประจ า ส่งผลต่อคุณภาพของการศึกษาท่ีไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการจดัการศึกษา วดัไดจ้ากผลคะแนนขอ้สอบกลางภาคระดบัประเทศท่ีพบวา่ ผลคะแนนค่อนขา้งต ่าเม่ือ
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เทียบกบัโรงเรียนท่ีมีขนาดและจ านวนนกัเรียนเท่ากนั จากเหตุผลดงักล่าวสะทอ้นถึงปัญหาการบริหารงาน
วชิาการ ท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 
             ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจในการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดา้น 
ไดแ้ก่   1) ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 2) ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 3) ดา้น
การนิเทศการศึกษา และ 4) ดา้นการวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการน าขอ้มูลจากการวจิยัไปกระตุน้ใหค้รูเร่งพฒันางานวิชาการใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชด าริ 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ราชด าริ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 2 กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์การท างาน 
สมมตฐิานของการวจิัย 
               ครูท่ีมีเพศและประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
              ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครู โรงเรียนราชด าริ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 จ านวน 130 คน การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย 
โดยใชต้ารางเครซ่ีและมอร์แกนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 97 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ เพศและประสบการณ์ในการท างาน 
 ตวัแปรตาม  คิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชด าริ 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็น 4 ดา้น  ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้  ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  ดา้นการนิเทศการศึกษา              
ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                ระยะเวลาในการวิจยั วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 256 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์ของการวิจยัเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน
วชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.981 โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบตรวจรายการ(Check List) ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
               การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นชองครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนราช
ด าริ สังกดัส านกัเขตพ้ืนท่ีมธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร มีวิธีด าเนินการ ดงัน้ี ประเภทของขอ้มูลเป็นขอ้มูล
เชิงปริมาณลกัษณะเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมาเอง โดยผา่นการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแลว้ 
ประกอบไปดว้ย 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และประสบการณ์การท างาน  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกัเขตพ้ืนท่ีมธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 ดา้น แต่ละ
ดา้นมีขอ้ค าถาม ดา้นละ 10 ขอ้ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
                    การวเิคราะห์ขอ้มูล ในการวจิยัน้ีไดด้  าเนินการ โดยการน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวิจยัสังคมศาสตร์ มาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptve  Statisties) ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) หาค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test, F- test เพ่ือน าไปวเิคราะห์กบัแบบสอบถาม มีล าดบัขั้นตอน
ดงัน้ี 
            1. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ ประสบการณ์ในการ
ท างาน โดยค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
            2. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ใชส้ถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptve  Statisties) ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) หาค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
           3. การวเิคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ตั้งค่า
แปรปรวนแบบทางเดียว  (One- Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ (Scheffe Method) 
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อภิปรายผล 

จากการวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร พบวา่ประเดน็ท่ีน่าสนใจควร
น ามาอภิปรายผล ดงัน้ี   

1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชด าริ สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เพราะการบริหาร
วชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชด าริ ไดมี้การบริหารอยา่งเป็นระบบ มีการแบ่งส่วนงานในการ
รับผดิชอบ ซ่ึงท าใหก้ารท างานมีความรวดเร็วและสร้างผลงานใหก้บัโรงเรียนจนเป็นท่ีประจกัษ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของวาสนา  กล ่านอ้ย  (2556) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย 
ดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก ซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายในแต่ละรายดา้นไดด้งัน้ี  
   1.1 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ พบวา่ความคิดเห็นของครูท่ีมีบริหารการวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ใน
ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ท่ีได้อธิบายถึงการเรียนการสอน มาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด กระบวนการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพรรณิกา  สีสะอาด (2556) 
ศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดบัอนุบาลศึกษา ในเขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลศึกษาในเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทั้ ง 12 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการแนะน าแนวการศึกษา ด้านการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ตามล าดบั ปพนวจัน์  ลภสัภิญโญโชค (2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า (1)รูปแบบการเรียนการสอน มีช่ือว่า 5p Model ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ คือ 
หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัและปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียน
การสอนมี 5 ขั้น  คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม ( Preparing : P) 2) ขั้นมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการเรียน  
( Particpating : P) 2) 3) ขั้นทบทวนมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น  ( Processing : P) 4) ขั้น
น าเสนอมโนทศัน์ใหม่ ( Presenting : P) และ 5) ขั้นฝึกปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ ( Practicing : P) ประสิทธิภาพของ
รูปแบบคือ 83.03/081.33 (2)หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนนกัเรียนมีมโนทศัน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความสามรถดา้นมโนทศัน์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน มีพฒันาข้ึนจากระดบัต ่ากวา่เกณฑเ์ป็นระดบั
ดีเยี่ยม (3) ผลการขยายผล พบวา่ หลงัการเรียนการสอน นกัเรียนมีมโนทศัน์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความสามารถด้านมโนทัศน์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มีพฒันาการสูงข้ึนจากระดบัต ่ากวา่เกณฑเ์ป็นระดบัดีเยีย่ม  



6 
 
           1.2. ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา พบวา่  ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่องาน
บริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
2 กรุงเทพมหานคร ในดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เพราะ
การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา เป็นอีกดา้นท่ีส าคญั เพราะถือเป็นส่ิงเร้าและสร้างแรงจูงใจ
ใหก้บันกัเรียนส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความริเร่ิมสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งดีเป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหค้รูสามรถจดัการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หนา้ 32) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของส่ือ
การเรียนรู้วา่เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนบัสนุนการจดักระบวนการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเขา้ถึงทกัษะกระบวนการเกิด
ประสิทธิภาพ ภาวดิา  ธาราศรีสุทธิ (2550, หนา้ 131) กล่าววา่ใชส่ื้อการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความรู้ท่ีเป็น
รูปธรรม เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้กิดแนวคิดและไดป้ระสบการณ์ตรงมากขน้ เร้าความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนสามารถจ าส่ิงท่ีเรียนไดใ้นระยะยาว น าส่ิงท่ีเป็นประสบการณ์จากแหล่งต่างๆ มาสู่
หอ้งเรียนไดม้ากข้ึน สร้างพ้ืนฐานในดา้นความคิดสร้างสรรคใ์หแ้ก่ผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจบทเรียนและ
เน้ือหาวิชาต่างๆ ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
    1.3  ดา้นการนิเทศการศึกษาพบวา่ครูมีความคิดเห็นต่องานบริหารการวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ในดา้นการ
นิเทศศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เพราะผูบ้ริหารตอ้งพฒันาผูส้อนใหมี้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทกัษะ
การถ่ายทอดความรู้ใหน้กัเรียน จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารตอ้งแนะน าวธีิปฏิบติังานของครูใหมี้คุณภาพ ซ่ึงการนิเทศ 
จะท าใหผู้บ้ริหารทราบถึงปัจจยัในการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป เพ่ือความเจริญงอกงาม
ของนกัเรียน ดงันั้นการประสานงานระหวา่งครูกบัผูบ้ริหารจะช่วยพฒันาครูใหเ้ก่งข้ึน ทั้งการเลือกวสัดุอุปกรณ์ 
ใชป้ระกอบการสอน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อนกัเรียนในท่ีสุด สอดคลอ้งกบั สันติ บุญภิรมย ์ ( 2552, หนา้ 204) ท่ีกล่าวถึง
การนิเทศ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงเง่ือนไขการเรียนรู้และความเจริญงอกงามของผูเ้รียน โดยมุ่งให้
ผูส้อนไดป้รับปรุงวธีิการสอนจดักิจกรรมอ่ืนควบคู่กนั สอดคลอ้งกบั เกษม  แยม้ศิริ (2556) ท่ีใหแ้นวคิดวา่
ผูบ้ริหารนิเทศเพ่ือช่วยพฒันาครูในการจดัหาและเลือกส่ืออุปกรณ์มาใชป้ระกอบการสอน ส่งผลใหค้รู 
จึงสามารถประเมินผลการเรียนของนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
           1.4  ดา้นการวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา พบวา่ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่องานบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
ในดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เพราะครูสามารถใชก้ระบวนการวิจยัไป
พฒันากระบวนการสอนจึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูท าวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีเนน้การท าวิจยัท่ีสามารถน าผลการวิจยัมาใชใ้น
การปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน และใช้การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ท่ีก าหนดให้ภารกิจของผูส้อน
สอดคลอ้งกบั ศิริพร  สระทองหน (2558, หนา้ 55) ไดศึ้กษาแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาด
เลก็ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจยัพบว่า 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาแต่ละรายการอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัการปฏิบติั 3 อนัดบัแรก คือ มีการวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของสถานศึกษาเพ่ือก าหนดนโยบาย
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และการจัดท าแผนงาน รองลงมาคือ มีการด า เนินงานตามแผนงานและพัฒนาครูและผู ้เ รียนโดยใช้
กระบวนการวิจยัและมีการนิเทศติดตาม ประเมินผล พฒันา และน าไปใชป้รับปรุง ทั้งน้ีเพราะครูเห็นความส าคญั
ของการวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
                    2.  การเปรียบเทียบครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารวชิาการ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามเพศนั้น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  อาจเป็นเพราะวา่การ
บริหารงานวชิาการในปัจจุบนัเป็นการท างานในบทบาทท่ีไม่แตกต่างกนัในดา้นเพศ เพราะวา่ครูไม่วา่จะเป็น 
เพศหญิงหรือเพศชายมีสิทธิเสรีภาพและโอกาสในการแสวงหาความรู้เท่าเทียมกนั จึงส่งผลใหค้รูท่ีมีเพศต่างกนั 
มีความรู้ความเขา้ใจต่อการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาไดเ้ท่าเทียมกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นุชรี  เอ่ียมไผ ่(2557) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั  
                  3.  ผลการเปรียบเทียบครูท่ีมีประสบการต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนก
ตามประสบการณ์นั้น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพราะครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากจะ
มองเห็นการบริหารงานวิชาการแต่ละดา้นมากกวา่เห็นขอ้บกพร่องและขอ้พฒันามากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานนอ้ย อาจเป็นเพราะเพ่ิงไดรั้บการบรรจุรับราชการยงัไม่เคยผา่นการบริหารงานจากส่วนงานของโรงเรียน 
อีกทั้งครูท่ีมีประสบการณ์ท างานมากมีความสัมพนัธ์ ความผกูพนักบัระบบท างาน บทบาทของผูบ้ริหารและ
ผูร่้วมงาน มีการท างานร่วมกนัมานานจนเกิดความคุน้เคย ใหเ้กียรติซ้ึงกนัและกนั รู้สภาพการท างานและสามารถ
ปฏิบติัตวัต่อกนัไดดี้  

 
               

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมใหมี้การจดัสถานท่ี

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละหอ้งพิเศษเพ่ือสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ                                         
2. ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาควรประสาน   ความร่วมมือจาก

หน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาในการผลิตจดัหาพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาใน
การผลิตอยา่งมีคุณภาพ     
                     3.   ดา้นนิเทศการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 
พร้อมพฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษาประเมินและสรุปผลการนิเทศภายในอยา่งเป็น
ระบบยิง่ข้ึนและน าผลนิเทศการศึกษามาพฒันาผลการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
                     4.  ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูท าวจิยัอยา่ง
ต่อเน่ือง และใชก้ระบวนการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
 
              1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชด าริ สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
              2. ควรศึกษาความตอ้งการของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ราชด าริ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
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