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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาเครือขายที่ 50  สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก ครูในสถานศึกษาเครือขายที่ 50  สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา  2562 จํานวน 151 คน คัดเลือกโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยใชโรงเรียนเปนชั้น
แลวเทียบบัญญัติไตรยางศเพ่ือกําหนดจํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละโรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ หาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเทากับ 0.60 -1.00 คาความเชื่อมั่นเทากับ .958 สถิติที่ใชใน
การวิจัยไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที  และวิเคราะห ความ
แปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 
50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และรายดานพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา รองลงมา คือ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และดาน
การนิเทศการศึกษา ขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  2) ครูที่มีระดับการศึกษาและมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ รายดานไมแตกตาง 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การบริหารงานวิชาการ, ผูบริหารสถานศึกษา 
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Abstract 

The aim this research here is to study and compare satisfaction of teacher academic 

management of cluster 50, under office Klongsamwa District, Bangkok Metropolitan Administration 

categorized by their education background and their working experience. The sample consisted of 151 

teachers during academic year of 2019. The proper size of the sample was determined using the Cohen 

table the stratified model by using the school as a class and comparing. The research instrument was 

five - rating scale questionnaire. It was determined that the content validity of the items of objective 

congruence in the range between 0.60 - 1.00 and the Cronbach’s alpha coefficient showing a level of 

reliability at 0.958 The data collected were analyzed using the descriptive statistic, t-test and One Way 

Analysis of Variance.The research results were elaborated that 1) teacher opinions toward academic 

administration a case study were performed at a high level 2) the comparison of teacher’s opinions are 

devided by their education background was not significant differentes and teacher participation, 

classified by working experience was differents except budget management and general administration 

were not different. 

Keywords: Satisfaction, Academic Management, Administrator 

1. บทนํา

ตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) รวมกับกรุงเทพมหานครดําเนินการจัดการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2561 พบวาสถานศึกษาโรงเรียนเครือขายที่ 50 สํานักงาน
เขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 โรงเรียน ไดระดับคุณภาพรายวิชาอยูในระดับพอใชถึงปานกลางทุกรายวิชา 
โดยรวมมีผลคะแนนในระดับประเทศลดลงคิดเปนรอยละ 2.93 (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล, 2562: 9)  

จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกครูใน
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การปฏิบัติงานดานวิชาการไดอยางมีความสุข เพ่ือใหผูบริหารสามารถบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ สงผลตอการ 
พัฒนาผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพและเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารวิชาการตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตประชากรและตัวอยาง 
ประชากร ไดแก ครูในสถานศึกษาเครือขายที่ 50  สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจําป

การศึกษา 2562 จํานวน 6 โรงเรียนรวมท้ังสิ้น  222  คน  

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษาเครือขายที่ 50  จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดคูบอน โรงเรียน        
วัดบัวแกว โรงเรียนวัดแปนทอง โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร โรงเรียนสุเหราสามวา โรงเรียนบานหนองระแหง สํานักงานเขต
คลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา  2562  กําหนดขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของโคเฮน 
(Cohen) ที่ประชากรจํานวน 222  คน จึงใชกลุมตัวอยาง 151 คน คัดเลือกโดยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Strata) โดยใช
โรงเรียนเปนชั้นแลวเทียบบัญญัติไตรยางศเพ่ือกําหนดจํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละโรงเรียน   

2. ขอบเขตเน้ือหา 
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา โดยอางอิงจากสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2554: 32-33)  และตองตา กวดนอก (2556: 8)  
ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 4) การนิเทศการศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามทีแ่กไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางจริง นํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ไดคา 0.2 ข้ึนไป และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยการหา
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดคาความเชื่อมั่น  .958 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเองจํานวน 151 ฉบับโดยชี้แจงวัตถุประสงค 
อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง  

 3. การวิเคราะหขอมูล 

        วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอและโดยรวม ทดสอบความแตกตางดวยการทดสอบที (Independent Sample t-test) 
กับตัวแปรระดับการศึกษา และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) กับประสบการณใน
การปฏิบัติงาน  
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ผลการวิจัย  
1. ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50

สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความระดับพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน  

   (n=151) 
ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ ลําดับ 

1 ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4.32 .64 มาก 1 
2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.21 .55 มาก 4 
3 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4.28 .50 มาก 2 
4 ดานการนิเทศการศึกษา 4.23 .50 มาก 3 

รวม 4.26 .43 มาก 
จากตารางท่ี 1 พบวา ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 

สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.26) และ  
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.=.43) 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50

สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา 

  (n=151) 

จากตารางที่ 2 พบวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบรหิารสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 
( n=104) 

สูงกวาปริญญาตรี 
( n=47)     t   Sig. 

S.D. S.D. 
1 ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4.37 .53 4.21 .82 1.422 .157 

2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.24 .52 4.17 .61 .704 .482 

3 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 

4.31 .47 4.20 .55 1.355 .177 

4 ดานการนิเทศการศึกษา 4.25 .52 4.18 .46 .831 .407 

รวม 4.29 .39 4.19 .51 1.381 .169 
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3. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขาย
ที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

    (n=151) 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน (ป) 

ความพึงพอใจของครูตอการบริหาร 
งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

นอยกวา5 ป 
( n=37) 

5-10 ป 
( n=41) 

10 ปขึ้นไป 

( n=73) 
F Sig. 

S.D. S.D. S.D. 
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4.17 .55 4.26 .86 4.43 .50 2.377 .096 

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.05 .53 4.23 .67 4.29 .47 2.250 .109 
3. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาในสถานศึกษา
4.19 .43 4.28 .64 4.32 .43 .867 .423 

4. ดานการนิเทศการศึกษา 4.18 .55 4.23 .53 4.26 .46 .286 .751 
   รวม 4.15 .56 4.10 .54 4.19 .49 2.075 .129 

จากตารางที่ 3 พบวาครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน  

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่  50 สํานักงาน
เขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. ระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถาน ศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขต
คลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

    2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถาน ศึกษาเครือขายที่ 
50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน  

    2.2 ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถาน 
ศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่  50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่  50 สํานักงานเขต
คลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานพบวาอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการ
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ไดกําหนดใหงานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษาท่ีมุงกระจายอํานาจในการบริหารไปใหสถานศึกษามากที่สุด ตาม
เจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย สอดคลองกับงานวิจัยของ สายนภา ดาวแสง 
(2559) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักการศึกษา เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี พบวาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานผูวิจัยอภิปรายไดดังน้ี 

1.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูบริหารใหค วามสําคัญในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยการสงเสริมใหครูวิเคราะหสภาพความตองการตางๆ มีการสํารวจแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน
เพ่ือนํามาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีสวนรวมจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนิเทศ ประเมินผลการใชหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของปทมพร พงษเพชร (2561) ไดศึกษาทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่สงผล
ตอการบริหารงานวิชาหารของโรงเรียน สังกัดพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษาอยูในระดับมาก  

1.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดทําแผน
จัดการเรียนรูครบทุกกลุมสาระ สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง สอดคลองกับ
ความตองการและความแตกตางของผูเรียน มีการใชสื่อการสอนที่ครูและนักเรียนรวมกันผลิต ใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
หองเรียน รวมท้ังมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระรัตน คันธิวงศ (2560)  ไดศึกษาการ
บริหารงานการจัดการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พบวาดานการสรางการเรียนรูอยูในระดับมาก 

1.3 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาได
กําหนดใหมีโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริม สนับสนุนและใหความชวยเหลือทั้งอุปกรณ และความรูในการ
ทําวิจัยแกครู สงเสริมใหครูเปนนักวิจัยโดยการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาใหกับผูเรียน รวมทั้งยังสงเสริมการสราง
เครือขายในการวิจัยทั้งภายในและนอกโรงเรียน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ หทัย ศิริพิน (2558) ไดศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ)  พบวาการบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอยูในระดับมาก  

1.4 ดานการนิเทศการศึกษาอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษามีการประชุมแตงต้ังคณะกรรมการ และ
วางแผนการนิเทศภายในอยางเปนระบบ โดยการจัดทําตารางการนิเทศทุกภาคเรียน มีการสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหา
เพ่ือนํามาจัดกิจกรรมการนิเทศที่หลากหลาย มีการชี้แจงผลการนิเทศใหครูทราบ รวมทั้งสงเสริมใหครูนําผลการนิเทศมา
ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาส่ือการสอนและนํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ตองตา กวดนอก 
(2556) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุมเขตพ้ืนที่
กรุงเทพฯ กลาง สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวาดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมครูที่มีระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน
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ตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 ไมแตกตางกัน ผูวิจัยอภิปรายได
ดังน้ี 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 
50 โดยภาพรวมครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
เครือขายที่ 50 ไมแตกตางกัน การที่ผลวิจัยเปนเชนน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 มีความตระหนักในการ
บริหารวิชาการเปนอันดับแรก รวมทั้งผูบริหารยังใหการสนับสนุน สงเสริม และติดตามการทํางานของครูเพ่ือใหการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคของการบริหารงานวิชาการอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงทําใหครูที่มีระดับ
การศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับวิมล เดชะ (2559) ไดศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมสตูล พบวาครูผูสอนท่ีมีวุฒิ
การศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน   

2.2 ผลการเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 ไมแตกตางกัน การที่ผลวิจัยเปนเชนน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 
ไดรับการพัฒนาดานการบริหารอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถบริหารงานวิชาการใหมีคุณภาพและเขาใจบทบาทหนาที่
เปลี่ยนไปตามรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการประชุมอบรม สัมมนา เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาทันตอขาวสาร
ขอมูลเปนผลใหผูบริหารสถานศึกษาปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีใหทันกับการเปลี่ยนไปของเหตุการณและสิ่งแวดลอม ทําใหการ
บริหารของผูบริหารเปนไปตามระบบและครูมีความรับผิดชอบตองานท่ี ไดรับหมายเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ    
สริศา ตาใส (2557) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของกลุมโรงเรียนแมจริมสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1พบวาครูที่มีประสบการณการสอนท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูสํารวจภูมิปญญาทองถ่ิน  และ
สงเสริมใหครูจัดทําสาระทองถ่ิน 

2. ดานการบริหารจัดการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน และสงเสริมใหครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

3. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางความตระหนักถึงบทบาทของครูในฐานะ
นักวิจัย และสนับสนุนการสรางเครือขายในการวิจัยภายในโรงเรียน 

4. ดานการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรวางแผนการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และ
สงเสริมใหมีการสํารวจ วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการนิเทศ 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงาน
เขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร     
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2. ศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงานเขต
คลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร   
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