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ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

มุฑิตา เวชพราหมณ์* 
 

บทคดัยอ่ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบั
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์
การท างาน  ด าเนินการโดยใช้หลักการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือครูของ
โรงเรียนขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 4 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2561  4 โรงเรียน จ านวน 180 คน โดยใชก้ารสุ่มแบบชั้นภูมิ 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครู การวิเคราะห์ขอ้มูลใชจ้  านวนและร้อยละ ความ
คิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอ ท่า
ศาลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการหาค่า (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช จ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์การท างาน ใชส้ถิติ  t test แบบ Independent วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ถา้พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 จะท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé’s Post hoc Comparison) 

ผลการวิจยัพบวา่  
1. ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง     

ในอ าเภอท่าศาลา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ใน
ภาพรวมพบว่ามีการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงตามค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผลและ
ประเมินผล  และดา้นการนิเทศการศึกษา 

2. ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 4 จังหวดั
นครศรีธรรมราช ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ทุกดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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    3. ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช  ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’ 
Post Hoc Comparison) พบว่าครูท่ีมีประสบการณ์  10 ปีข้ึนไปและ5–10 ปี มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางในอ าเภอท่าศาลา ในระดบัสูงกว่าครูท่ีมี
ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี  
 
ค าส าคญั 

ความคิดเห็น การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 
บทน า 

การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารการศึกษาท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญัเพราะโรงเรียนจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กบังานวิชาการ
ของโรงเรียนเป็นหลกัท่ีจะสร้างนกัเรียนใหมี้คุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณสมบติั
ตามท่ีตอ้งการ เพื่อน าไปใชใ้นการด ารงชีวิตในสงัคมต่อไป 

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545  
ในหมวดท่ี 4  แนวการจดัการศึกษามาตรา 24 ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการการจดัการเรียนรู้  
ในด้านเน้ือหาสาระ  และกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด  ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จดัวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานและหลากหลายวิธีโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  พร้อมน้ีต้องสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ 
ส่ิงแวดลอ้ม ส่ือการเรียน รวมทั้งการน างานวิจยัมาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ผูเ้รียน (อุทยั บุญประเสริฐ  2546:  60)  จากการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีมาตรฐานระดบั
สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยและมีการส่งเสริมให้ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษา
อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพเม่ือสะทอ้นไปยงัผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ปีการศึกษา 
2560 พบว่ายงัต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานจากการตรวจสอบจากเขตพื้นท่ี และในส่วนของภาพรวมการ
บริหารจดัการของสถานศึกษามีการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ แต่หากพิจารณาเป็นรายโรงเรียนยอ่ม
มีปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารงานวิชาการของแต่ละสถานศึกษาแตกต่างกนัไป สถานศึกษาบางแห่งมี
โอกาสเลือกนกัเรียนท่ีมีพื้นฐานทางวิชาการท่ีดีแต่บางสถานศึกษาไม่มีโอกาสไดค้ดัเลือกและไดรั้บ
การเกล่ียนักเรียนจากสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนมาสมคัรเป็นจ านวนมาก  จึงท าให้เกิดปัญหาดา้นการ
บริหารงานวิชาการตามมา 
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 จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อผูว้ิจยัจะไดน้ าแนวความคิดเห็นของครู
ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารงานวิชาการของตนเองและน ามาปรับปรุงและพฒันาการ
บริหารงานวิชาการใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัความคิดเห็นของ
ครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ใน 4 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา                       
  1.2 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้                         
  1.3 ดา้นการวดัผลและประเมินผล                               
  1.4 ดา้นการนิเทศการศึกษา  

                                     
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง มีดงัน้ี 

  2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูของโรงเรียนขนาดกลาง ในอ าเภอ                
ท่าศาลา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 
2561 4 โรงเรียน จ านวน 180 คน 
  2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ครูของโรงเรียนขนาดกลาง ในอ าเภอ
ท่าศาลา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 
180 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (อา้งถึง
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ในสุรศกัด์ิ  อมรรัตนศกัด์ิ, บุญมี พนัธ์ุไทยและสมจิตรา เรืองศรี,  2559 หน้า 101 ) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่และยอมใหค้ลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 123 คน 
  2.3 เลือกกลุ่มตวัอยา่งจากครูในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 4 โรงเรียน โดยวิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (สุรศกัด์ิ อมรรัตนศกัด์ิ และคนอ่ืนๆ, 2559, หน้า 90-92) จดัแบ่งชั้นภูมิตาม
จ านวนโรงเรียนได ้4 ชั้นภูมิ 
 

3. ตวัแปรท่ีจะศึกษา มีดงัน้ี 
        3.1 ตวัแปรอิสระ  
        3.1.1 เพศ  

                      3.1.1.1 ชาย 
                        3.1.1.2 หญิง 
       3.1.2 ประสบการณ์การท างาน 
                  3.1.2.1  นอ้ยกวา่ 5 ปี  
                   3.1.2.2  5-10 ปี 
                  3.1.2.3  10 ปีข้ึนไป 
           3.2 ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ าแนกเป็น  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผลและประเมินผล และดา้นการนิเทศการศึกษา 
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ประกอบไปดว้ย 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของ
เป็นแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (checklist) เพื่อสอบถามเก่ียวกบั เพศ และประสบการณ์การ
ท างาน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
5 ระดบั มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
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การวิเคราะห์ขอ้มูล 
     1. ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

2. ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 
จงัหวดันครศรีธรรมราช วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (X̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จังหวดั
นครศรีธรรมราช จ าแนกตามเพศ ศึกษาวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t test) 

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จังหวดั
นครศรีธรรมราช จ าแนกตามประสบการณ์การท างานของครู โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ.05 
จะท าการทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของ Scheffé (Scheffé’s post hoc comparison) 

 
สรุปผลการวิจยั 

1. ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาด
กลาง  ในอ าเภอท่าศาลา สังกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จังหวัด
นครศรีธรรมราชในภาพรวมและรายดา้น พบวา่มีการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

2. ครูท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของ ผู ้บริหาร
สถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
เปรียบเทียบรายคู่ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2 คู่ คือ ครูท่ีมี
ประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี กบัครูท่ีมีประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์
ท างานอายนุอ้ยกว่า 5 ปี กบัครูท่ีมีประสบการท างาน 10 ปีข้ึนไป แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติท่ีระดับ .05 เม่ือ
เปรียบเทียบรายคู่ พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2 คู่  คือครูท่ีมี
ประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี กบัครูท่ีมีประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์
ท างานนอ้ยกว่า 5 ปี กบัครูท่ีมีประสบการณ์ท างาน 10 ปีข้ึนไป ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้                    
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบความแตกต่างกนั อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2 คู่   คือ ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี  กับครูท่ี มี
ประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี กบัครูท่ีมีประสบการณ์
ท างาน 10 ปีข้ึนไป ดา้นการวดัและประเมินผลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
เปรียบเทียบราย  พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2 คู่  คือ ครูท่ี มี
ประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี กบัครูท่ีมีประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์
ท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี กบัครูท่ีมีประสบการณ์ท างาน 10 ปีข้ึนไป ดา้นการนิเทศศึกษา แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 2 คู่ คือ ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานนอ้ยกว่า 5 ปี กบัครูท่ีมีประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี 
และครูท่ีมีประสบการณ์ท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี กบัครูท่ีมีประสบการณ์ท างาน 10 ปีข้ึนไป 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

จากการวิจยัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 สามารถ 
อภิปรายผล ดงัน้ี   
 1. คิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร สถานศึกษาขนาดกลาง ใน
อ าเภอท่าศาลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช 
แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการ
วดัผลและประเมิน และด้านการนิเทศศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีการบริหารงาน
วิชาการอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะการบริหารวิชาการเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปรับปรุง พฒันากิจกรรมการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตร 
ตลอดจนการวดัและประเมินผล ใหเ้กิดผลแก่ผูเ้รียนตามเป้าหมายของหลกัสูตรและจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัจนัทรานี สงวนนาม 
(2553, หน้า 148) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของการบริหารงานวิชาการว่า เป็นหัวใจส าคญัของการ
บริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญัเป็น
อย่างยิ่ง ส่วนการบริหารดา้นอ่ืน ๆ นั้นแมจ้ะมีความส าคญัเช่นเดียวกนั แต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริม
สนบัสนุนให้งานวิชาการด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ี
ในการบริหารจะตอ้งสนบัสนุนให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของหลกัสูตร 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นตามค่าเฉล่ียสูงสุดสามารถน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
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 1.1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า ครูในสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอ
ท่าศาลา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก เป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีรายวิชาต่างๆ ครบถว้นตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  สนบัสนุนใหค้รูมีความรู้และมีส่วนร่วมในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษารวมทั้งจดัอบรมสัมมนาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรไปใชใ้ห้
เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน และบริบททางสังคม โดยมีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นผูค้วบคุมดูแลภายใตค้วามร่วมมือของครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง     
ทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนและบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงวาสนา กล ่านอ้ย 
(2556) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่าความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

 1.2 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ พบว่า ครูในสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอ
ท่าศาลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราชมีความคิด
เห็นเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมมีการปฏิบติัอยู ่ 
ในระดบัมาก เป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน การเรียนรู้และตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัการ
เรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ถนดั และความสนใจของผูเ้รียนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการศึกษาคน้ควา้การปฏิบติัจริง ส่งเสริม
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีคุณภาพ  พร้อมกนันั้นยงัเน้นปลูกจิตส านึกให้
ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกรายวิชา รวมทั้ง
ส่งเสริมและพฒันาครูเพิ่มพูนความรู้และทกัษะเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นุชรี 
เอ่ียมไผ ่(2557) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
ส านักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนส านกังานเขตมีนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านทั้ ง 4 ด้าน พบว่าครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ส านกังานเขตมีนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากเช่นกนั 
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1.3 ดา้นการวดัผลและการประเมินผล พบวา่ ครูในสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่า
ศาลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยรวมมีการปฏิบติัอยู ่   
ในระดับมาก เป็นเพราะผู ้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ  และมีการส่งเสริมให้ครูด าเนินการ
กระบวนการวดัผลและประเมินผลให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการ
เรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ การก าหนดระเบียบแนวทางการปฏิบติัมลใน
การวดัและประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ จดัท าเอกสารหลกัฐาน
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี
ใชพ้ฒันาผูเ้รียน วดัความกา้วหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน ครูผูส้อนใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบเพื่อพฒันาและปรับปรุงวิธีการสอนใหเ้หมาะสม กบัเน้ือหาวิชา หลกัสูตรและลกัษณะของ
ผูเ้รียน สถานศึกษาใช้เป็นขอ้มูลในการส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง การบริหารงานวิชาการให้มี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โดยใช้
ผลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้และความส าเร็จทางการ
เรียนของผูเ้รียน ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้
อย่างเต็มตามศกัยภาพ สอดคลอ้งกบั ทิพยรั์ตน์ ชมพูแสง (2551) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการ ของครูโรงเรียนเทศบาลจงัหวดันนทบุรี  พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเทศบาล จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

1.4 ด้านการนิเทศศึกษา ครูในสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั  
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
เป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผูรั้บผิดชอบในการนิเทศภายใน
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน  การด าเนินงานนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนระดบัสถานศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  และรายวิชา สอดคลอ้งกบัพระเอกพร เอกวโร (เอียดจุย้) (2556) ศึกษาเร่ือง 
การบริหารงานวิชาการของ ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง พบวา่การ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 
จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยจ าแนกตามเพศ พบว่าครูในสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีมีเพศต่างกัน                        
.                 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่า
ศาลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมและ
รายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูเพศหญิง มีการปฏิบติัมากกว่าครู
เพศชายสอดคล้องกับสรัญญา วรรณศิลป์ (2556) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครผลวิจยั
พบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  

2.2 ครูในสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงาน วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอท่าศาลา  
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมและราย
ดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูท่ีมี ประสบการณ์การท างานนอ้ยกว่า 5 
ปี มีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่าครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน  5-10 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน 10 
ปีข้ึนไป เป็นเพราะครูท่ีมีประสบการณ์ การท างานมากยอ่มมีทศันะในดา้นการบริหารวิชาการของ
ผูบ้ริหารไดค้รอบคลุม มีวิสัยทศัน์ และมีมุมมองในการท างานไดก้วา้งไกลกว่าครูท่ีมีประสบการณ์
การท างานนอ้ย อีกทั้ง การสั่งสมประสบการณ์ในการท างานท่ีมากข้ึนส่งผลให้ครูท่ีมีประสบการณ์
การท างานมากเลง็เห็นถึงความส าคญัของการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารมากกวา่ สอดคลอ้งกบั 
จุฑาณัฐ สุภาพ (2555) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอเขาฉกรรจ์ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้วเขต 1 พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตอ าเภอเขาฉกรรจ ์สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 
1 จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานมากมีความเห็นในการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานนอ้ย 
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ขอ้เสนอแนะ 
1.ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้  

1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูบ้ริหารควรสนับสนุนให้พัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นตน้แบบแก่
สถานศึกษาอ่ืน   

1.2 ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ครูพฒันา กระบวนการ
เรียนรู้ใหมี้ความหลากหลาย การผลิตส่ือนวตักรรมท่ีเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม ส่งเสริมการบูรณา
การวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและผูเ้รียน   

1.3 ด้านการวัดผลและประเมินผล  สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา 
ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการวดัและประเมินผลใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ การจดัระบบ การเทียบโอน
ผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งถูกตอ้งตามระเบียบในปัจจุบนั  การจดัประชุม อบรมเพื่อให้ครูมีความรู้
ความสามารถในการสร้างเคร่ืองมือการวดัและประเมินผลและจดัท าคู่มือและก าหนดระเบียบ
กฎเกณฑเ์ป็นหลกัในการเทียบโอนผลการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรไวอ้ยา่งชดัเจน  

1.4 ดา้นการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรมีการเสนอวิธีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
ของการนิเทศภายในสถานศึกษา การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อพฒันา กระบวนการนิเทศ 
การจดัการเรียนการสอนและการสร้างเคร่ืองมือการนิเทศ  การจดัท า เคร่ืองมือนิเทศ พฒันาระบบ 
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา และการสร้างเคร่ืองมือ นิเทศการสอน 

 
2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป   

2.1 ศึกษาความคิดเห็นของครูผู ้สอนเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหาร
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดันครศรีธรรมราช ประเภทระดบัมธัยมศึกษา  

2.2 ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
ได้รับรางวัลหรือประสบความส าเร็จในการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษา  ประเภท
มธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีมีสถานภาพต่างกนั 
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