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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10  และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตาม 
เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใน

จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 132 คน เคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

สถิติในการวิเคราะห์คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าทีแบบ Independent t-test 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) เม่ือเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัด
เพชรบุรี พบว่าเม่ือครูมีความแตกต่างท้ังด้าน เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทำงานจะมีความคิดเห็น

ของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา, ความคิดเห็นของครู 
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ABSTRACT 

The Objectives of this research were to study 1) to study the opinions of teachers 

towards the academic administration of medium sized secondary school administrators in 

Phetchaburi Province under The Secondary Educational Service Area Office 10, and  2) to 

compare the level of teachers’ opinion towards academic administration of secondary 

school administrators in Phetchaburi Province under The Secondary Education Service 

Area Office10 that classified by gender, educational level, and work experience. The 

sample consisted of 132 middle-sized secondary school teachers in Phetchaburi province. 

The research instrument consisted of 5 rating scales questionnaires. The statistics for analysis 

were Percentage, Arithmetic Mean, and Standard Deviation and test the hypothesis by 

using the independent t-test. 

The research results as follows: 1) Middle school secondary school administrators 

in Phetchaburi Province under The Secondary Education Service Area Office 10 had 

academic administration at a high level in overall. 2) When comparing teachers' opinions 

on academic administration of middle school secondary school administrators in 

Phetchaburi province. It was found that when the teachers were different in gender, age, 

and work experience, there were opinions of the teachers towards the academic 

administration of medium sized school administrators no difference. 

 

Keywords: Academic administration of School Administrator, Teachers’ Opinion 

 

บทนำ 

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพน้ัน จะต้องมีการบริหารงานในสถานศึกษาให้ครอบคลุมในทุก

กิจกรรม และการดำเนินงานทางการศึกษาในทุกเร่ือง เน่ืองจากการท่ีจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 

และมีคุณลักษณะท่ีประเทศชาติต้องการน้ัน เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการโดยตรง เพราะ
งานวิชาการเป็นงานด้านท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน การใช้ส่ือ และอุปกรณ์การสอน การจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวัดผลประเมินผล โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ถ้าครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่างดีแล้ว ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนา ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนตามไปด้วย ดังน้ันการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาจึง

เป็นแนวทางท่ีถูกต้องในการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน เน่ืองจากการท่ีจะพัฒนาผู้เรียน ให้ประสบ

ความสำเร็จได้น้ัน ต้องเร่ิมจากวัยเด็ก ดังคำกล่าวท่ีได้ยินโดยท่ัวไปว่า เด็ก คือ อนาคตของชาติ ซ่ึงใน

กระบวนการจัดการศึกษา เพ่ือท่ีจะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพน้ัน ปัจจัยท่ีถือว่ามีอิทธิพล และมีความสำคัญ
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ท่ีสุดก็คือ ครู ด้วยเหตุน้ี กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องพัฒนาครูให้เป็นบุคคลท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนา

เด็กให้มีศักยภาพต่อไป จะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ในหมวด 7 ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 ให้กระทรวง
ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการกำกับและประสานให้สถาบันท่ีทำหน้าท่ีผลิตและ

พัฒนาครู คณาจารย์ รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และมีความเข้มแข็งในการเตรียม

บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเน่ือง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณ และจัดต้ังกองทุน
พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน, 2553: 31-32) 

 การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 มาให้การกระจายอำนาจในการ

บริหารการจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาดำเนินได้โดยอิสระ 

คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมจาก

การมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ
จัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ัง การวัด

ปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ในการบริหารงาน

วิชาการจึงประกอบด้วยงานหลายอย่าง ส่ิงสำคัญของงานด้านวิชาการ คือ หลักสูตรเป็นตัวกำกับงานด้าน

วิชาการ ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้นำ ในการนำไปใช้ในแต่ละสถานศึกษาจึงแตกต่างกันไป การจัด
โปรแกรมการศึกษา จึงข้ึนกับปัจจัยหลายอย่างเช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมท้ังผู้เรียนด้วย 

ด้วยเหตุน้ี การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานท่ีสำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็น

งานท่ีจะต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็นเคร่ืองช้ี
ความสำเร็จ และความสามารถของผู้บริหารเอง (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553: 3) 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โดยใน

แต่ละโรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารงานตามภารกิจ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่  

ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร และเทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยในการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพน้ัน จะต้องมีการบริหารงานในสถานศึกษาให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรม และการดำเนินงานทาง

การศึกษาในทุกเร่ืองจากความสำคัญของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนท่ีจะเป็นรากฐานการพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะท่ีประเทศชาชาติต้องการดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษา และเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้

ทราบถึงความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของในแต่ละโรงเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนา
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ศักยภาพทางวิชาการของโรงเรียน และเพ่ือท่ีจะเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องได้

นำไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของครู 

ซ่ึงจะส่งผลต่อศักยภาพทางวิชาการของโรงเรียน ทำให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ และทำให้
ผู้เรียนเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติต้องการ อีกท้ังยังส่งผลต่อการจัด

การศึกษา ซ่ึงจะเป็นภาพรวมของโรงเรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตาม 

เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใน

จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผู้วิจัยใช้ขอบข่ายงานวิชาการโรงเรียน 
จากเอกสารทางวิชาการหลายแหล่ง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ  

และตัวแปรตาม ได้ดังน้ี  

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของครู 
1. เพศ 

     - หญิง 

     - ชาย 
2. ระดับการศึกษา 

     - ปริญญาตรี 

     - สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

3. ประสบการณ์ทำงาน 
     - 1-15 ปี 

     - 16 ปีข้ึนไป 

ความเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัด

เพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 10 ใน 6 ด้าน ได้แก่ 
    1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ 

    2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

    3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

    4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ 
    5. ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนและงาน 

ทะเบียนนักเรียน 

    6. ด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  

โดยขอบเขตของการบริหารงานวิชาการท้ังหมด 12 ประเด็น (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 

23) ซ่ึงผู้วิจัยคัดเลือกประเด็น 6 ประเด็นจากท้ังหมด 12 ประเภท เน่ืองจากการสัมภาษณ์ครูทำให้ทราบว่า 

ท้ัง 6 ประเด็นท่ีผู้วิจัยเลือก มีผลการบริหารงานวิชาการในระดับสูงมาก คือ 1) ด้านการวางแผนงาน

วิชาการ 2) ด้านการบริหารการพัฒนาหลักสูตร 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมงานด้านวิชาการ 5) ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน และ 6) ด้านการ

ประเมินผลการจัดงานวิชาการ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 ซ่ึงประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีขนาดกลางจำนวน 4 โรงเรียนกล่าวคือ มี

จำนวนนักเรียนระหว่าง 500-1,000 คน ซ่ึงประกอบด้วย 1) โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 2) โรงเรียนป่าเด็ง

วิทยา 3) โรงเรียนท่ายางวิทยา 4) โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โดยมีจำนวนครูท้ังส้ิน 200 คน ผู้วิจัยใช้
ประชากรท้ังหมดเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซ่ึงประกอบด้วย 1) 

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 2) โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 3) โรงเรียนท่ายางวิทยา 4) โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง

วิทยา โดยจำนวนกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 132 คน ซ่ึงกำหนดโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1970: 608 อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และคณะ , 2559) และสุ่มโดยวิธีแบ่งช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling) 

3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของครูขนาดกลางในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซ่ึงประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ 

การสอน 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 6 ด้าน คือ  

1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ  

2) ด้านการบริหารการพัฒนาหลักสูตร   

3) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ  

5) ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน และ 

6) ด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ 
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4. เคร่ืองมือในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัยในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม 

เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) เก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ และประสบการณ์การสอน 

ตอนท่ี 2 เป็นคำถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูต่อ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนตามขอบข่ายของงานวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) มีท้ังหมด  

5 ระดับ กำหนดระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้น้ำหนักดังน้ี 
 

5  หมายถึง  เห็นด้วยกับการบริหารงานวิชาการในระดับ มากท่ีสุด 

4  หมายถึง  เห็นด้วยกับการบริหารงานวิชาการในระดับ มาก 
3  หมายถึง  เห็นด้วยกับการบริหารงานวิชาการในระดับ ปานกลาง 

2  หมายถึง  เห็นด้วยกับการบริหารงานวิชาการในระดับ น้อย 

1  หมายถึง  เห็นด้วยกับการบริหารงานวิชาการในระดับ น้อยท่ีสุด 
 

5. สถิติในการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

สำเร็จรูปสำหรับสถิติท่ีใช้มีดังต่อไปน้ี 
5.1 สถิติพิจารณาแบบสอบถาม 

1) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item Objective 

Congruence: IOC) 

2) สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

5.2 สถิติพ้ืนฐาน 

1) ร้อยละ (Percentage) 

2) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 

3) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบค่าทีแบบ Independent t-test 

 

ผลการวิจัย 

จากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

กลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏ

ดังต่อไปน้ี 
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 1. ผลการศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

กลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบว่า ผู้บริหารวิชาการของ

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 มีการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.36 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดราย

ด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับแรกตามลำดับ คือ 1) ด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ 2) 

ด้านการวางแผนงานวิชาการ และ 3)ด้านการวัดผลประเมินผล และงานทะเบียนนักเรียน 

 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปรากฏผล ดังน้ี 

2.1 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศ 
พบว่าความคิดเห็นของครูเพศชายและเพศหญิงต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่

แตกต่างกัน ท้ังในภาพรวมและรายด้านของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาท้ัง 6 ด้าน 

2.2 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและครูท่ีจบการศึกษาระดับสูงกว่า

ปริญญาตรีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ท้ังในภาพรวมและรายด้าน 

ของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาท้ัง 6 ด้าน 

2.3 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตาม

ประสบการณ์ทำงาน พบว่าความคิดเห็นของครูท่ี มีประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 15 ปี กับครูท่ี มี

ประสบการณ์ทำงานต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไปต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
ท้ังในภาพรวมและรายด้านของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาท้ัง 6 ด้าน 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัย สมมติฐานการศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใน
จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 

และครูท่ีมีประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน มีความเห็นต่อระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา แตกต่างกัน โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีการ

บริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.36 ท้ังน้ีเน่ืองจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดใหญ่



 
 
156 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 3 September - December 2020 

ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในทุกอำเภอและมีบางโรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีมี

ช่ือเสียงทำให้เกิดการแข่งขันซ่ึงกันและกันและผู้อำนวยการโรงเรียนตลอดจนครูอาจารย์ในโรงเรียนต่าง

ทราบดีว่างานวิชาการเป็นปัจจัยสำคัญมาประการหน่ึงของการนำพาการบริหารโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จ ทำ
ให้ครูของโรงเรียนมัธยมขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญชุบ คงทรัพย์ (2553) ท่ีได้ทำการศึกษา การวางแผน

พัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด สรุปผลการวิจัยว่า สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องกับโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร วิไลลักษณ์

(2550) ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  

ในกรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของครูใน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  
การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการการวัดผลและประเมินผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อับดุลรอแม 

ตอเละ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ

ของครูในสถานศึกษาอำเภอกรงปีนัง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 1 พบว่า ระดับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา อำเภอกรงปีนัง สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 1 ตามทัศนะของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากและเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยในด้านนิเทศการศึกษามีประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านอ่ืน ๆ 

 จึงสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.36  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยในด้านการบริหารงานวิชาการในหลาย ๆ ฉบับ สำหรับโยมศึกษาขนาดกลาง

ของจังหวัดเพชรบุรีเกิดข้ึนเน่ืองจาก ครูของโรงเรียนมัธยมขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรีให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ท้ังครูท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอนของครูเม่ือแตกต่างกัน พบว่าเม่ือท้ัง 3 ปัจจัย
แตกต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็นของครูในการบริหารงานวิชาการ กล่าวคือโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

กลางของจังหวัดเพชรบุรีเม่ือปัจจัยท่ีเป็นตัวแปรอิสระแตกต่างกันจะไม่มีผลต่อความคิดเห็นของครูในการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ท้ังน้ีเน่ืองจากเม่ือพิจารณาเร่ืองเพศ จะพบว่าในยุคปัจจุบันครูเพศหญิงและ

ครูเพศชายจะมีความรู้สึกถึงความเท่าเทียมกันซ่ึงเป็นไปตามกระแสความเท่าเทียมระหว่างเพศในยุค
โลกาภิวัฒน์ เม่ือพิจารณาในเร่ืองระดับการศึกษาพบว่าเม่ือครูได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วทาง

กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของครูอย่างต่อเน่ือง 

กล่าวคือครูทุกคนจะผ่านการอบรมหรือศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง นอกจากน้ันการพัฒนา
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ความสามารถของตนเองยังสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายในโลกของ Cyber ส่วนในประเด็นความแตกต่างของ

ประสบการณ์ในการทำงานท่ีไม่มีผลต่อความคิดของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสำหรับ

โรงเรียนมัธยมขนาดกลางของจังหวัดเพชรบุรีเกิดข้ึนเน่ืองจากหลายปัจจัยคือ 1) ความม่ันใจของครู
เน่ืองจากสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างกว้างขวาง 2) การถ่ายเทของข้อมูลในยุคโลกาภิวัตน์ 3) การเปิด

โอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 4) การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ี

เหนือกว่าท้ังในระดับเขต และระดับกระทรวง 5) โอกาสในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนเปิดก้างมากข้ึนกว่า

ในยุคอดีต 6) โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพมีความเป็นธรรมสูงข้ึนเน่ืองจากผลของการปฏิรูปการศึกษา 7) 

ความจริงจังในการใช้งานด้านวิชาการเป็นกลไกไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการบริหารโรงเรียนของกลุ่มผู้อำนวยการ

โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัส ปาละพันธ์ุ (2552) ท่ีได้ทำการศึกษาทักษะ

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช่วงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ช่วงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการบริหารท้ังภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยใน

ต่างประเทศของมาร์ทวาล์วโร (Martwllaro, 1984: 1583) ท่ีได้ทำการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ของ
โรงเรียนท่ีมีผลสำเร็จทางวิชาการในรัฐเม็กซิโก โดยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของโรงเรียนกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ว่าจะข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ในการควบคุมการศึกษา และอิทธิพลท่ีเป็นไปได้ 

จากข้อมูลท่ีสามารถหามาได้ โดยใช้ตัวแปรจากผลการสรุปการทดสอบทักษะเบ้ืองต้นของนักเรียนระดับช้ัน

ท่ี 8, 9 และ 11 ในปี 1979 และ 1981 ในโรงเรียนนิวเม็กซิโก ผลการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์ในช่วง
ท้ายของการศึกษา หรือปลายภาคเรียน และพบว่า ถึงแม้ความสัมพันธ์ท่ีพบตามวิธีของเพียร์สัน จะมี

แนวโน้มบ่งช้ีถึงความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น จำนวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้เรียนมีศีลธรรมจรรยา

ของนักเรียนในเบ้ืองต้น และตัวแปรอ่ืน ๆ จะถูกรวมในรูปแบบดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏความสัมพันธ์ ท่ี
สามารถอ้างอิงให้มีความน่าเช่ือถือ และยอมรับได้ว่า ขนาดโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการ 

จึงสรุปได้ว่า ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใน

จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเม่ือจำแนกตามลักษณะของตัวแปรต้นคือ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน

การทำงานของครู พบว่าเม่ือตัวแปรต้นท้ัง 3 ลักษณะของครูแตกต่างกันจะไม่มีผลต่อความคิดเห็นของครู

ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีเหตุผลสำคัญคือการเปล่ียนแปลงของสังคมในด้าน

สิทธิระหว่างหญิงชาย ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร และความเอาใจใส่ของกลุ่มผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางของจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษา ควรท่ีจะวางแผนพัฒนาครูท่ีมี

ประสบการณ์มากในด้านความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการประเมินผล ไปพร้อม ๆ กับการ

แบ่งงานให้ครูท่ีมีประสบการณ์น้อย ได้เรียนรู้งานในด้านวิชาการให้มากข้ึนบ้าง แทนท่ีแก้ปัญหาใน 
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การบริหารงานวิชาการ ด้วยการเลือกท่ีจะแบ่งงานให้ครูท่ีมีประสบการณ์มากดูแลมากกว่า ซ่ึงจะส่งผลให้

การแบ่งงานไม่มีความเป็นธรรม และทำให้ครูท่ีมีประสบการณ์น้อย ย่ิงไม่ได้พัฒนาตนเองเพ่ิมเติม และส่งผล

ถึงความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีต่ำลงอีกด้วย ข้อมูลท่ีได้จากการ
วิจัยในคร้ังน้ี หากผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว จะส่งผลให้ครูมี

ประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ิมข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1 ควรขยายขอบเขตการศึกษาจากการศึกษา การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  

ให้ครอบคลุมท้ังอำเภอ และเขตพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการสำรวจระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา เพ่ือท่ีจะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตามท่ีครูได้แสดงความคิดเห็น อันจะส่งผลให้โรงเรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน

กับโรงเรียนอ่ืน ๆ และส่งผลถึงคุณภาพท่ีดีข้ึนของนักเรียนต่อไป 

2.2 ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กับโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์ การวัดเชิงเปรียบเทียบ  

ในระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ซ่ึงจะนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีจะทำส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และเพ่ือให้เกิดกระบวนการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ในข้อมูลซ่ึงกันและกัน อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ต่อไป 

2.3 ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ทักษะ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการดำเนินการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลให้ทราบว่า ควรมีการวางแผนปรับปรุง และ

พัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไปในทิศทางใด ซ่ึงในแต่ละโรงเรียน ก็จะมีบริบทของโรงเรียนท่ี

แตกต่างกัน การแยกศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของตนเอง จะทำ

ให้สามารถมองภาพการบริหารงานวิชาการท่ีช้ีเฉพาะในโรงเรียนได้ชัดเจนย่ิงข้ึน และสามารถนำข้อขัดข้อง
เหล่าน้ันไปวางแผนปรังปรุง และพัฒนาต่อไปได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ควรรักษาระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้ต่อเน่ือง และสม่ำเสมอ 

เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามขอบข่ายภารกิจการกระจาย
อำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ.2561 โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ ในด้านการ
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ประเมินผลการจัดงานวิชาการ ควรให้การสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บรวบรวม และ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมมากข้ึน ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินการประเมินผลการจัดงานวิชาการอย่าง

ต่อเน่ือง และควรเก็บหลักฐานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการ
ดำเนินการคร้ังต่อไป การดำเนินการในเร่ืองดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษา ควรติดตามดูแล และให้

ความสำคัญอย่างต่อเน่ือง ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพท่ีดีต่อไปให้นานท่ีสุด เน่ืองจาก ผลจากการวิจัย

พบว่า ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

10 มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารงานวิชาการในด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ
ดังกล่าวมากท่ีสุด และเป็นการบริหารงานวิชาการในระดับมาก 

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ควรปรับปรุงการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องตามขอบข่ายภารกิจการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะ

การพัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ ควรนำผลการประเมินด้านวิชาการไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ

ปรับปรุง และพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเน่ือง ควรกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนซ่อมเสริมให้มี

ความละเอียด ชัดเจน เม่ือครูต้องนำไปปฏิบัติ และควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการทำวิจัยในช้ัน
เรียน และสามารถทำการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือนำผลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากผลจากการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัด

เพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีการ

บริหารงานวิชาการในด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการดังกล่าว น้อยท่ีสุด 
1.3 จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จำแนกตามประสบการณ์การสอนของครู ทำให้ทราบว่า ถึงแม้ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัด
เพชรบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า 15 ปี และท่ีมี

ประสบการณ์การสอน 15 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไม่

แตกต่างกัน แต่มีข้อมูลจากความคิดเห็นท่ีควรนำมาพิจารณา เพ่ือนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา คือ จากการบริหารงานวิชาการ ท้ัง 6 ด้าน ส่วนใหญ่แล้ว ครูท่ีมี
ประสบการณ์การสอน 15 ปีข้ึนไปมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานวิชาการในระดับท่ี

มากกว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า 15 ปี ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีช้ีให้เห็นถึงการกระจาย และการแบ่งงาน 

ในด้านการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้ครูรับผิดชอบ ของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีจำกัดเฉพาะครูท่ีมี

ประสบการณ์มากเท่าน้ัน ความแตกต่างของความคิดเห็นระหว่างครูท้ัง 2 กลุ่มประสบการณ์จึงเกิดข้ึน 
ข้อมูลดังกล่าว จะทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา นำไปใช้ประเมินการแบ่งงาน และมอบหมายงานแก่ครูของ

ตนเองว่า ควรปรับปรุงไปในทิศทางใด โดยความแตกต่างของความคิดเห็นของครูท้ัง 2 กลุ่มประสบการณ์ 

ยังช้ีให้เห็นได้อีกว่า ในด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า 15 ปี มี
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ความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานวิชาการในระดับท่ีมากกว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 15 

ปีข้ึนไป ซ่ึงอาจจะหมายถึง การเน้นมอบหมายให้ครูท่ีมีประสบการณ์น้อย รับผิดชอบงานด้านการ

ประเมินผลมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์มาก หรืออีกนัยหน่ึง คือ ครูท่ีมีประสบการณ์มาก มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีน้อยกว่า ครูท่ีมีประสบการณ์น้อยน่ันเอง 
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