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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากร ไดแก ครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 

466 คน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 214 คน โดยกำหนดขนาด

กลุ มตัวอยางจากตารางของเครจซี ่และมอรแกน สุ มแบบแบงชั ้น โดยใชสถานศึกษาเปนชั ้นแลวจึงสุ มอยางงาย 

วิธีดําเนินการวิจัย มี 4 ข้ันตอน ไดแก (1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (2) สรางเครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัย (3) เก็บรวบรวมขอมูลและ (4) วิเคราะหขอมูล เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ท่ีมีคาความเช่ือมัน (Reliability) ท้ัง ฉบับเทากับ 0.96 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  

ผลการวิจัย พบวา (1) ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศกึษากลุมเครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

โดยรวมอยูในระดับมาก และ (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน พบวา ครูที ่มีเพศและ

ประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายดาน 

ไมแตกตางกัน และครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุม

เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: การบริหาร งานวิชาการ  
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study the teachers' opinions on academic 

administration of school administrators in efficiency promotion network of secondary education in Samut 

Songkhram province under the secondary educational service area office10 ; and (2) To compare 

teachers' opinions on academic administration of school administrators in efficiency promotion network 

of secondary education in Samut Songkhram province under the secondary educational service area 

office 10 that classified by gender, education, and work experience.  

This research was a survey research the population consisted of 466 teachers in the efficiency 

promotion network of secondary education in Samut Songkhram province under the secondary 

educational service area office 10. The samples were 214 teachers in the efficiency promotion network 

of secondary education in Samut Songkhram province under the secondary educational service area 

office 10. The sample size was determined by Krejcie & Morgan, selected by stratified random sampling 

and the simple random sampling were applied to create the sample size. There were four stages of 

research methodology: (1) studying documents, concepts, theories and related research (2) creating 

research instruments (3) data collection (4) data analysis. The instrument used to collect the research 

data was a 5-level questionnaire with the reliability of 0.96. The statistics used for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test for independent samples, and One-way Analysis 

of Variance. 

The results of the research were found that (1) Teachers’ opinions on academic administration 

of school administrators in the efficiency promotion network of secondary education in Samut 

Songkhram province under the secondary educational service area office10, as a whole was at a high 

level. (2)The comparison of teachers' opinions on academic administration of school administrators in 

efficiency promotion network of secondary education in Samut Songkhram province under the secondary 

educational service area office 10, showed that ; The teachers who have different gender and work 

experiences had different opinions on Academic Administration administrators in efficiency promotion 

network of secondary education in Samut Songkhram province under the secondary educational service 

area office 10, in overall was a difference. And the teacher had different education had opinions on the 

academic administration of School administrators in the efficiency promotion network of secondary 

education in Samut Songkhram province under the secondary educational service area office 10, overall 

was significantly different at .05 level. 

Keywords: administration, academic 

 

บทนำ 

สถานศึกษาถือวาเปนหนวยงานที ่สำคัญที ่สุดในการดำเนินการจัดการศึกษาและเปนหนวยงานที ่ตองนำ

แนวนโยบายการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติใหมากท่ีสุดเพ่ือใหสมดังเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2533 ท่ีวาการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

ทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกันกับ
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ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 39 ไดระบุไววาใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปสูคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาใหมากที่สุด เพื่อใหสถานศึกษาดำเนินการไดอยางอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนในสถานศึกษา ชุมชนทองถิ่น และการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกฝาย ซึ่งเปนปจจัย

สำคัญที่ทำใหการศึกษามีความเขมแข็งในการบรหิารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการ

วัดประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 33) งานวิชาการจึงเปนตัวบงชี ้คุณภาพและความสําเร็จของโรงเรียน 

ความสําเร็จของโรงเรียนมักจะพิจารณาจากคุณภาพของผลผลิต คือ ตัวนักเรียน ดังนั้น คุณภาพของผลผลิตจึงขึ้นอยูกับ

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานวิชาการของโรงเรียน การบริหารดานวิชาการจึงเปนงานท่ีสําคัญของผูบริหารโรงเรียนท่ี

จะตองรับผิดชอบในการใชหลักการในการบริหารงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพงานวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญในการจัด

การศึกษา (สมฤดี ธรรมทัศนานนท, 2558 :2) 

การบริหารงานโรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได กำหนดภารกิจงานบริหารโรงเรียนตามแนวทางของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย แบงกลุมงานออกเปน 5 กลุม ประกอบดวย (1) กลุ มอำนวยการ (2) กลุม

บริหารงานวิชาการ (3) กลุมนโยบายและแผน (4) กลุมบริหารงานบุคคล (5) กลุมสงเสริมกิจการนักเรียน จากโครงสราง

การบริหารงานของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบวา การบริหารงานวิชาการ มีขอบขายที่กวางขวางมาก กิจกรรมทุกชนิดที่เปนการ

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาถือไดวาเปนงานวิชาการท้ังน้ัน 

การวิเคราะหสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยผูบริหาร คณะครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือทบทวนกระบวนการบริหารจัดการงานโรงเรียน เมื่อสิ้นปการศึกษา พบวา ปญหาท่ีพบมากท่ีสดุ

ปญหาหน่ึง คือ ปญหาการบริหารหลักสูตรดานการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งถือไดวาเปนภารกิจหน่ึงของสถานศึกษา

ที่ตองมีการดำเนินการตามกรอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 การจัดทำหลักสูตรเปนภารกจิที่มี

ความสำคัญอยางยิ่ง เพราะเปนสิ่งเชื่อมโยงนำไปสูการบริหารงานดานอื่นๆ ของการบริหารงานวิชาการ เชน กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การผลิตสื่อเทคโนโลยี การวิจัย ฯลฯ 

จากความเปนมาและปญหาดงักลาวผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูการ

งานอาชีพ โดยผูอำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทรเปนทำหนาที่เปนประธานกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตระหนักถึงความสำคัญของ

การบริหารงานวิชาการ โดยในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพนั้น ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสำคัญ

ในฐานผูนำสูงสุดของโรงเรียน โดยคาดหวังวาผลการวิจัยจะเปนขอมูลเบื ้องตน สำหรับผูบริหารสถานศึกษานำไปใช

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานวิชาการของตนเองและโรงเรียน รวมทั้งจะเปนประโยชนสำหรบัผูบริหารระดับสูง และ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูบริหารสถนศึกษาใหมีความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการ

ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
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2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนก

ตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยนี้กำหนดขอบเขตที่จะทำการศึกษาความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตามแนวคิดของ สมฤดี ธรรมทัศนานนท (2558: 26) ในดานการบริหารวิชาการ 6 

ดาน คือ ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ดานการบริหารหลักสูตร ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ดานการวัดและ

ประเมินผล ดานการนิเทศภายใน และ ดานการสงเสริมวิชาการ 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1  ประชากร ไดแก ครูผูปฎิบัติการสอนในสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในปการศึกษา 2563 จำนวน 9 

โรงเรียน จำนวน 466 คน 

2.2  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผู ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในปการศึกษา 2563 จำนวน 

9 โรงเรียน จำนวน 214 คน โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางของเครจซี่แลละมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 

:608) จากการสุมแบบแบง โดยใชสถานศึกษาเปนช้ันในการสุม จากน้ันทำการสุมอยางงาย   

3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของครูผูปฏิบัติการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูในกลุมโรงเรียนกลุม

เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 ดังน้ี 1) เพศ แบงเปน ชาย และ หญิง 2) ระดับการศึกษา แบงเปน ปริญญาตรี และ สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป และ 

3) ประสบการณทำงาน แบงเปน นอยกวา 10 ป 10-20 ป และ 20 ปข้ึนไป 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุม

เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 ประกอบดวย 6 ดาน  

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีตำรา เอกสาร และผลงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงไดนำแนวคิดมา ประมวลกันเขา

เปนกรอบแนวคิดในการทำวิจัย โดยสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการทำวิจัยได ดังน้ี 
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    ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

สถานภาพของครู 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2. ระดับการศึกษา 

2.1 ปริญญาตร ี

2.2 สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป 

3. ประสบการณทำงาน 

3.1 นอยกวา 10 ป 

3.2 10-20 ป  

3.3 20 ปข้ึนไป 

 ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ 5 ดาน ประกอบดวย  

1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  

2. การบริหารหลักสูตร  

3. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  

4. การวัดและประเมินผล  

5. การนิเทศภายใน 

6. การสงเสริมวิชาการ 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวของกับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ เพ่ือใช

เปนแนวทางในการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ และการสรางแบบทดสอบแบบราสวนประมาณคา มี 5 ระดบัตามวิธีของ

ลิเคิรท (Likert) โดยศึกษาพัฒนาจากแบบสอบถามของสมฤดี ธรรมทัศนานนท (2558: 107-113) กำหนดประเด็นของ

คำถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามปฏิบัติการของตัวแปรในกาวิจัย นำแบบสอบถามเสนอตอที่ปรึกษาสาร

วิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณใหขอเสนอแนะ จากน้ันนำเสนอผูเช่ียวชาญจำนวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคา IOCกำหนดคา IOC ตั้งแต .05 ขึ้นไป ถือไดวามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาไดคา

ดัชนีความสอดคลองตั้งแต .60-1.00 แลวนำแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-Out) กับครูโรงเรียน

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คนแลวนำไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหา

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอรนบาค (Cronbach, 1990 ; อางใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547 : 138) ไดคาความเชื่อมั่น

เทากับ .96 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับ

มาก  

  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน พบวา ครูที่มีเพศและประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด

สมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน และครูที่มีระดับ

การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการ
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จัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

มีประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับ

มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวย

เจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน ทองถ่ิน ดังน้ัน ผูบริหารและครูจึงตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งการบริหารงานวิชาการน้ัน

เปนปจจัยสำคัญที่สรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับเพชร กาวงศ (2558: บทคัดยอ) ไดทำการวิจัย

พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเครือขายยมจอมพระ สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน ปการศึกษา 2557 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก  

1.1 ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน

ระดับมากทุกขอ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาหลักสูตรการศึกษาเปนตัวกำกับงานวิชาการผูบริหารจึงใหการสนับสนุนและสงเสริม

ใหครูมีความรูในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหการดำเนินงานวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทันกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับเพชร กาวงศ (2558: 8) ไดศึกษาเกี่ยวกับความ

คิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเครือขายยมจอมพระ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ประถมศึกษานาน เขต 2 อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน ปการศึกษา 2557 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก  

1.2 ดานการบริหารหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะหลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธ์ิ

ผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับกระบวนการบริหารจัดการนำหลักสูตรไปใช สอดคลองกับ

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:60) กลาววา การบริหารหลักสูตร เปนกระบวนการบริหางานการใชหลักสูตร 3 ขั้นตอน 

คือ การเตรียมการหลักสูตร การดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตรสมฤดี ธรรมทัศนานนท (2558: 

34-36) กลาววา การวางแผนบริหาร จัดการหลักสูตรเปนการกำหนดแผนปฏิบัติการ ที่เปนรูปธรรมที่ชวยใหทราบแนว

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆท่ีสนับสนุนการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งเปนองคประกอบ

หน่ึงของหลักสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจำเปนตองมีการงวางแผนกำหนดกิจกรรมการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช 

1.3 ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสื่อการเรียนรูเปน

ปจจัยสำคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูไดบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร สื่อเปนเครื่องถายทอด

ความรู ความคิด เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและประสบการณใหแกผู เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 สอดคลองกับสมฤดี ธรรมทัศนานนท (2558: 93) ไดทำการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีตอการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนเครือขายท่ี 34 สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา ดาน

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามีคาเฉลี่ย 4.09 อยูในระดับมาก  
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1.4 ดานการวัดและประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาสงเสริมใหครู

ดำเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาจัดใหมีการเทียบโอนความรู

ทักษะประสบการณและผลการเรียนจากสถาบันอื่นตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งสอดคลองกับ จุไรรัตน 

จันทไทย (2553: 56) ไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอำเภอภูพาน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขต

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นท้ังหมดอยู

ในระดับมาก 

1.5 ดานการนิเทศภายในโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการดำเนินการนิเทศการศึกษา

เปนแบบกัลยาณมิตร มีเปาหมายรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนซึ่ง

สอดคลองกับจุไรรัตน จันทไทย (2553: 56) ไดศึกษาเกี ่ยวกับความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในเขตอำเภอภูพาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเขตอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

1.6 ดานการสงเสริมวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการสงเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแกชุมชน เปนสวนหนึ่งในการจัดการบริหารการศึกษา ที่มีสวนชวยสนับสนุนครูและการบริการชุมชน ซึ่งนวรัตน 

ทิพยธนสาร (2547: 22) ไดกลาววา โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน 

การสงเสริมการเรียนรูของเดกท่ีบาน เปนวิทยากร และผูชวยวิทยากร เปนผูรวมประเมินผล 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน พบวา 

2.1 ครูท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา กลุมเครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

ไมแตกตางกัน ท้ังโดยรวมและรายดานท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาปจจุบันน้ีครทูางเพศหญิงและเพศชายตองสนับสนุนถึงบทบาท

และหนาที่การบริหารงานวิชาการใหเปนไปตามกรอบการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาสอดคลองกับภัทรมน อินไหม (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกะทูวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พบวา ครูท่ีมีเพศตางมี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกะทูวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 14 โดยรวมไมแตกตางกัน  

2.2 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารหลักสูตร ดานการพัฒนาสื่อ

และนวัตกรรม และดานการสงเสริมวิชาการ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานหลักสูตรและการ

พัฒนาหลักสูตร ดานการวัดและประเมินผล และดานการนิเทศภายใน ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูสวนใหญได

ปฏิบัติหนาที่ในชวงที่มีการปรับใชหลักสูตรใหมพรอมกันไมวาจะเปนครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวาปรญิญา

ตรีก็ตองทำความเขาใจหลักสูตรไปพรอมกันซึ่งสอดคลองกับนราภรณ สุระ (2555: บทคัดยอ)ไดศึกษาความคิดเห็นของครู

ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 อำเภอหวยทับทัน 

จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ครูที ่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกัน 
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2.3 ครูที ่ม ีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูที่มีประสบการณการทำงาน

ตางกัน สามารถปรับตัวเขากับ สถานการณการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับ นราภรณ สุระ (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษา

ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

อำเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ครูท่ีมีประสบการณทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1. ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ผูบริหารควรใหมีการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

และมีการนิเทศติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ดานการบริหารหลักสูตร การบริหารของผูบริหารควรจัดครูสอนใหตรงตามความรู ความสามารถและความ

ถนัดที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น การสงเสริมโดยการจดัอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู 

และสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ รวมถึงจัดครูสอนใหตรงตามความรู ความสามารถ

และความถนัดท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  

3. ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ควรมีการประเมินและปรับปรุงสื่อใหมีคุณภาพและทันสมัยมากข้ึน 

4. การวัดผลและประเมินผลควรสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการวัดผลและประเมินผล สงเสริมใหครูมี

การวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑและระเบียบวิธี การวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวช้ีวัด และมีการวัดประเมินผลของครูอยางเปนระบบ  

5. การนิเทศภายใน ควรจัดใหมีการประชุมเพื่อจัดทำแผนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา และ มีการใหความรูแกผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ใหมีความเขาใจในสิ่งท่ีปฏิบัติกอน  

6. ดานการสงเสริมวิชาการ ควรมีการจัดประชุมวางแผนและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทางดานการศึกษา 

ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการโดยเก็บขอมูลจากผูปกครอง 

นักเรียนและชุมชน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 

 2 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดาน

บริหารงานบุคล ดานบริหารงานท่ัวไป ดานกิจการนักเรียน เพ่ือนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของกลุมเครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
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