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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (2) เพื่อเปรียบเทียบ

ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตามสถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน

มัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 234 คน กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน

ภูมิ ประกอบดวยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 148 คนวิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาปญหาการวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย 

(3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการ

วิจัยคือแบบสอบถามชนิดประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละคาตัวกลางเลขคณิต คา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบ 2 กลุมเปนอิสระตอกัน และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว  

 ผลการวิจัยพบวา (1) ความคิดเห็นของครูผู สอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรยีนโรงเรียนมธัยมวัดสงิห โดน

รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน (2) การเปรียบเทียบความ

คิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายกับเพศหญิง และระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับสงูกวาปรญิญา

ตรีของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหไมแตกตางกัน (3) ความคิดเห็น

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณต่ำกวา 10 ปมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนแตกตางกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณที่มีประสบการณในการทำงานตั้งแต 21 ปขึ้นไป ท่ี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร ความคิดเห็นของครแูละบุคลากรทางการ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) To study the level of opinions of teachers and 

educational personnel towards academic administration of high school administrators at Wat Sing under 
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the Secondary Educational Service Area Office 1; (2) To compare the level of opinions of teachers and 

educational personnel on the academic administration of the administrators at Wat Sing Secondary 

School under the Office of the Secondary Educational Service Area 1, classified by the status of teachers 

and educational personnel.  

 Research methodology was a survey research. The population, totaling 234 persons, included 

teachers and educational personnel at Wat Sing Secondary School under the Secondary Educational 

Service Area Office 1. Sample, totaling 148 persons, obtained via simple random sampling technique 

comprised of teachers and educational personnel at Wat Sing Secondary School in secondary school. 

Research procedure consisted of 4 steps: (1) studying research problems (2) research design (3) data 

collection and analysis data (4) research writing paper. The instrument was a 5 rating scales questionnaire. 

The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing by 

Independent t-test and One Way ANOVA. 

 Major Finding: (1) The opinions of teachers and educational personnel at Wat Sing Secondary 

School under the Secondary Educational Service Area Office 1 toward the academic administration of the 

school administrators was at high level in overall. When considering each aspect, it was found that all 

aspects had the mean at high level in all aspects; (2) The comparison of opinions between male teachers 

and educational personnel and female teachers and education personnel, and between the bachelor's 

degree and postgraduate degree of Wat Sing Secondary School toward the academic administration of 

the administrators were not different; and (3) The opinions of teachers and educational personnel who 

were less than 10 years of experiences and the one who had experience of 21 years or more were 

different at statistical significance .05. 

Keywords: Academic Administration, Opinions of Teachers and Educational Personnel 

 

บทนำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

และ(ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 ในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา สวนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

มาตราที่ 39 ไดระบุวา “ใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง”  

 การบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 งานของสถานศึกษา ประกอบดวย การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปน้ัน การบริหารวิชาการ นับวาเปนหัวใจสำคัญท่ีสุดของการบริหารสถานศึกษา 

ถือวาเปนงานหลักของสถานศึกษา สวนงานอื่น ๆ ไดแก การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร

ท่ัวไป เปนงานรองท่ีชวยสนับสนุนใหการดำเนินงานวิชาการมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากงานวิชาการเปนงานท่ีมีความ

เก่ียวของโดยตรงกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังน้ันสถาบันการศึกษาทุกระดับ

จำเปนตองใหความสำคัญตอการบริหารงานวิชาการเปนลำดับแรก ทั้งนี้สถาบันการศึกษาจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด 

ยอมข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเปนสำคัญ สอดคลองกับแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการที่ไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานวิชาการที่มีตอการพัฒนานักเรียน และสถานศึกษา 
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โดยจะเห็นไดจากในการจัดหลักสูตรฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา เน้ือหาของหลักสูตร จะเนนหนักในเรื่องภารกิจในการ

บริหารงานวิชาการเปนสำคัญ และในการสอบแขงขันคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาสูตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาก็เชนกัน จะใช

การทดสอบความรูความเขาใจในงานวิชาการเปนหลักเกณฑสำคัญอยางหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานกำหนดไว โดยใหความสำคัญกับการบริหารงานวิชาการเปนอันดับแรก เพราะการบริหารวิชาการเปนงานสราง

ทักษะดานภูมิปญญาใหเด็กไดมีความรู ความสามารถในการแกปญหา มีเหตุผล สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในการบริหารสถานศึกษาตองมีความรู ความเขาใจในการ

บริหารงานวิชาการตามขอบขาย (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553) 

ดังนั้นจากผลของการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห

ช้ีใหเห็นวา ถึงแมโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดสิงหจะเปนโรงเรยีนเกาแกและมช่ืีอเสียงในเขตฝงธนบุรี แตในดานการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนก็ยังมีพ้ืนท่ีท่ีควรไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน ซึ่งจากการสัมภาษณบุคลากรทางการศึกษา

ในเบ้ืองตน ทำใหผูวิจัยทราบวาการพัฒนาและปรับปรุงทางดานการบริหารวิชาการท่ีจะชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนในกลุมสาระการเรียนรู ดีขึ ้นควรดำเนินการใน 6 ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) 

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ดังน้ัน จากความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ และสภาพปญหาของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหผูวิจัยจึงสนใจใน

การทำงานวิจัยเชิงสำรวจเพื่อทราบความคิดเห็นของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานวิชาการของ

ผูอำนวยการโรงเรียน เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของงานวิชาการของโรงเรียนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  

  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตามสถานภาพของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยยึดแนวทางการบริหารงานวิชาการ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ใน 12 ดานและในการวิจัยฉบับน้ีผูวิจัยไดเลือกวิจัย 6 ดานท่ีมีผลตอการพัฒนางาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตามความเหน็เบ้ืองตนท่ีผูวิจัยวิเคราะหจากการสมัภาษณครโูรงเรียนมัธยมวัดสิงห ไดแก  

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

6) การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
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 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 234 คน เปนครูใน

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปการศึกษา 2562 

กลุมตัวอยางไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดสงิห สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 148 คน โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของ เครซี่และมอรแกน 

(Krejcie and Morgan) และทำการสุมโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

  3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

  3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพท่ัวไปของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 148 คนเปน

ครูในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปการศึกษา 2562 โดยจำแนกเปนเพศ 

ระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงาน ดังน้ี 

  1) เพศ ไดแก ชาย และหญิง 

  2) ระดับการศึกษา ไดแก ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 

  3) ประสบการณในการทำงาน ไดแก ต่ำกวา 10 ป 10 – 20 ป และตั้งแต 21 ปข้ึนไป 

  3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานวิชาการตามกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ใน 6 ดาน ดังน้ี 1) การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ6) การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยใชแนวทางการบริหารงานวิชาการ

ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ใน 6 ดาน จากขอบขายดังกลาว ผูวิจัยจึงนำมาประมวลเปนกรอบแนวคิด ดังตอไปน้ี 

ตัวแปรอิสระ (X)      ตัวแปรตาม (Y) 

 

  

 

 

 

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 : กรอบความคิดในการวิจัย 

การบริหารงานวิชาการใน6 ดาน ตามแนวทางการ

บริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

ดังนี้ 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Y1) 

2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู (Y2) 

3.การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (Y3) 

4.การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y4) 

5.การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Y5) 

6.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 

(Y6) 

สถานภาพท่ัวไปของขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาจำแนกตาม 

1) เพศ (X1) 

  (1) ชาย (X11) 

 (2) หญิง (X12) 

2) ระดับการศึกษา (X2) 

 (1) ปริญญาตรี (X21) 

 (2) สูงกวาปริญญาตรี (X22) 

3) ประสบการณในการทำงาน (X3) 

 (1) ต่ำกวา 10 ป (X31) 

 (2) 10 – 20 ป (X32) 

 (3) ตั้งแต 21 ปข้ึนไป (X33) 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของครูผู สอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห โดนรวมอยูในระดับ

มาก (Χ =3.90) เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ย

สูงสุด 3 ดานคือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) การวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

1.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก 

1.2 ความคิดเห็นของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก 

1.3 ความคิดเห็นของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก 

1.4 ความคิดเห็นของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก 

1.5 ความคิดเห็นของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก 

1.6 ความคิดเห็นของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห สามารถสรุปได ดังน้ี 

2.1 ความคิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายกับเพศหญิงของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตอ

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความคิดเห็น

ระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายกับเพศหญิงของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตอการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนับสำคัญทางสถิติท่ี .05 สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 

2.2 ความคิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับสูงกวา

ปริญญาตรีของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหไมแตกตางกัน แตเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ความคิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับสูง

กวาปริญญาตรีของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน กับดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมีนับสำคัญทางสถิติ

ท่ี .05 สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 
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2.3 ความคิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณในการทำงานต่ำกวา 10 ป 

ประสบการณในทำงานระหวาง 10 -20 ป และประสบการณในการทำงานตั้งแต 21 ปขึ้นไปตอการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหในภาพรวม (Y) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (Y2) และดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Y5) แตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน ในประเด็นรวมและรายดานท่ีแตกตางจึงตองพิสูจนความแตกตาง

รายคูตอไป ดังน้ี 

2.3.1 ความแตกตางรายคูของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตามความ

คิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณแตกตางกันในภาพรวมนั้น ปรากฏวาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีประสบการณต่ำกวา 10 ปมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกับครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณท่ีมีประสบการณในการทำงานตั้งแต 21 ปข้ึนไป 

2.3.2 ความแตกตางรายคูของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตามความ

คิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณแตกตางกันในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู น้ัน 

ปรากฏวาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณต่ำกวา 10 ปมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนแตกตางกับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณท่ีมีประสบการณในการทำงานตั้งแต 21 ปข้ึน

ไป 

2.3.3 ความแตกตางรายคูของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตามความ

คิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณแตกตางกันในดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษานั้น ปรากฏวาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณต่ำกวา 10 ปมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณที่มีประสบการณในการทำงาน

ระหวาง 10-20 ป และครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณท่ีมีประสบการณในการทำงานตั้งแต 21 ปข้ึนไป 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากกลการวิจัย มีประเด็นท่ีสามารถนำมาอภิปรายได ดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูผู สอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงห โดนรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี

อาจเน่ืองจากวาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษากลุมผูตอบแบบสอบถามจำนวน 148 คน มีถึงจำนวน 109 คน มี

ประสบการณไมถึง 10 ป ซึ่งทำใหการรับรูจนกลายเปนความเขาใจยังไมลึกซึ้งเพียงพอประกอบกับบริบทของโรงเรียน

มัธยมวัดสิงหเปนบริบทในเชิงบวกกลาวคือเปนโรงเรียนที่ไดรับรางวัลดานตางๆมากมายทำใหครูผูสอนและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีประสบการณนอยยังแยกแยะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนไมขาดออกจากการบริหารใน

ดานอื่น สงผลทำใหครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณไมถึง 10 ปมีทัศนะในเชิงบวกสูง แตถึงอยางไร

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรยีนมัธยมวัดสงิหในภาพรวมที่อยูในระดับมากนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ วิมล 

เดชะ (2559: บทคัดยอ) ที่ไดวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีประจำตำบล สังกัด สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผลการวิจัยพบวาการ บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห ซึ่งพบวา ความคิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายกับเพศหญงิของโรงเรียนมธัยม

วัดสิงหตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหไมแตกตางกัน และความคิดเห็นระหวางครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับสูงกวาปริญญาตรีของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตอการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห ไมวาจะเปนเพศไหนหรือมีการศึกษาศึกษาในระดับใดสวนใหญตางก็มีความภาคภูมิในโรงเรียนท่ี

ตนเองปฏิบัติราชการอยูเน่ืองจากโรงเรียนมัธยมวัดสิงหเปนสถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ เปนผูนำทางวิชาการ และจัดโครงสรางการ

บริหารที่ดี ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูมีความรู ความสามารถและมี

ความหลากหลายในอาชีพ พรอมใหความรวมมือในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของณรงค สินธุปน (2541) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา ผล

การศึกษาปรากฏวา ในความเห็นของทั้งฝายบริหารและคณะครู การบริหารงานวิชาการทั้ง 4 ดานของโรงเรียน คือ ดาน

การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน เปนไปตามข้ันตอน

ที่ไดวางไว แตทั ้งนี ้ไมไดหมายความวาการที่ไดดำเนินการตามขั้นตอนตางๆเหลานั ้นในตัวของมันเองจะทำใหการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเปนอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะอยางยิ ่งจะทำให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ดีขึ้นจนเปนที่นาพอใจ ทั้งนี้ก็เพราะวารายละเอียดของงานในแตละดาน 

ปริมาณและความพอเพียงของทรัพยากรท้ังการบริหารและทางวิชาในแตละดาน ตลอดจนคุณภาพของงานท่ีดำเนินการยงั

เปนปญหาที่จะตองไดรับการปรับปรุงแกไขพัฒนามีอีกมาก เชน ความไมสมบูรณของขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวนักเรียน 

ความพอเพียงของเอกสารหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน ความสัมพันธกับชุมชนที่ยังไมดีพอ ครูบางสวนยังไมวาง

แผนการสอนท่ีดีพอ ครูและนักเรียนยังไมใชประโยชนจากหองสมุดเทาท่ีควร ครูไมคอยมีโอกาสไปศึกษาดูงานในโรงเรียน

อ่ืนๆ ความไมสมบูรณไมเปนมาตรฐานของการวัดและประเมนิผลการเรียน ความไมเท่ียงตรงของเครื่องมือและประเมินผล

การเรียนและการไมเห็นความสำคัญการวิเคราะหขอสอบ ดังนั้น หากผูบริหารโรงเรียนและคณะครูอาจารยของโรงเรยีน

ใหความสำคัญกับรายละเอียดเรื่องตางๆ ตามข้ันตอนของการดำเนินงานในแตละดานใหมากข้ึน และรวมกันพิจารณาทาง

เยียวยาแกไขก็เชื่อไดวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมจะมีคุณภาพมากขึ้นกวาที่เปนอยูได แตสำหรับการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณในการทำงานต่ำกวา 10 ป ประสบการณ

ในทำงานระหวาง 10 -20 ป และประสบการณในการทำงานตั้งแต 21 ปขึ้นไปตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนมธัยมวัดสิงหในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติที่ .05 จะพบวาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ประสบการณต่ำกวา 10 ปมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีประสบการณที่มีประสบการณในการทำงานตั้งแต 21 ปขึ้นไป เนื่องจากครูผูสอนและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีมีประสบการณไมถึง 10 ปซึ่งเปนกลุมใหญของโรงเรียนมีทัศนะในเชิงบวกสูงเพราะชื่อเสียงและความเกาแกของ

โรงเรียน สวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณตัง้แต 21 ปข้ึนซึ่งเปนกลุมนอยของโรงเรียนไปมีความหวังตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนสูง แตจากผลการประเมินภายในกลับพบวาในหลายกลุมสาระวิชาผลการเรียนของ

นักเรียนยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจนักทำใหเมื่อแสดงความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนจึงให

คะแนนในระดับไมสูงเกือบทั้งหมด ดังนั้นเมื่อนำคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับกลุมครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

ประสบการณไมถึง 10 ป แตกตางกัน ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแมคคารธี (McCarthy, 1976) ไดศึกษาเกี ่ยวกับ

บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอรซี่ จากกลุมตัวอยาง คือผูบริหารโรงเรียน 

ผูชวยผูบริหารโรงเรียน หัวหนาหมวดวิชาและครู ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารและผูชวยผูบริหารฝายวิชาการมีความเห็น

ตางจากกลุมครู เกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติดานวิชาการในเรื่องของการสังเกตการสอน การวัดผลและประเมินผล การ

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานดานวิชาการ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกกลุมตัวอยางมี
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ความเห็นตรงกันวาผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทในการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด มากกวาการ

บริหารงานอ่ืนๆ 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนำไปใช 

  1. ผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหสามารถนำผลการวิจัยไปเปนสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

ไดตรงประเด็น เชนการเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในดานตางๆที่ครู

และบุคลากรทางการศึกษาเห็นวามีผลตอการบริหารงานวิชาการสูง คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ 6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 2. ผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สามารถนำผลการวิจัยไปทำความเขาใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ

ทำความเขาใจในประเด็นที่ยังมีความเห็นแตกตางกันอยูเพื่อสรางทีมในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนใหบรรลุ

เปาหมายงานวิชาการของโรงเรียน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคนควาตอไป 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการ/วิธีการ/รูปแบบ ของแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรตามเพื่อคนหาแนวทางการ

บริหารเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในการบริหารงานวิชาการเพ่ือใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม 

2. ควรศึกษาความสมัพันธเก่ียวกับศักยภาพตางๆของผูบริหารสถานศึกษาเชน มนุษยสัมพันธ ภาวะผูนำ ภาวะ

ผูนำการเปลี่ยนแปลง ฯลฯของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาวามีความ

เก่ียวของกันในระดับใดและ/หรือสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยางไร  

3. ควรศึกษากระบวนการ/วิธีการ/รูปแบบ ของแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรตามของผูบริหารสถานศึกษาตามการ

รับรูของครู ในกลุมเครือขายโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบกัน 
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