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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตอ (2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุม

ตัวอยางประกอบดวยครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 322 คน ท่ี

ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ สถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานดวยการ

ทดสอบคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก (2) ครูชายกับครูหญิงมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน ท่ี

ระดับนัยสำคัญ 0.05 ครูที่มีกลุมอายุต่ำกวา 30 ป, 30-45 ป และตั้งแต 46 ป ขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

วิชาการไมแตกตางกัน และครูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีกับครูที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ, ความคิดเห็นของครูผูสอน 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) To study academic administration of schools under the 

Office of Chaiyaphum Primary Educational Service Area 1. (2) To compare the opinions of teachers 

classified by gender, age, education level. The Research methodology was a survey research. The sample 

consisted of teachers in schools under the Office of Chaiyaphum Primary Educational Service Area 1, 

totally 322 people, by using stratified random sampling. The instrument used for data collection was a 

five-rating scale questionnaire. The statistics used in this study were: percentage, mean, Standard 

Deviation and Hypothesis Testing using independent t - test and F - test. 

 The result of the research found that: (1) The academic administration in school under the Office 

of Chaiyaphum Primary Educational Service Area 1 were at high level in the overall aspect (2) Opinions 

of male and female teachers towards academic administration were different at 0.05 statistical significant. 

Opinions of the teachers between the age group under 30, 30-45 years and from 46 years and over were 
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not different, and opinions of teachers with a bachelor degree education and higher than a bachelor 

degree were not different. 

Keywords: Academic administration, Opinions of teachers 

 

บทนำ 

สถานศึกษาถือเปนองคการทางการศึกษา การบริหารงานในสถานศึกษา จะดำเนินการไปดวยดีตองอาศัย

บุคลากรในสถานศึกษา หากพิจารณาภารกิจหลักของสถานศึกษาก็คือ การจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรยีน ผูท่ีทำหนาท่ี

รับผิดชอบโดยตรง ไดแก ครูท่ีทำหนาท่ีสอนในสถานศึกษาน่ันเอง ครูจึงเปนบุคคลท่ีสำคัญยิ่งในดานการบริหารงานวิชาการ

คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงมีอยูกับความรูความสามารถของครู (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2543: 2) 

การบริหารงานวิชาการ ถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษาท้ังน้ีเพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ การ

จัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาจึงอยูที่งานดานวิชาการ ซึ่งประกอบดวยงานดานหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวของ การจัดเสริมงานดานวิชาการ รวมทั้งงานดานการวัดและประเมินผล 

ขั้นตอนการดำเนินงานดานวิชาการ จะมีขั้นการวางแผนงานดานวิชาการ ขั้นการจัดการและดำเนินการ และขั้นสงเสริม

และติดตามผลดานวิชาการ หลักการบริหารงานดานวิชาการ งานวิชาการเปนงานที่มีขอบขายกวางขวาง งานวิชาการใน

โรงเรียนจึงเปนงานหลักในการพัฒนาคุณภาพและการบริหารที่สำคัญรวมกัน ที่จะนำไปสูการบริหารงานดานวิชาการ

ปจจุบันการวางแผนหรือการจัดการในการบริหารวิชาการไดเขามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางการพัฒนา

สถานศึกษา โดยมุงใชหลักวิชาการบริหารมาเปนเกณฑ เพื่อเปนแนวทางเพื่อการดำเนินงานใหสามารถแกไขปญหาความ

ตองการของชุมชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สุรพล ดานแกว (2542: 1) ไดใหทัศนะไววา การ

วางแผนเปนการกำหนดกิจกรรมที่จะทำในอนาคตอยางมีเหตุผล ซึ่งบางครั้งอาจจะไมตรงกับเปาหมายมากนักแตก็เปน

ความพยายามท่ีจะใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด การวางแผนเปนกระบวนการการตัดสินใจลวงหนาในการเลือกสิ่ง

ที่ตองการจะทำใหสำเร็จในอนาคตพรอมทั้งกำหนดวิธีการปฏิบตัิเพื่อใหบรรลสุิ่งที่ตองการภายใตเงื่อนเวลา และกลาวถึง

บทบาทของครูผูสอนกับการบริหารวิชาการในสถานศึกษาไววา นอกจากครูผูสอนจะเปนผูมีบทบาทและหนาที่ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยตรงแลวยังตองมีบทบาทหนาที่ในการใหความรวมมือกับผูบริหารสถานศึกษาในสวนท่ี

เกี่ยวของกับสถานศึกษาหรือการบริหารจัดการภายในของสถานศึกษาทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารวิชาการใน

สถานศึกษาซึ่งเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ซึ่งเริ่มตั้งแตการรวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมตรวจสอบและทบทวน

และรวมปรับปรุงพัฒนา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีหนวยงานในสังกัดที่ตองรับผิดชอบ ใหสนองตอบตอ

นโยบายและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เพื่อที่จะไดมีกรอบใชในการวางแผนการศึกษาใหไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุงถึง

ประโยชนที่จะเกิดขึ้นสูงสุด และถาหากจะพูดถึงดานการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา มีปญหาดานตาง ๆ เชน การใชหลักสูตรสถานศึกษาไม

สอดคลองกับสภาพโรงเรียนและชุมชน เนื ่องจากสวนใหญยังยึดติดกับแนวคิดเดิมภาระงานมีมากทำใหไมสามารถ

บริหารงานดานวิชาการไดเต็มที่ ครูผูสอนสวนใหญยังใชวิธีการสอนแบบเดิม ไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนที่เนน

นักเรียนเปนสำคัญ จากสภาพการณดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เพื่อนำผลจากการศึกษาเสนอตอ

ผู บริหารโรงเรียนเพื ่อใชเปนแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุงแกไขใหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

ตอการบริหารงานวิชาการ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

ตอการบริหารงานวิชาการ โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยนี้มุงศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 1 ท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 การ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่ีสามารถพัฒนาไดมีจำนวน 5 ดาน ผูวิจัยจึงนำมาเปนประเด็นในการวิจัยซึ่งประกอบดวย 

1) การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 2) การบริหารกระบวนการเรียนรู 3) การบริหารการวัดผล ประเมินผล 4) การบริหาร

สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี และ 5 การบริหารนิเทศการศึกษา กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังภาพท่ี 1 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 

สถานภาพของครู 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2. อายุ 

2.1 ต่ำกวา 30 ป 

2.2 30 – 45 ป 

2.3 46 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

3.1 ปริญญาตร ี

3.2 สูงกวาปริญญาตร ี

 การบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 

 

1. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การบริหารกระบวนการเรยีนรู 

3. การบริหารการวัดผล ประเมินผล 

4. การบริหารสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

5. การบริหารการนิเทศการศึกษา 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ประชากรที ่ใชในการวิจัย ไดแก ครูที ่ปฏิบัติการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 1,936 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูที ่ปฏิบัติการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่สุมมาเปนตัวอยาง กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอแกน (Krejcie & 

Morgan, 1970) ที่ประชากรจำนวน 1,936 คน ไดจำนวนตัวอยาง 322 คน และทำการสุมตัวอยางโดยวิธีแบงชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) ใหขนาดของโรงเรียนเปนชั้นภูมิในการแบงในที่นี้มี 4 ชั้นภูมิ ตามขนาดโรงเรียนคือ 1)

โรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนขนาดกลาง 3) โรงเรียนขนาดใหญ และ 4) โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 
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 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงคำถามเปน 2 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ป

การศึกษา 2563 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 4) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือ

การศึกษา 5) การพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท 

(Likert) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 แบบสอบถามมีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนำ

แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน พิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับนิยามตัวแปร แลวหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (Index of item-objective Congruence: IOC) ระหวางขอคำถามกับนิยามตัวแปร พบวา แบบสอบถาม

มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5 ทุกขอคำถาม จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับครูในโรงเรียนท่ี

ไมใชกลุ มตัวอยาง จำนวน 30 คน นำขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื ่อมั ่นของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coeffcient) พบวา ไดคาสัมประสิทธความเช่ือมั่นมากกวา 0.8 แสดงวา แบบสอบถามมีคุณภาพอยูในเกณฑท่ียอมรับได 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของขาราชการครูผ ู ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และการหาคารอยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เปนรายดานและโดยรวม 

 3. นำผลการวิเคราะหขอมูลมาแปลผล คาเฉลี ่ยความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารแปล

ความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนตามแนวคิดของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา

ของครู โดยใชการทดสอบแบบที (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) 

 วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

 

ผลการวิจัย 

 1. สถานภาพของครูท่ีเปนกลุมตัวอยาง จำนวน 322 คน พบวา เปนเพศชาย 80 คน คิดเปนรอยละ 25 เพสหญิง 

242 คน คิดเปนรอยละ 75 มีอายุต่ำกวา 30 ป 95 คน คิดเปนรอยละ 29.6 อายุระหวาง 30 - 45 ป 143 คน คิดเปนรอย

ละ 44.4 และอายุ 46 ปขึ้นไป 84 คน คิดเปนรอยละ 26.0 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 289 คน คิดเปน

รอยละ 89.8 สูงกวาปริญญาตรี จำนวน 33 คน เปนรอยละ 10.2 

 2. ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา ความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.41) เมื่อพิจารณาในรายดาน 

พบวา ดานการวัดผลประเมินผลมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.48) สวนดานการนิเทศการศึกษามีคาเฉลี่ยต่ำสุด ( X = 4.30) 

 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สรุปไดดังน้ี 
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3.1 ความคิดเห็นของครูเพศชายกับครูเพศหญิงตอการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

3.2 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ระหวางกลุมอายุ ต่ำกวา 30 ป, 30-45 ป และตั้งแต 46 ป ขึ้นไป 

ปรากฏวาในภาพรวม ความคิดเห็นของครูท้ัง 3 กลุมอายุ ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสำคัญ .05 

3.3 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี กับครูที่มีการศึกษาสูงกวาระดับ

ปริญญาตรี พบวา ความคิดเห็นของครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ

ในภาพรวมไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 1. ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา ความคิดเห็นของครูโดยรวมอยูในระดบัมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เปนโรงเรียนที่มีศักยภาพ ดังนั้นทั้งผูบริหารและคณะครูผูสอนในโรงเรียนสวน

ใหญ จึงมีแนวคิดวาจะตองพัฒนาตนเองอยู เสมอ โดยเฉพาะในดานวิชาการซึ่งเปนหัวใจของการจัดการศึกษาเพ่ือ

ความสำเร็จของโรงเรียน การรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนผลสะทอนกลับไปสูความกาวหนาและความ

ภาคภูมิใจของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของสันต ธรรมบำรุง (2557: 188) ไดสรุปวา งานดานวิชาการของโรงเรียนเปน

หัวใจของการบริหารงานของโรงเรียน เปนงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งจะหาวิธีหรือแนวทางจะทำ

อยางไรท่ีจะใหผูเรียนไดมคีวามรู ความสามารถ เจตคติ และทักษะ ตลอดจนมีคานิยมการเปนพลเมืองดีใหครสูอนเกิดความ

พึงพอใจ และความรักในอาชีพ ผู ที ่ทำหนาที ่นี ้โดยตรงไดแก ครูใหญ ผู ชวยครูใหญ หรืออาจมอบหมายใหหัวหนา

สายควบคุมทางดานบริหารงานวิชาการหรือการบริหารงานดานหลักสูตร ผูท่ีทำหนาท่ีน้ีจะตองทุมเทใชเวลาอยางนอยรอย

ละ 60 ของเวลาทั้งหมด งานดานอื่น ๆที่มีอยู เชน งานสรางความสัมพันธกันชุมชน งานบริหารบุคคล งานธุรการ งาน

เหลานี้เปนงานที่ชวยสนับสนุนดานวิชาการ เพราะฉะนั้นครูใหญ จะพึงตระหนักวางานบริหารวิชาการนั้นเปรียบเสมือน

หัวใจของการบริหารงานท้ังหมดในโรงเรียน 

 2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเพศชายและครูเพศหญิงตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา ความคิดเห็นของครูทั้งสองกลุมในภาพรวมแตกตางกัน 

เนื่องจากเมื่อมองในมุมมองของพฤติกรรมของบุคคลในองคกรแลว ครูเพศชายจะมีความใสใจตอการบริหารงาน วิชาการ

มากกวาครูเพศหญิงเพราะครูเพศชายมีแรงขับภายในในประเด็นความกาวหนาในอาชีพสูงกวาครูเพศหญิง 

 3. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคร ู3 กลุมอายุ คือ 1) อายุต่ำกวา 30 ป 2) อายุ 30-45 ป และ 3) อายุตั้งแต 

46 ปขึ้นไป พบวา ความคิดเห็นของครูทั้ง 3 กลุมอายุมีความคิดเห็นในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในราย

ประเด็นยอย พบวา ครูกลุมอายุต่ำกวา 30 ป กับครูกลุมอายุ ตั้งแต 46 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นแตกตางกันใน 2 ประเด็น

ยอยคือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนากระบวนการเรียนรู  เนื ่องจากครูกลุ มอายุต่ำกวา 30 ป 

ประสบการณในการทำงานนอยกวากลุมครูท่ีมีอายุตั้งแต 46 ปข้ึนไป ทำใหการคิดวิเคราะหตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนยังไมครอบคลุมประเด็นสำคัญและลึกซึ่งเทากับกลุมครูท่ีมีอายุตั้งแต 46 ปข้ึนไป 

 3. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคร ู3 กลุมอายุ คือ 1) อายุต่ำกวา 30 ป 2) อายุ 30-45 ป และ 3) อายุตั้งแต 

46 ปขึ้นไป พบวา ความคิดเห็นของครูทั้ง 3 กลุมอายุมีความคิดเห็นในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในราย

ประเด็นยอย พบวา ครูกลุมอายุต่ำกวา 30 ป กับครูกลุมอายุ ตั้งแต 46 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นแตกตางกันใน 2 ประเด็น

ยอยคือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนากระบวนการเรียนรู  เนื ่องจากครูกลุ ม อายุต่ำกวา 30 ป 

ประสบการณในการทำงานนอยกวากลุมครูท่ีมีอายุตั้งแต 46 ปข้ึนไป ทำใหการคิดวิเคราะหตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนยังไมครอบคลุมประเด็นสำคัญและลึกซึ่งเทากับกลุมครูท่ีมีอายุตั้งแต 46 ปข้ึนไป 
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 4. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นครูที่จบปริญญาตรีและครูที่จบสูงกวาปริญญาตรีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา ความคิดเห็นของครูท้ังสองกลุมในภาพรวม

ไมแตกตางกัน เนื่องจากครูทั้งสองกลุมนี้ เมื่อไดรับการบรรจุเขารับราชการจะไดรับการปฐมนิเทศในเบื้องตนซึ ่งการ

บริหารงานวิชาการ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งท่ีครูทุกคนตองรับทราบ และสิ่งเหลานี้ครูไดเรียนรูในเชิงหลักวิชาการจาก

การเรียนรูในวิชาครูมาแลว เมื่อปฏิบัติงานก็ไดเรียนรูในเชิงปฏิบัติประกอบกับศึกษาจากรองรอยท่ีมีการจัดทำไวแลว ทำให

ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันท้ังสองกลุมจึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

1.1 จากผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา ความคิดเห็นของครูโดยรวมอยูในระดับมาก ดังน้ัน ผูบริหาร โรงเรียน 

ครู และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานวิชาการทุกสวนควรรวมมือกัน วางแผนพิจารณาแนวทางปฏิบัติและแนว

ทางแกไข เพ่ือขจัดปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงานวิชาการ 

1.2 ควรนำผลการวิจัยไปเปนแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ท้ัง 5 ดานน้ี ไปใชในการบริหารงาน

วิชาการ เพ่ือเปนประโยชนและขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตอไป 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรวิจัยในเชิงลึกเพื่อคนหาปจจัยที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2.2 ควรศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยใชกลุมตัวอยางอื่น เชน ผูบริหาร 

คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน เปนตน 
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