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ABSTRACT 

  The purpose of this research was to study and compare teachers' opinions toward 
the academic administration of the Palian School Board Office of the Primary Education 
Region 1, classified by sex and work experience.  The sample was a teacher in a school 
group. Palian District Office of Educational Service Area 1, academic year 2016, totaling 108 
persons. Statistics used in data analysis were percentage, mean (), standard deviation (SD), t-
test, and F-test. The results of the research were as follows: Level of Teachers' Opinion on 
Academic Administration of Palian School Board  The results of the study were as follows.  A 
Comparison of Teachers Opinions on the Academic Administration of the School Board.  
There is no difference in the overall and individual aspects of the primary education area of 
Trang District 1 by gender.  Comparison of Teachers Opinions on Academic Administration of 
the Palian School Board The Office of the Primary Education Region 1, classified by the work 
experience, found that the overall effect was not significantly different. When considering 
each aspect, it was found that the facilitation in the academic work. The difference was not 
significant at the 0.05 level. 
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บทคัดย่อ 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มโรงเรียน 
ปะเหลียน  อ าเภอปะเหลียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 108 คน  เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย ( X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่ม
โรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน 
ปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการอ านวยความสะดวก 
ในงานวิชาการ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่าง 
 
 ค าส าคัญ :  การบริหารงานวิชาการ 

บทน า 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ได้ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล     
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ได้ระบุว่า การบริหารและจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการในการบริหารจัดการศึกษาได้โดยอิสระ 
คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ ,2553,น.32) โดยก าหนดขอบข่ายและภารกิจ การบริหาร
สถานศึกษาไว้ 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงานบุคคล  
  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 เพ่ือให้การ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
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และด้านการบริหารทั่วไปไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ความคล่องตัว
และสามารถรับผิดชอบในการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการกระจายอ านาจ จึงได้ก าหนดระบบเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษา คือ การรวมกลุ่มสถานศึกษาเพ่ือร่วมกันบริหารและจัดการศึกษาในลักษณะเครือข่ายสถานศึกษา ให้
การส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550,น.1-2)  
  เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่โดยหลักในจัดท าแผนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการ
บริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ตามนโยบายแนวทางหรือแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ให้ค าแนะน าเสนอแนะการด าเนินการพัฒนางานบุคลากรใน
ด้านกระบวนการ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การใช้สื่อนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และการศึกษาปฐมวัย  การส่งเสริมวิทยฐานะและมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอแนะ
แนวทางในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการให้มีการประสานงานการใช้ทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนวิทยากรภายนอก เพ่ือ
เสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายทุกด้าน  นิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่าย (ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1,2560, น.6) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีจ านวนกลุ่มโรงเรียนทั้งหมด จ านวน  
14 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มทับเที่ยง 2. กลุ่มวชิรมิตร 3. กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม 4. กลุ่มน้ าผุด-โพธาราม 5. กลุ่มไพร
สวรรค์ 6. กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ 7. กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ 8. กลุ่มสายชลสัมพันธ์ 9.กลุ่มทุ่งยาว  
10. กลุ่มปะเหลียน 11. กลุ่มสุโสะ-บ้านนา 12. กลุ่มโรงเรียนนาโยงสัมพันธ์ 13. กลุ่มนาโยง 14. กลุ่มหาด
ส าราญ  โดยมีสถานศึกษา จ านวน 132 โรงเรียนอยู่ในกลุ่มทั้งหมด ทั้งนี้ในการบริหารของสถานศึกษางาน
วิชาการถือว่าเป็นงาน ดังที่ ธีระ รุญเจริญ  (2553, น. 7-9) ได้กล่าวไว้ว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของการ
บริหารการศึกษาไม่ว่าสถานศึกษานั้นจะเป็นสถานศึกษาประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะ
พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการเช่นเดียวกับ จันทรานี สงวนนาม (2553, น.143) ได้ให้ความส าคัญของงาน
วิชาการไว้ว่า งานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส่วนงาน
ด้านอ่ืนๆนั้น แม้จะมีความส าคัญเช่นเดียวกัน แต่เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของ
หลักสูตร การที่จะตรวจสอบว่าสถานศึกษาใด ผู้บริหารให้ความส าคัญต่องานวิชาการสามารถดูได้จาก
สถานศึกษามีขอบเขตของงานวิชาการอย่างชัดเจนผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนางาน ครูมี
ความตระหนักและร่วมมือกันพัฒนางานวิชาการอย่างจริงจัง สามารถน าปรัชญาของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ตามโครงการต่าง ๆได้อย่างดียิ่งและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  จากผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับประเทศ พบว่า ความสามารถด้านภาษา และด้านเหตุผลมีระดับที่สูงกว่าระดับประเทศ 
ส่วนในด้านค านวณมีระดับต่ ากว่าระดับประเทศ และผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบว่า กลุ่มโรงเรียนปะเหลียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละด้านการค านวณต่ า
กว่าร้อยละ 50 (รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1,2560, น. 21)   
จากผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2559 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง จ านวน 4 กลุ่มสาระ คือ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และผลการจัดระดับคุณภาพ
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ านวน136 โรงเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกรวมเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ในกลุ่มโรงเรียนปะ
เ ห ลี ย น  ซึ่ ง มี จ า น ว น ส ถ า น ศึ ก ษ า อ ยู่ จ า น ว น   1 1  โ ร ง เ รี ย น  มี ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ร ว ม เ ฉ ลี่ ย  
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับพอใช้ จ านวน 3 โรงเรียน และระดับปรับปรุง จ านวน 1 โรงเรียน (รายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1,2560, น.20-25)  
  จะเห็นได้ว่า จากผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นถึงการบริหารงานด้านวิชาการซึ่งเป็นงาน
หลักส าคัญที่สุดในการบริหารและจัดการในสถานศึกษา การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนซึ่งเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาทั้ง 11 
โรงเรียน ควรที่จะต้องน าผลดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลสะท้อนการบริหารงานวิชาการทั้งในโรงเรียนและทั้งกลุ่ม
โรงเรียนปะเหลียน เพ่ือเป็นแนวทางในการวางระบบการบริหารวิชาการภายใต้กลุ่มโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน สร้างความร่วมมือด้านวิชาการให้บรรลุผลส าเร็จอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะ
เหลียน  อ าเภอปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น และเป็นแนวทางในการบริหารวางแผน การพัฒนากลุ่มโรงเรียนปะเหลียน 
พัฒนาคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียนให้เป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะ
เหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
           2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะ
เหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน  
 3. เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่ม
โรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด 
การบริหารงานวิชาการ 
  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ  
           การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ศิลปะในการด าเนินกิจกรรมพัฒนา หรือปรับปรุง  การเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนในการบริหารสถานศึกษางานวิชาการถือว่าเป็นงาน
ส าคัญซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดถึงความส าเร็จและความสามารถของผู้บริหาร เพราะงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับ
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
หลักของสถานศึกษาดังนั้น จึงต้องศึกษาถึงความหมายและความส าคัญของงานวิชาการ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้
หลายประการดังต่อไปนี้ 
   รุ่งทิพย์  ตั้งพาณิชวงศ์ (2551, น. 18 ; อ้างอิงจาก สนิท ไทยกล้า, 2549, น. 21) กล่าวว่า การ
บริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิด และทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  จุดหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพ่ือให้นัก เรียน
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร สนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชนและ
ชาติ 
 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ (2551, น. 29-30) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการ หรือ
การบริหารกิจกรรมการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลให้ดีขึ้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 กาญจณี พินิจล าดวน (2553, น.9; อ้างอิงจาก ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546,น.3)   
กล่าวว่า กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดจนการ
ประเมินผลการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  และการศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน 
  สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ งานการเรียน   การสอน  งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการ
สอน  งานวัดและประเมินผล  งานห้องสมุด  งานนิเทศภายในและงานประชุม  อบรมทางวิชาการ  เพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  ซึ่งต้องยึดหลักนักเรียนเป็นศูนย์กลางและมีการ
ประเมินผลเพ่ือแก้ไขจุดที่บกพร่อง  เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการวางระบบการเรียน
ภายในโรงเรียนตามแผนของโรงเรียนที่ตั้งไว้ 

ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
งานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาที่มีความส าคัญยิ่ง  เป็นงานหัวใจหลักของ สถานศึกษา  

โรงเรียนจะมีคุณภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับงานวิชาการเป็นส าคัญ  ส่วนงานอ่ืนๆ เป็นงานส่งเสริมการบริหารงาน
วิชาการให้มีคุณภาพ และช่วยอ านวยความสะดวกแก่งานวิชาการ  

ความส าคัญของงานวิชาการมีผู้กล่าวถึงความส าคัญไว้ดังนี้ 
 กาญจณี  พินิล าดวน (2553, น. 10 ; อ้างอิงจาก สมชาย จินดนพันธ์, 2546, น. 10) ได้กล่าวว่า การ
บริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญที่สุดของสถานศึกษาหรือโรงเรียน และเป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร
สถานศึกษา หรือโรงเรียนผู้บริหารต้องมีความสนใจและเข้าใจเป็นอย่างดีที่จะท าให้นักเรียนมีความรู้  มี
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คุณธรรม มีจริยธรรม มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรต้องการอันที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และในสังคมได้ด ี
 วิโรจน์  เรืองสุวรรณ์ (2551, น. 23 ; อ้างอิงจาก ปัญญา แก้วกียูร,2545, น. 17) กล่าวว่า งาน
วิชาการ ถือเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนาผู้เรียน โดยทั่วไปงานวิชาการจะประกอบด้วย การศึกษาปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การพัฒนาและการน าหลักสูตรไปใช้ 
 คม ณีสูงเนิน (2553, น. 12 ; อ้างอิงจาก ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544,น. 1) กล่าวถึงความส าคัญ
ของงานวิชาการเอาไว้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษา ที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา ที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการบริหารงานด้านอ่ืนๆ นั้นแม้จะมี
ความส าคัญเช่นเดียวกัน แต่ก็เป็นเพียงส่วนเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
บรรลุจุดหมายของหลักสูตร  และการที่จะตรวจสอบดูว่าสถานศึกษาใดผู้บริหารได้ให้ความส าคัญต่อการ
บริหารงานวิชาการ และการที่จะตรวจสอบดูว่าสถานศึกษาใดผู้บริหารได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารงาน
วิชาการ สามารถดูได้จากสิ่งต่อไปนี้ 

1. สถานศึกษามีขอบข่ายบริหารงานวิชาการอย่างชัดเจน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์และแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางาน 

 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความตระหนักและร่วมกันพัฒนางานวิชาการอย่างจริงจัง 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความส าคัญของงานวิชาการดังกล่าวมาอาจสรุปได้ว่างานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาที่
มีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน  เป็นตัวก าหนดปริมาณงานของสถานศึกษา  การจัดสรรทรัพยากรให้แก่
โรงเรียน  คุณภาพของโรงเรียน  และเครื่องชี้วัดความส าเร็จ  ความสามารถของผู้บริหารสานศึกษาในฐานะ
ผู้น าองค์กร 
  หลักการบริหารงานวิชาการ 
  นิเพาซาน วาบา (2556, น.18 ; อ้างอิงจาก ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 2549, น.22-25) ได้กล่าวถึง
หลักการบริหารงานวิชาการท่ีส าคัญ  คือ 
 1. หลักการพัฒนาคุณภาพ เป็นการบริหารเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการองค์ประกอบของ
คุณภาพที่เป็นตัวชี้วัดคือผลผลิต  และกระบวนการเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคลากรและผู้ได้รับพึงพอใจ  พัฒนา
ศักยภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับสากลมากขึ้นโดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาได้แก่  
การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินผล 
 2. หลักการมีส่วนร่วม การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ  
โดยการมีส่วนร่วม  การเสนอแนะและการพัฒนาในงานวิชาการ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย  จึงอาจ
ด าเนินในรูปของคณะกรรมการวิชาการโดยมีเป้าหมายน าไปสู่การพัฒนา  คุณภาพได้มากขึ้น   การมีส่วนร่วม
ต้องเริ่มต้นจาก  การร่วมคิด  ร่วมท า และร่วมประเมินผล 
 3. หลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และการประหยัด 
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 4. หลักความเป็นวิชาการ หมายถึง  ลักษณะที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาการการ  ได้แก่ 
หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู้ หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล  หลักการนิ เทศการศึกษา  
และหลักการวิจัย 
 ภิญโญ   สาธร (อ้างอิงจาก สันติ  บุญภิรมย์,2552, น.37)  ได้ให้ค าแนะน าในหลักการบริหารงาน
วิชาการเชิงพัฒนา  ว่าควรด าเนินการดังนี้ 
  1. หลักสูตรให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขอบข่าย  เนื้อหา  
พร้อมทั้งเพ่ิมเติมเนื้อหาในการส่งเสริมความเข้าใจในรายวิชานั้นๆ 
  2. แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบ  ตรวจสอบดูเนื้อหาว่าสอดคลองกับหลักสูตรเพียงใด  
การเพ่ิมเติมเนื้อหากระท าโดยผู้สอน  ตามความเหมาะสมกับยุคสมัยนั้นๆ 
  3. ประมวลการสอน  ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม หากในสถานศึกษานั้นๆ  ไม่มีประมวล
การสอน  ก็จะได้จัดท าขึ้นตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร 
  4. ข้อสอบของวิชาต่างๆ ต้องออกให้ครอบคลุมเนื้อหาและสอดคล้องกับความต้องการ
หลักสูตรเป็นการจัดความรู้ของผู้เรียนอย่างครบถ้วน 
  5. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรเมื่อใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งจะต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมให้ทันสมัยอยู่เสมอ  หรืออาจปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาก็ได้ 
  6. ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร ผู้สอน ควรเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความเข้าใจ
และแนวทางการศึกษาเล่าเรียน  ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมวิชาการ 
  7. ครูอาจารย์ในสถานศึกษา  ได้ผลัดเปลี่ยนกันบรรยายพิเศษเป็นครั้งคราวเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้พิเศษเพ่ิมเติม 
  8. จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการสอบในรูปแบบต่าง  ๆ  เพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน 
  9. ส่งเสริมการอ่านหนังสือของผู้สอน 
 10. จัดประชุมทางวิชาการของคณะครูเพ่ืออภิปรายปัญหาการเรียนการสอนร่วมกัน 
 11. ผู้บริหารสถานศึกษาควรไปเยี่ยมห้องเรียนในขณะที่ผู้สอนก าลังท าการสอนเป็นประจ า 
 12. ผู้บริหารสถานศึกษา  ควรเชิญชวนผู้สอนที่มีประสบการณ์สูงได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน  เพ่ือ
แนะน าการสอนให้กับผู้สอนใหม่ๆ  หรือมีนโยบายในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 13. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ควรสาธิตการสอนด้วยตนเอง  แค่พยายามให้ ผู้สอนเห็นวิธีการ
สอนที่ดี ๆ 
 14. เมื่อหยุดเรียนปลายภาคเรียน  ควรมีการสัมมนาผู้สอนและควรเรียนเชิญผู้สอนใน
สถานศึกษาอ่ืนๆ เข้าร่วมตามความเหมาะสม 
 15. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งผู้สอนไปร่วมประชุมและอบรมทางการสอนตามที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ  จัดขึ้น 
  จะเห็นได้ว่า ในการบริหารงานวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องยึดหลักการบริหารงานวิชาการ
หลายๆรูปแบบ โดยเฉพาะการสร้างความมีส่วนร่วมเป็นหลักการบริหารที่สามารถน าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุงการด าเนินงานได้มากที่สุด และต้องเข้าใจกรอบงานการบริหารงานวิชาการตามภาระหน้าที่ตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 จ านวน 
17 งาน ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจบวกกับทักษะในการบริหารงานต่าง ๆ เพ่ือให้สถานศึกษา
พัฒนางานวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
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กรอบการบริหารวิชาการ จ านวน 5 ด้าน ตามที่ได้ศึกษางานวิจัยของไกรวัลย์ รัตนะ (2557 ,น.6; อ้างอิงจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 2546, น. 33-38) ดังนี้  
  1. ด้านการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การก าหนดนโยบาย 
กรอบทิศทางการบริหาร เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และเป็นเครื่องชี้น าการก าหนดแนวทางการปฏิบัติจากปัจจุบันสู่อนาคต  มีหลักและ
แนวทางด าเนินงานที่ประกันความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นการก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์การบริหารงานวิชาการจึงเป็นการวางแผนในการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหาร ซึ่งการวาง
แผนการบริหารวิชาการจ าเป็นต้องมีการวางแผนที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน  
 2. ด้านการประสานงานวิชาการ หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับบุคคล
ภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือให้เกิดความคิด  ความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้ อง ทั้ง
เวลา และกิจกรรม ที่จะต้องกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพเพ่ือให้งานด าเนิน
ไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน  ขัดแย้ง หรือเหลื่อมล้ ากัน  การประสานงานหรือการประสาน
สัมพันธ์นับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญในการท าหน้าที่ผู้บริหาร  
 3. ด้านการอ านวยความสะดวกในงานวิชาการ หมายถึง การส่งเสริม ช่วยเหลือ ปรึกษา แนะน า สั่ง
การ ประสานกิจกรรม  การติดต่อ  การมอบหมายภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานวิชาการส าเร็จลุล่วงและ
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  หรือแผนที่วางไว้  
 4. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนในงานวิชาการ  หมายถึง การให้ความส าคัญและการขยายขอบเขต
การบริหารงานวิชาการให้ดี  มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณ  วัสดุ
อุปกรณ์  อาคารสถานที่  บุคลากร  ความรู้  โอกาสและก าลังใจ  เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่มีความเป็นไปไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม สามารถจะด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  มั่นคงและยั่งยืน  
 5. ด้านการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการประเมินงานวิชาการ หมายถึง 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดระเบียบ หรือแนวทางการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การประเมินงานวิชาการอย่างชัดเจน  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข  และพัฒนาการท างานของบุคลากรของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Resarch) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น
และเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน  ดังนี้ 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 145  คน  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1, 2560, น.10)   
  กลุ่มตัวอย่าง 
  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน 
กลุ่มโรงเรียนโรงเรียนปะเหลียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2560  
ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcieand Morgan, 1970,  
pp. 607 – 610 อ้างอิงจาก วัน  เดชพิชัย; มปป., น. 300 – 301) ได้จ านวนครูผู้สอนเป็นกลุ่มตัวอย่างรวม 
108 คน โดยผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างของครูกลุ่มโรงเรียนปะเหลียนตามโรงเรียน โดยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วย
เทคนิควิธีการแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนแบ่งตามขนาดประชากรของโรงเรียน   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามตามกรอบการบริหารงานวิชาการ  (ไกรวัลย์  รัตนะ, 2557,น. 6 ; อ้างอิงจากกระทรวงศึกษาธิการ 2546, 
น. 33-38) จ านวน 5 ด้าน  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ 
เพศ 
   1. ชาย 
   2. หญิง 
ประสบการณ์ท างาน 
   1. ต่ ากว่า 4 ปี 
   2.  4 – 7 ปี 
   3.  8 ขึ้นไป 

ตัวแปรตาม 
การบริหารวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
ปะเหลียน จ านวน 5 ด้าน ตามกรอบการบริหารงาน
วิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ 2546, น. 33-38) 
    1.  ด้านการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ 
         การบริหารงานวิชาการ     
    2.  ด้านการประสานงานวิชาการ 
    3.  ด้านการอ านวยความสะดวกในงานวิชาการ 
    4.  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนในงาน 
        วิชาการ 
    5.  ด้านการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม ประเมิน และ 
        รายงานผลการประเมินงานวิชาการ 
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  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลที่เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่ม
โรงเรียนปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ มีลักษณะค าถามปลายเปิด (Open–ended) เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient)  
  2. หาค่าสถานภาพส่วนบุคคล ใช้ค่าความถี่  ร้อยละ 
  3. หาค่าความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)  
  4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะ
เหลียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1จ าแนกตามเพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
ทดสอบ ( t-test) 
   5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน  
ปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1จ าแนกตามประสบ -  การณ์ท างาน ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way  Analysis of  Variance) และถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะน าค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ ไปท าการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่  (Scheffe’s  
post  hoc  comparison) 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะ
เหลียน ส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สรุปได้ดังนี้ 

 1. ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบว่า ครูของกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะ
เหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
แรกได้แก่ ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการประเมินงานวิชาการ รองลงมาคือด้าน
การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การบริหารงานวิชาการ  ด้านการอ านวยความสะดวกในงานวิชาการ และ
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนในงานวิชาการ  ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการประสานงาน
วิชาการ  
   2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่ม
โรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ใน
การท างาน ดังนี้ 
   2.1  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ าแนกตามเพศ พบว่า ครูของ
กลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
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การบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
   2.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน พบว่า ครูกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ กลุ่มโรงเรียนปะ
เหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูของกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของ
คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1 ด้านการอ านวย
ความสะดวกในงานวิชาการ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheff’ ผลปรากฏว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 4 ปี 
มีความคิดเห็นแตกต่างกับครูที่มีประสบกาณ์ในการท างาน 8 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนคู่อ่ืน ไม่แตกต่างกัน   
 
การอภิปรายผล  
 จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
ปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. ครูของกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียนให้
ความส าคัญต่อการบริหารงานวิชาการ เช่น การก าหนดแผนและนโยบายที่ชัดเจน การประสานงานเครือข่าย
วิชาการเป็นการท าให้งานวิชาการมีคุณภาพ ดังที่ จันทรานี สงวนนาม (2553 , น.143) ได้ให้ความส าคัญของ
งานวิชาการไว้ว่างานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส่วน
งานด้านอื่นๆนั้น แม้จะมีความส าคัญเช่นเดียวกัน แต่เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ผลการวิจัยยังสะท้อนให้ถึงการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาและการมีความ
ร่วมมือพัฒนางานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนได้อย่างชัดเจน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาภรณ์  สุระ 
(2555, น. 79 - 81) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิลักษณ์ ผูกพันธ์  (2557 , น. 32 - 33) ได้วิจัยเรื่อง  การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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 2. ครูของกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที่มีเพศ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียนปะเหลียนมีการอ านวยความสะดวก ส่งเสริมสนุนและให้ความช่วยเหลือและประสานงานด้าน
วิชาการให้แก่บุคลากรได้อย่างทั่วถึง โดยการสนับสนุน ส่งเสริมความช่วยเหลือจากผู้บริหารสถานศึกษาในทุก
ด้าน เช่น การอบรม  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีต่างๆ สอดคล้องกับนภาภรณ์  สุระ (2555, น. 79 - 
81) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ ประสบการณ์สอน และ
ต าแหน่งหรือหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

3. ครูกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที่มีประสบการณ์
ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ครูของกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบว่า ด้านการ
อ านวยความสะดวกในงานวิชาการ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheff’ ผลปรากฏว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 4 ปี 
มีความคิดเห็นแตกต่างกับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 8 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนคู่อ่ืน ไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้โดยกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 4 ปี ให้ความส าคัญกับการอ านวย
ความสะดวกในงานวิชาการสูงกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 8 ปีขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานที่น้อยกว่าต้องการที่จะได้รับการแนะน า การให้การปรึกษาต่างๆ มากกว่าครูที่มี
ประสบการณ์ท่ีมากกว่าซึ่งสามารถปฏิบัติงานที่ยากและซับซ้อนได้มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาภรณ์  
ฅสุระ (2555, น. 65) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ครูที่มีประสบการณ์สอน
แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  แต่
ครูที่มีประสบการณ์สอนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในด้าน
พัฒนาบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  โดยครูที่มีประสบการณ์สอนต่ า
กว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกับครูที่มีประสบการณ์
สอน 11 – 20 ปี และครูที่มีประสบการณ์สอน 11 – 20 ปี และครูที่มีประสบการณ์สอน 11 – 20 ปี  มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกับครูที่มีประสบการณ์สอน 21 – 30 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า ครูของกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ในด้านการประสานงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าสุดกว่าทุกๆ 
ด้าน ดังนั้นกลุ่มโรงเรียนปะเหลียนจึงต้องร่วมกันวางแผนและหาแนวทางพัฒนาการประสานงานด้านวิชาการ
แต่ละด้านทั้งระบบ เช่น ด้านหลักสูตรกลุ่มเครือข่ายควรส่งเสริมให้สร้างหลักสูตรที่หลากหลายสนองตอบต่อ
ความต้องการผู้เรียน และสอดคล้องกับบริบทภายในชุมชน โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
เป็นการประสานงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดการประสานงานโดยการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูในกลุ่มโรงเรียน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กลุ่มโรงเรียนอาจจะส่งตัวแทนในการจัดท าสื่อนวัตกรรมเพ่ือจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละกลุ่มสาระเรียนรู้ และจัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศของกลุ่มเพ่ือขยายผล เพ่ือเป็นการประสานความ
ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียนควรร่วมกันส ารวจและจัดท าเอกสารทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังในและนอกโรงเรียน แผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในกลุ่มเข้าไปศึกษา
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มเครือข่ายร่วมกัน ด้านการนิเทศการศึกษาสามารถสร้างการ
ประสานงานอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งเสริมให้มีการนิเทศระหว่างโรงเรียนภายในกลุ่ม มีการจัดท าเครื่องมือการ
นิเทศ และปฏิทินการนิเทศท่ีชัดเจน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมให้โรงเรียนในกลุ่มมีการน าแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน น าต้นแบบที่ดีภายในกลุ่มมาประยุกต์ใช้กับ
โรงเรียนตนเอง ท าให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานทั้งกลุ่มเครือข่าย  การแนะแนว
การศึกษา ควรจัดสัมมนาทางวิชาการในกลุ่มเครือข่ายเพ่ือประสานความร่วมมื อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการแนะแนว อาจจะจัดตั้งศูนย์การแนะแนวทางการศึกษาระดับกลุ่มเครือข่ายโดยมุ่งเน้นการ
แนะแนวตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนทุกด้าน ทั้งด้านการเรียน พฤติกรรม และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม และการศึกษาต่อ ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ เพ่ือเป็นให้การประสานงานการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง กลุ่มโรงเรียนควรมีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม มีการออก
ติดตาม ประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพกลุ่มเครือข่าย 
ออกประเมินอย่างน้อยภาคเรียน 1 ครั้ง เป็นต้น  
 2. จากการวิจัย พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 4 ปี และครูที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 8 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ด้านการอ านวยความสะดวกในงานวิชาการแตกต่างกัน  
ดังนั้นกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ควรเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการอ านวยความสะดวกทางด้านวิชาการให้
ครูมากยิ่งขึ้น เพ่ือผลักดันให้คุณภาพการศึกษาของกลุ่มมีคุณภาพดียิ่งๆขึ้นไป เช่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ การ
ทางด้านวิชาการให้แก่ครูที่เพ่ิงบรรจุใหม่และครูที่มีการท างานต่ ากว่า 4 ปี เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ วาง
กรอบนโยบาย ทิศทางในการจัดการศึกษาตามแผนของกลุ่มโรงเรียน และสร้างเสริมประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม จัดแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการของกลุ่มในทุกๆด้าน เพ่ือให้
ครูได้มีต้นแบบในการน ามาปฏิบัติงานในด้านการสอน และหน้าที่ที่รับผิดชอบอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ของกลุ่มโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน
ตามขอบข่ายงานวิชาการ 17 ด้าน  
 2.  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารด้านอ่ืนๆ ของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน เช่น  
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ เป็นต้น  
 
กิตติกรรมประกาศ 
  บทความวิจัย เรื่อง “ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่ม
โรงเรียนปะเหลียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1” เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
ซึ่งได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.เชาวนี  แก้วมโน และดร.อริสรา  บุญรัตน์  
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ตรัยภูมินทร์  ตรีศรีศวร ประธานคณะกรรมการสอบ และดร.มนต์ทิวา  ไชยแก้ว 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอมอบความดีและคุณประโยชน์ที่เกิด แด่บิดา มารดา และบุคคลในครอบครัว ที่สนับสนุน 
ช่วยเหลือเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยตลอดมา จนสามารถท างานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
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