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ความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ สังกัดส�ำนักงาน
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
บริหารวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ตี อ่ การ
บริหารวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ตี อ่ การบริหารวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่า
เฉลี่ยมากไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการนิเทศภายในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาด้าน
การจัดการเรียนการสอนด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรด้านสื่อการสอน และแหล่งเรียนรู้ และด้าน
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การจัดกิจกรรม ตามล�ำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศ ระดับการ
ศึกษา และประสบการณ์การท�ำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ : 1. ความคิดเห็นของครู 2. ความคิดเห็นของบุคลากร 3. การบริหารงานวิชาการ
ABSTRACT
The Objectives of the research article were to 1) to study teachers’ and educational
personnel’s opinions on school administrators’ academic affairs administrations at Elementary
Education Service Area Office 2’s schools in Tambon Suwannaphum Municipality’s authorized
area in Roi Et province’s Suwannaphum district, 2) to compare their opinions as such to
differing variable of the former’s genders, educational levels and work experiences.
Results of the research have been found the following findings: 1) Teachers’ and
educational personnel’s opinions on school administrators’ academic affairs administrations
at the target schools have been rated high in the overall aspect. When taking a single aspect
into consideration, five aspects have been found rating high, but another one moderate.
Each of aspects placed in descending order of its mean entails internal supervision,
measurement and assessments of learning achievements, learning managements, curricula
and their managements, instructional media and learning sources, and ) activity arrangements
respectively. 2) The comparative results have been found that differing variables of their
genders, educational levels and work experiences show difference in their opinions in the
overall aspect.
Keywords : 1.Teachers’ Opinions. 2. Personnel’s Opinions 3. Academic Affairs Administration
1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
การศึกษานับเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า การแก้ปัญหา และการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ เพราะการศึกษามีความส�ำคัญโดยตรงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นผู้รู้จักคิด
รู้จักท�ำ  รู้จักแก้ปัญหาช่วยพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพของบุคคลให้สามารถพึ่งตนเอง พัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน
และพัฒนาสังคมได้ นอกจากนี้การศึกษายังเป็นเครื่องมือในการปลุกจิตส�ำนึกของบุคคลให้เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเห็นคุณค่า ของการอยู่รวมกันอย่างสันติสุข การศึกษาจึง
เป็นกระบวนการพัฒนาที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นรากฐานของการพัฒนาด้านอื่น ๆ ปัญหาที่
จ�ำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทัง้ ด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ประเทศชาติ
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เกิดความเจริญก้าวหน้าได้ จ�ำเป็นต้องใช้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ
ทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส�ำนึกของความ
เป็นไทย มีระเบียบวินัย ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2553, หน้า 1)
งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่วา่ สถานศึกษาจะเป็นประเภทใดมาตรฐาน
และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนซึง่ เป็นหัวข้อของสถานศึกษาและเกีย่ วข้อง
กับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ส่วนงานอืน่ ๆ นัน้ ถือว่าเป็นงานทีส่ ำ� คัญรอง
ลงมา หรือเป็นงานสนับสนุน การบริหารงานวิชาการจึงหมายถึงการศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุก
อย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียน (ปรียาพร วงศ์อนุโรจน์, 2553, หน้า 1)
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการบริหารสถานศึกษา เพราะต้องเป็นผู้ก�ำหนด
นโยบาย ก�ำหนดจุดหมาย วางแผนเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการด�ำเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้การบริหาร
สถานศึกษาบรรลุผล เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน�ำความรู้ มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการ
ศึกษาของประชาชนให้กว้างขวางและทัว่ ถึง โดยค�ำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ส่งเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวธิ ี วิถปี ระชาธิปไตย
พัฒนาคนไทยโดยคุณธรรม เป็นพื้นฐานของการกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยวิธีการกระจายอ�ำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคเอกชน เพื่อให้การศึกษาสร้างคนและ
สร้างความรู้สู่สังคม คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ (จีระ งอกศิลป์, 2550, หน้า 3)
ปัญหาทีพ่ บในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมาของโรงเรียนในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ พบว่านักเรียนของ
โรงเรียนมีจ�ำนวนลดลงซึ่งอาจมีผลจากการขยายโอกาสในการจัดการศึกษาของเอกชน แสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนด�ำเนินการในการบริหารโรงเรียนมาในทิศทางที่ถูกต้องมีมาตรฐานที่ดี ตามสภาวการณ์ของความ
เจริญและทันสมัยในยุคของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียุคข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองสังคมปัจจุบัน
ที่ทันต่อเหตุการณ์เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลต�ำบล
สุวรรณภูมินั้นจะพิจารณาและประเมินความรู้สึกหรือเจตคติด้วยตนเองจะไม่พบข้อบกพร่องในด้านการ
จัดการศึกษาซึง่ อาจท�ำให้โรงเรียนก้าวหน้าไม่ทนั โรงเรียนของเอกชน ดังนัน้ จึงต้องอาศัยผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นกระจก
เงาแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยส่งให้โรงเรียนได้รู้ถึงจุดบกพร่องอันควรที่จะพัฒนาให้เหมาะสมหรือทันสมัย
กับสังคมปัจจุบันว่าควรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทิศทางใดและหัวใจหลักของการจัดการศึกษาก็
คืองานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนต่างๆที่เป็นให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและจากการประเมิน
ผล NT ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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ร้อยเอ็ด เขต 2, 2557, หน้า 93) พบว่าร้อยละของนักเรียนทีส่ อบผ่านในระดับดีมจี ำ� นวนน้อยมากเมือ่ เทียบ
กับร้อยละของโรงเรียนที่สอบผ่านระดับปรับปรุงและ พอใช้
ผูว้ จิ ยั จึงมองเห็นว่า ความส�ำคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในฐานะผู้น�ำสูงสุดของโรงเรียน ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความเป็นผู้น�ำทางการศึกษา คือ มีวิสัยทัศน์
มีความรู้ความสามารถและให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานวิชาการมากกว่างานอื่นๆ การพัฒนาให้เกิดขึ้น
โดยตรงกับนักเรียน มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สังคม
ไทยต้องการ ข้าพเจ้าผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาใน
เขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยคาดหวังว่าผลของการ
วิจัยจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับการบริหารสถานศึกษา ที่จะน�ำไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ
2.2 เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ตี อ่ การบริหารวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การท�ำงาน
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ เี พศระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
บริหารวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิแตกต่างกัน
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์การท�ำงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยว
กับการบริหารวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิแตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ท�ำให้ทราบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ตี อ่ การบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องเพื่อ
น�ำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา
4.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยจ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ท�ำงานเพือ่ หาแนวทางพัฒนาการปฏิบตั งิ านวิชาการแก่ผบู้ ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้
รับมอบหมายในการบริหารงานวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
4.3 ท�ำให้สามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้เพือ่ เป็นแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั งิ านวิชาการแก่ผบู้ ริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพใน
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การบริหารจัดการศึกษาต่อไป
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
           5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากร ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดส�ำนักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ประกอบด้วย ครูจ�ำนวน 90 คน และบุคลากรทางการศึกษา จ�ำนวน 20 คน
รวม ทั้งสิ้น 110 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ปีการศึกษา 2559 โดยก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สตู รของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 มีความคลาดเคลือ่ น
0.05 ได้จ�ำนวนของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 86 คน แล้วสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบ แยกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close–ended) เกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552, หน้า 74)
         5.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง
และสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test
(One-way ANOVA)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิจัยความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ
อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 พบว่า การ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
เทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือด้านการนิเทศภายในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรด้านสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ และด้านการ
จัดกิจกรรมตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1) ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พบว่า ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขต
เทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ “ผูบ้ ริหารกระตุน้ ชักชวน
ให้ครูร่วมกันจัดท�ำและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ “หลักสูตรในแต่ละระดับชั้น มีความยากเกินไปส�ำหรับนักเรียน”
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบล
สุวรรณภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “ผู้บริหารจัดให้มีการน�ำเสนอเทคนิค
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
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หรือวิธีการสอนแบบใหม่ให้กับครูและเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส�ำคัญ” ส่วนข้อที่มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “ผู้บริหารประสานความร่วมมือกับบุคลากรภายนอกสมาคม และมูลนิธิต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน”
3) ด้านการจัดกิจกรรม พบว่า ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และความ
คิดเห็นกับครูและเพือ่ น” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ“ผูบ้ ริหารส่งเสริม ให้นกั เรียนมีโอกาสได้ทำ� กิจกรรม
ที่เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง สังคมและโรงเรียน”
4) ด้านสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาล
ต�ำบลสุวรรณภูมิ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ “มีสว่ นร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
และเผยแพร่การใช้สื่อการเรียนรู้ใหม่” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ“ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการส�ำรวจ
แหล่งเรียนรู้เพื่อน�ำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น”
5) ด้านการนิเทศภายใน พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “โรงเรียนให้การนิเทศภายในเพื่อช่วยให้
นักเรียนเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ “ผูบ้ ริหารให้การนิเทศคณะครู
ในสถานศึกษาและพัฒนาไปในทิศทางที่สถานศึกษาต้องการ”
6) ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาล
ต�ำบลสุวรรณภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “ผู้บริหารควบคุมดูแลให้ครู
ผู้สอนมีความรู้ความและสามารถก�ำหนดแนวทางวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน” ส่วนข้อที่มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “นักเรียนได้น�ำผลการเรียนแต่ละครั้งไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนอยู่เสมอ”
6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบล
สุวรรณภูมิ ทีม่ เี พศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงานต่างกันพบว่ามีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตก
ต่างกัน ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ นือ่ งจาก ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาล
ต�ำบลสุวรรณภูมสิ ว่ นใหญ่มคี วามคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความเป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการ ตระหนักถึงความส�ำคัญของหลักสูตรในฐานะทีเ่ ป็นตัว
ก�ำหนดแนวทางการจัดการประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดี และถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมี
คุณภาพตามทีส่ งั คมมุง่ หวัง เร่งด�ำเนินการปรับปรุงและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปรับเปลีย่ น
การเรียนเรียนการสอน เพือ่ สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการวิจัย พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ โดยรวมทัง้ 6 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
ผลได้ว่า เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การบริหารงานวิชาการ ในฐานะที่เป็นงานหลักของโรงเรียน และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียน ดังที่
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ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกล่าวว่า “การบริหารสถานศึกษาตามบทบาทภาระหน้าทีง่ าน
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา งานวิชาการถือเป็นงานหลักผูบ้ ริหารทีย่ ดึ งานวิชาการเป็นหลักในการบริหาร และ
มีความเป็นผู้น�ำทางวิชาการ จะน�ำโรงเรียนไปสู่ความส�ำเร็จ” ความส�ำคัญของงานวิชาการ เป็นงานที่ผลิต
คนให้มีคุณภาพท�ำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมานิตา สุทธิหา (2556, หน้า 44) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูในโรงเรียนปฐมศึกษา อ�ำเภอบางปะกง สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1” พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของวีรชาติ วรรณชัย (2558,
หน้า 81) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง “ความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายที่ 3 อ�ำเภอเมืองปทุมธานี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1”
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1) ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พบว่า ความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ โดยรวมและราย
ข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส�ำคัญของ
หลักสูตรในฐานะที่เป็นตัวก�ำหนดแนวทางการจัดการประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดี และถูกต้องแก่ผู้เรียน
หลักสูตร เป็นหัวใจของการศึกษา หลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ย่อมท�ำให้ในคนใน
ประเทศมีความรู้ มีคณ
ุ ภาพ และศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั ของวีรชาติ วรรณ
ชัย (2558, หน้า 81) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษา กลุม่ เครือข่ายที่ 3 อ�ำเภอเมืองปทุมธานี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบล
สุวรรณภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารจัดให้มีการน�ำเสนอเทคนิคหรือวิธี
การสอนแบบใหม่ให้กับครูและเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เพื่อสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของวีรชาติ วรรณชัย (2558, หน้า 81) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม่ เครือข่ายที่ 3 อ�ำเภอ
เมืองปทุมธานี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ระดับการ
ปฏิบัติด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
3) ด้านการจัดกิจกรรม พบว่า ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
บริหารวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ โดยรวมและรายข้อมีการปฏิบตั อิ ยู่
ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรม เป็นสิ่ง
ส�ำคัญในการพัฒนาผูเ้ รียน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องให้ความส�ำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความถนัด และสามารถพัฒนากระบวนการ
เรียนรูจ้ ากการจัดกิจกรรมได้อย่างดีซงึ่ สอดคล้องกับการวิจยั ของ มานิตา สุทธิหา (2556, หน้า 45) ได้ทำ� การ
ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียนปฐมศึกษา
อ�ำเภอบางปะกง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่พบว่า ระดับการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
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ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง
4) ด้านสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
การบริหารวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ โดยรวมและรายข้อ มีการปฏิบตั ิ
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การพัฒนาสื่อการสอน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นอีกด้าน
ที่ส�ำคัญ โดยเป็นเครื่องมือที่ท�ำให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ดารัตน์ พิมพ์อุบล (2550, หน้า 76) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง
การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาตราด ที่พบว่า ระดับการปฏิบัติ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
5) ด้านการนิเทศภายใน ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ โดยรวมและรายข้อมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
มาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส�ำคัญของการนิเทศภายใน ทีม่ ตี อ่ การ
ด�ำเนินงานแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ภานุรัตน์ นันตา (2556, หน้า 77) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
ความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ ตี อ่ การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการนิเทศ
ภายในอยู่ในระดับมาก
6) ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ โดยรวมและรายข้อมีการ
ปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ เนือ่ งมาจากมีการเปลีย่ นหลักสูตรการจัดการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน จากหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2544 มาเป็นหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 โดยทีย่ งั ไม่มแี นวทางในการ
จัดท�ำคู่มือและระเบียบที่ชัดเจนในส่วนการวัดและประเมินผล ซึ่งการวัดและประเมินผลเป็นกิจกรรมที่ต้อง
ท�ำควบคู่กัน โดยปกติมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ การประมวลผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และ
ประเมินผลเพือ่ ตัดสินผลการเรียน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรทีจ่ ะส่งเสริมให้มกี ารจัดท�ำคูม่ อื และระเบียบการวัดผล
ประเมินผล ให้มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของวีรชาติ วรรณชัย (2558,
หน้า 81) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของครูทมี่ ตี อ่ การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับ มาก
7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ตี อ่ การบริหารวิชาการ
ของ ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ สังกัดส�ำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต
2 จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงาน ผลการเปรียบเทียบพบว่ามีความคิดเห็น
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ทเี่ ป็นเช่นนีเ้ นือ่ งจาก ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความเป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการ ตระหนักถึงความส�ำคัญของหลักสูตร
ในฐานะที่เป็นตัวก�ำหนดแนวทางการจัดการประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดี และถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อให้
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นักเรียนเป็นคนดีมคี ณ
ุ ภาพตามทีส่ งั คมมุง่ หวัง เร่งด�ำเนินการปรับปรุงและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปรับเปลีย่ นการเรียนเรียนการสอน เพือ่ สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ควรส่งเสริมให้ประยุกต์หลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ชุมชน เพือ่
เพื่อเป็นนโยบายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนรู้อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
8.1.2 ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พฒ
ั นาและฝึกผูเ้ รียนให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์น�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีคุณภาพ
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
8.2.1 ด้านการจัดกิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประยุกต์การเรียน และประยุกต์หลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อม ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนรู้อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
8.2.2 ด้านสือ่ การสอน และแหล่งเรียนรู้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายเน็ตเวิร์ค ฯลฯ ในการประกอบการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสมให้มากขึน้ และใช้สอื่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนให้เหมาะ
สมกับผูเ้ รียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนือ่ ง และเปิดมุมมองของการเรียนรูท้ ี่
หลากหลาย รวมทั้งจัดท�ำแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา
8.3 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
8.3.1 ควรศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยการบริหารงานวิชาการทีส่ ง่ ผลต่อการเพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียน
8.3.2 ควรศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของครูผสู้ อน บุคลากรทางการศึกษาและผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในด้านการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง
8.3.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่
ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
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