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การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองพทัลุง จังหวดัพทัลุง 

 
ฐนิตา กสคิณุ 

                                                                                       Tanita Kasikun 
บทคดัย่อ  
 การวิจัยครัง้นี ม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการ  
ของผู้บริหารสถานศกึษา  ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ  
จงัหวดัพทัลงุและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ จ าแนกตาม 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท างาน โดยใช้แบบสอบถาม สอบถาม
จากข้าราชการครู จ านวน 159 คน ใช้สถิติวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้  t-test และการทดสอบ F - test  
ที่ระดับนัยส าคัญ เท่ากับ .05 
 ผลการศกึษา พบวา่   
 1. ครูในโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอาย ุ31-40 ปี มีการศกึษาระดบั ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างาน 5 - 10 ปี 
มีความคิดเห็นของครูในโรงเ รียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงที่มี  
ตอ่การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายประเด็น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุลคล ครอบครัว 
องค์กรและหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา ด้านการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการ
พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการชมุชน ด้านการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอื่น 
ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คณุภาพการศกึษา ตามล าดบั  
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 2. ครูโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง ท่ีมีวุฒิทางการศึกษา
ตา่งกนัและมีประสบการณ์การท างานตา่งกนั มีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ   จงัหวดัพทัลงุ แตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 ส่วนครูที่เพศต่างกนัและมีอายตุ่างกัน มีความคิดเห็นในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดเทศบาลเมืองพทัลงุ จังหวดัพทัลงุ 
ไมแ่ตกตา่งกนั  

 
ค าส าคัญ  : งานวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract 

The research aimed to study the level of the academic affairs 

administration of the administrators from teachers’opinion in municipal schools , 

Patthalung Province and to compare the opinion of the teachers to the 

academic affairs administration in municipal schools , Patthalung Province 

distinguished by sex, age, level of education and experience. The samples 

were 159 teachers from municipal schools , Patthalung Province who teaching 

in 2015. The statistics used were Descriptive statistics, Frequency, 

Percentage, Mean, Standard Deviation and Inferential statistics, T-test , F-test. 

To compare the differences between the two and three independent variables. 

Testing the variability of the  independent variables separated more than 2 

groups and compare the pair average by Least Significant Difference ( LSD) 

at o.5 statistical significance 

The results of the study revealed as follows: 
 1. The level of the academic affairs administration of the administrators 

from teachers’opinion in municipal schools , Patthalung Province at high level 
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both overall and each issue was in high level . The result from the highest to 

the least were  the development of the learning resources , Promotion and 

support to individuals, families, organizations, academic departments and other 

education and the research to develop the qualification of education 

2. The result of teachers’ opinion to the academic affairs administration of the 

administrators from teachers’opinion in municipal schools, Patthalung Province 

distinguished by sex, age, level of education and experience found that the 

opinion of  teachers who had different sex and age were not different and the 

opinion of teachers who had different  level of education and experience were 

different at 0.5 statistical significance, the teachers of different gender and the 

teachers at age difference opinions in the academic administration of the 

municipal schools, Patthalung Province. 

 
Keywords : academic affairs, administrators 
 
บทน า 

การศึกษานับเป็นรากฐานส าคัญที่สุดในทุกประเทศ ยอมรับกันว่าเด็ก  
เป็นทรัพยากรที่ส าคญัที่สดุ ความรู้ ความสามารถ ของเด็ก จะเป็นตวัก าหนดอนาคต
ของประเทศได้เป็นอยา่งดี เด็กที่เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีการศึกษาดีย่อม ได้เปรียบ
ในการแขง่ขนัเสมอ ไมว่า่จะเป็นการแขง่ขนัด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านการเมืองและ 
เทคโนโลยี ดังนัน้ การจัดการศึกษาจึงเป็นการพัฒนาคน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ 
การพฒันาประเทศ  คนที่ได้รับการพฒันาอย่างเหมาะสมจะเป็นก าลงัที่มีคณุภาพและ
เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและประเทศชาติ นอกจากนีก้ารศกึษายงั
เป็นกลไกและกระบวนการส าคญัในการอบรม กลอ่มเกลาให้บคุลากรของชาติมี ความรู้ 
ความสามารถ ความชาญฉลาด เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมที่จะเป็นรากฐานของชีวิต  
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ให้ก้าวไปอยู ่ในสงัคมและโลกที่มีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากความส าคัญของ การศึกษาดังกล่าว ทุกประเทศจึงต่างเร่งพัฒนาการศึกษา  
ให้มีมาตรฐาน และเกิดคุณภาพสูงสุดเพื่อให้ บุคลากรได้น าพาประเทศชาติให้เกิด 
ความแข็งแกร่งทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองอยา่ง ถาวรตลอดไป  
 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่2) 
พ.ศ.2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดสาระส าคญัให้กระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทัง้ด้านวิชาการ งบประมาณ  
การบริหารงานบคุคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการ สานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา และสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไป เพื่อพฒันาคนไทย
ให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และอยูร่่วมกบัสงัคมอย่างมีความสขุ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 : 1)ดงันัน้การบริหารและการจดัการศึกษาในปัจจุบนัอยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลกั ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง 
การบริหารสถานศึกษา กล่าวคือ ต้องทราบขอบข่ายและภารกิจการบริหารและ 
การจดัการสถานศึกษา 4 งาน คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ  
3) การบริหารงานบคุคล 4) การบริหารทัว่ไป ซึ่งงานวิชาการเป็นหวัใจส าคญัในการ 
จดัการศกึษาในระดบัสถานศกึษา การบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวน การดาเนินงาน
เก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้  
ในจุดมุ่งหมายของการพฒันาผู้ เรียน (กระทรวงศึกษา, 2551 : 3) การบริหารงาน
วิชาการ ถือว่าเป็นหวัใจของการบริหารสถานศึกษา  ทัง้นีเ้พราะจุดมุ่งหมายของ
สถานศกึษา คือ การจดัการศกึษา คณุภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยู่ที่งาน
ด้านวิชาการ ซึง่จะประกอบด้วยงานด้านหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน การจดั
บคุลากรที่เก่ียวข้อง การจัดสิ่งส่งเสริมงานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านการวดัและ
ประเมินผล ขัน้ตอนการดาเนินงานด้านวิชาการ จะมีขัน้การวางแผนด้านวิชาการ  
ขัน้การจดัและดาเนินการ และขัน้สง่เสริมและติดตามผลด้านวิชาการ (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์, 2553 : 7) มีประสิทธิภาพกระทรวงศึกษาธิการได้จ าแนกงาน 
ในการบริหารงานวิชาการออกเป็น 12 ด้าน คือ 1) การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา  
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2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4) การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา 5) การพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี  
6)การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา  
9) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การสง่เสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา
อื่น และ12) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  ในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดสรร
งบประมาณให้อย่างเพียงพอ สถานศึกษาในสงักัดองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จึงมี
ภารกิจการจดัการศกึษาท้องถ่ิน ในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่เป็นการจดัการศึกษา
ที่มุง่พฒันาและวางรากฐานชีวิต การเตรียมความพร้อมของเด็ก ทัง้ทางร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์บคุลกิภาพและสงัคม ให้ผู้ เรียนได้พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ด้านคณุธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้ให้สามารถค้นพบ
ความต้องการ ความสนใจ ความถนดัของตนเองด้านวิชาการ วิชาชีพ ความสามารถ  
ในการประกอบการงานอาชีพและทกัษะทางสงัคม โดยให้ผู้ เรียนมีความรู้คู่คณุธรรม
และมีความส านึกในความเป็นไทย  ตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 – 2559 ซึง่สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 และพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)พ.ศ. 2545 ดงันัน้ การบริหารงานวิชาการ จึงถือว่า 
มีความส าคญัในการจดัการศกึษาเพื่อเป็นไปตามที่ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 ก าหนดไว้ (พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2542) การศึกษา
เป็นสิ่งส าคญัยิ่ง บุคคลที่ได้รับการศึกษาย่อมที่จะด ารงตนอยู่ในสงัคมแห่งยุคสงัคม
ข่าวสารและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี หน่วยงานที่จัดการทางด้านการศึกษาซึ่งได้แก่
โรงเรียนโดยมีผู้น าใน สถานศึกษาได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารโรงเรียนซึ่ง
เป็นผู้น าองค์กร และเป็นผู้ที่มี หน้าที่ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะครู 
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชมุชนและองค์กรตา่งๆ ใน ชมุชนซึง่ผู้บริหารสถานศกึษาในฐานะ
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ที่เป็นผู้น าในการจดัการศึกษาจึงต้องอาศยัความเป็นผู้น า  รวบรวมพลงัต่างๆ มาช่วย 
ให้เกิดการพฒันาทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้บรรลผุลส าเร็จ 

การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีวตัถปุระสงค์ เพื่อให้เด็ก
ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาขัน้พืน้ฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับการบริการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ครบตามหลกัสูตร 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อพฒันาการด าเนินการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย 
วตัถปุระสงค์เป็นไปตามมาตรฐานท่ีรัฐก าหนดและตรงตามความต้องการของประชาชน
ในท้องถ่ิน โดยมุ่งพฒันาให้เกิดความสมดลุทัง้ทางด้านปัญญา จิตใจ ร่างกาย สงัคม 
และ ความคิดคา่นิยม พฤติกรรม ซึง่เน้นวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
ให้ผู้ เรียนเป็นส าคญัเทศบาลเมือง จงัหวดัพทัลงุได้ตระหนกัในวตัถปุระสงค์ดงักลา่วและ
เพื่อพฒันาคณุภาพทางการศึกษาของนกัเรียนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง  จึงก าหนด
วิสยัทศัน์ในการจดัการศกึษาไว้ในแผนพฒันาการศกึษาสามปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559) 

จากที่กลา่วมา ความส าคญัของการบริหารงานวิชาการถ้าผู้บริหารสามารถ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาโรงเ รียน นักเ รียนให้บรรลุ 
ตามเปา้หมายของการจดัการศึกษา นอกจากนีแ้ล้ว ผู้ที่มีสว่นส าคญัในการด าเนินงาน
วิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมายการศึกษาของชาติ ก็คือ ครู ซึ่งเป็นผู้ ที่จะต้อง 
น านโยบายมาปฏิบัติโดยตรง เป็นผู้ ที่จะเห็นถึงความสามารถของการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารมากที่สดุ เพื่อเป็นการศกึษาถึงการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน ซึง่ผู้วิจยัได้มีความสนใจศกึษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา
ตามความคิดเห็นของครู สงักดัโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัพทัลงุ  ผลการศึกษานีจ้ะเป็น
ผลประโยชน์ส าหรับผู้บริหารสถานศกึษาและผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาในโรงเรียน 
เพื่ อ ใ ช้ เ ป็น ข้อมูล ในการพัฒนาการบ ริหารง านวิ ช าการของสถานศึกษา  
ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 
ค าถามในการวิจัย 
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1. ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ของโรงเรียน สงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ อยูใ่นระดบัใด 

2. ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
และประสบการณ์การสอน มีความแตกตา่งหรือไม ่ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้ บ ริหารสถานศึกษา  
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ จ าแนกตาม 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท างาน 
 
วิธีการวจิัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ครู ท่ีปฏิบตัิหน้าที่หลกัทางด้านการเรียน การสอน
และการสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา สงักดัเทศบาล
เมืองพทัลงุ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 5 แห่ง รวมทัง้สิน้ 263 คน จ าแนกเป็นโรงเรียน 
ประกอบด้วย 

 1. โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์  จ านวน      89 คน  
 2. โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภิมขุ  จ านวน      59 คน 
 3. โรงเรียนเทศบาลนิโครธาราม  จ านวน      49 คน 
 4. โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮัว่   จ านวน      34 คน 
 5. โรงเรียนเทศบาลวดันางลาด  จ านวน      32 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

   ผู้ วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างคือครูโรงเรียนเทศบาลสงักัดส านักงาน
เทศบาลเมืองพทัลงุที่ปฎิบตัิงานในปีการศึกษา 2558 และก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง
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โดยโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2541 : 303) ได้กลุม่
ตวัอย่าง จ านวน 159 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratfied Random Samling)  
โดยจ าแนกกลุม่ตวัอย่างตามลกัษณะของสถานศึกษา แล้วจึงเทียบบญัญัติไตรยางศ์  
ได้กลุม่ตวัอยา่งตามที่แสดงไว้ในตาราง และสุม่โดยวิธีจบัสลากได้กลุม่ตวัอยา่ง 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เนื่องจากผู้ วิจัยต้องการส ารวจข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของครู ฉะนัน้ 
ผู้ วิจัยจึงเลือกเคร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี เ้ ป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ซึ่งประกอบด้วยค าถามในประเด็นต่างๆ และผู้ วิจัยได้สร้างขึน้ 
โดยอาศยัแนวคิดที่ได้ศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ตอน   
ดงันี ้   
               ตอนที่ 1   เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check - 
List) เพียงค าตอบเดียว 
  ตอนที่  2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาบทบาทการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สงักัดเทศบาลเมืองพทัลงุ 
จงัหวดัพทัลงุ แบบมาตราสว่นประมาณค่า  (Rating  Scale) 5 ระดบั ตามวิธีการของ    
ลเิคิร์ด (Likert,1993 : 247) โดยเรียงการปฏิบตัิจากมากที่สดุ มาก  ปานกลาง น้อยและ
น้อยที่สดุ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ครูในโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ มีความคิดเห็นมีต่อ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
คือ การพฒันาแหลง่เรียนรู้ การสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บลุคล ครอบครัว 
องค์กรและหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการศกึษา ด้านการแนะแนวการศกึษา ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพฒันา
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หลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
ชมุชน ด้านการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาอื่น ด้านการวดัผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านการวิจัยเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา 
ตามล าดบั  
 2. ครูในโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ที่มีระดบัทางการศกึษา
ตา่งกนัและมีประสบการณ์การท างานตา่งกนั มีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แตกต่างกนั ที่ระดบั
นัยส าคัญทางสถิติ .05  ส่วนครูที่เพศต่างกันและมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น 
ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จังหวดั
พทัลงุไมแ่ตกตา่งกนั  
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสงักัด
เทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40 ปี มีการศึกษา
ระดบั ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างาน 5 - 10  ปี  ผู้วิจยัขอเสนอการอภิปราย
ผลการวิจยั ดงันี ้

ความคิด เห็นของครูในโรง เ รียนสังกัด เทศบาลจังหวัดพัทลุงที่มีต่อ  
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.09 โดยมีความคิดเห็นล าดับแรกคือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในส่วนของผู้บริหาร  
มีการพฒันาแหลง่เรียนรู้ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รองลงมาคือการสง่เสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรและหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา  
ในส่วนของสถานศึกษาเปิดให้บุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา
มาร่วมในการพฒันาการศกึษา ด้านการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ในส่วนของผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
และผู้บริหารมีการสง่เสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกบัสือ่เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ด้านการแนะแนวการศกึษา ในสว่นของผู้บริหารจดัแนะแนววิชาชีพภายในสถานศึกษา
อยา่งตอ่เนื่อง ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ในสว่นของผู้บริหารวางแผนในการจดั
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กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับครู ด้านการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา ในส่วน 
ของผู้บริหารสง่เสริมการจดัท าหลกัสตูรโดยการบรูณาการเนือ้หาสาระการเรียนรู้ทัง้ใน
กลุม่สาระเดียวกนัและระหวา่งกลุม่สาระ ด้านการนิเทศการศึกษา ในสว่นของผู้บริหาร
มีการประเมินผลการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และผู้บริหารมีรูปแบบ วิธีการนิเทศ
ภายในที่หลากหลาย ด้านการสง่เสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน ในสว่นของผู้บริหาร 
มีการส ารวจข้อมลูพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการพฒันาชุมชน ด้านการพฒันาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ในส่วนของผู้บริหารสร้างความตระหนกัให้กับบุคลากร
เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ด้านการประสานความร่วมมือ 
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ในส่วนของสถานศึกษามีการศึกษาถึง  
ความต้องการในการประสานความร่วมมือกบัสถานศกึษาอื่น ด้านการวดัผลประเมนิผล
และเทียบโอนผลการเรียน ในสว่นของผู้บริหารสง่เสริมสนบัสนนุให้ครูใช้วิธีการวดัผล
ประเมินผลตามสภาพจริง และด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา ในสว่นของ
ผู้บริหารมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการท าวิจัย  ซึ่งสอดคล้องกับที่ปัญญา 
แก้วกียรู และ สภุทัร พนัธ์พฒันกุล  (2547 : 17) กลา่วว่า ขอบข่ายของการด าเนินงาน
วิชาการในระดับสถานศึกษาประกอบด้วย การศึกษาปัญหาในชุมชนและสังคม  
ภมูิปัญญาท้องถ่ินการพฒันาและการน าหลกัสตูรไปใช้ การจดัเตรียมการเรียนการสอน 
การจัดวสัดอุปุกรณ์ ประกอบการเรียนและสื่อการเรียนการสอน การสง่เสริมการเรียน 
การวัดผลและประเมินผลการด าเนินงานเก่ียวกับห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามผล การวางแผนและการก าหนดวิธีด าเนินงานด้านวิชาการ รวมถึงการประชุม
ทางวิชาการ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของศิริพร เมฆวิทยา (2548 : 86-89) ได้ศึกษา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
ได้แก่   ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา การพฒันา กระบวนการเรียนรู้ การวดัผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ การศึกษา การพฒันาสื่อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา 
การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ ทางวิชาการ 
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แก่ชมุชน การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาและองค์กรอื่น 
และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของส าเริง แสงทัน  
(2548 : 61-63) ได้ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร โรงเรียนช่วงชัน้   
ที่ 1 และ 2 ตามทรรศนะของครูวิชาการโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่ การศึกษา
สระบรีุ เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ครูวิชาการมีทรรศนะตอ่บทบาทการบริหารงานวิชาการ 
ของผู้บริหารโรงเรียนช่วงชัน้ที่ 1 และ 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสระบรีุ เขต 
2 อยู่ใน ระดับมาก ทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากสูงสดุไปหาต ่าสดุ ได้แก่  งานด้านการ
เรียนการสอน งานด้าน การวัดผลและประเมินผล งานด้านหลักสูตรและการน า
หลกัสตูรไปใช้ งานด้านนิเทศภายในงานด้านห้องสมดุ งานด้านการประชุมอบรมทาง
วิชาการ และงานด้านวสัดปุระกอบหลกัสตูรและ สือ่การเรียนการสอนฮารอป  (Harrop, 
1999 Online.) ได้ศกึษาการบริหารงานวิชาการในด้านการปรับปรุง หลกัสตูร  : ปัญหา
จากการปฏิบัติของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ รัฐโรดไอร์แลนด์  พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่        
มีการวางแผนระยะยาวเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ผู้ บริหารมีการก ากับ ติดตาม 
การปรับปรุงหลกัสตูร อย่างสม่ําเสมอโดยครูมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงหลกัสตูรต้อง
ค านงึถึงความสอดคล้องของสาระหลกั ในหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูรของโรงเรียน 
เนวิลล์  (Naville, 1999) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการในด้านการประกนั คณุภาพ
และการวางแผนปรับปรุงในโรงเรียนประถมศกึษา 2 โรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนของ
รัฐ อิลลินอยส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ พบว่า กิจกรรมที่ท าร่วมกันด้วย 
การประกันคุณภาพและการวางแผนที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ในด้านนความร่วมมือ
และเพิ่มความมัน่ใจในการวางแผน ปรับปรุงโรงเรียนอย่างเป็นระบบ   

เบอร์เทลเซน (Bertelsen,1999) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการในด้าน  
การจดัการเรียนการสอน โดยศกึษาเร่ืองธรรมชาติการสอนของครูและการเรียนรู้หนงัสอื
ของนกัเรียน ที่ได้รับการศึกษาพิเศษ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
พบว่า การวางแผน จดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบับทบาทของครู จ านวนนกัเรียน
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และสถานการณ์ในการเรียน จะท าให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามความสามารถแต่ละบคุคล  
 2.  ครูโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ ที่มีการศึกษาต่างกัน
และมีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ส่วนครูที่เพศต่างกันและมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น 
ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จังหวดั
พัทลุงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้ประเมินพฤติกรรมด้านการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา แหง่ชาติผลการประเมินพบวา่ผู้บริหาร
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสามารถในการบริหารแตกต่างกัน  และ
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ (2542 : 43) 
ได้ประเมิน ไมเ่คยผา่นพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารของผู้บริหารโรงเรียนสงักดังาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินพบว่า ผู้ บริหารที่มี
ประสบการณ์ การบริหารโรงเรียนที่ แตกต่างกันจะมีความสามารถในการบริหาร
โรงเรียนแตกตา่งกนั 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.เพื่อให้เกิดการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนในสงักดั
เทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ให้มากยิ่งขึน้ ผู้บริหารโรงเรียนควรควรปรับปรุงและ
เพิ่มเติม ดงันี ้ ควรให้ความส าคญักับด้านต่างๆ โดยควรส่งเสริมให้ครูอาจารย์ได้รับ 
การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ให้ก้าวทันวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
สง่เสริมให้ครูอาจารย์ใช้เทคนิค และวิธีสอนแบบใหม่และหลากหลายโดยเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั ควรจดัประชุมสมัมนา ครูอาจารย์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกนั เป็นพฒันากระบวนการเรียนการสอนของครู ประเมินจุดเด่นและจุดด้อยหรือ
ข้อจ ากดัของหลกัสตูร และการเรียนการสอน จดัแหลง่เรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน
หรือห้องสมดุให้ครู และผู้ เข้ารับการศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม นิเทศการสอน 
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โดยการช่วยเหลือ แนะแนวครูให้เกิดการปรับปรุง แก้ไขปัญหาการเรียนการสอน หรือ
ข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาเคร่ืองมือ วัดและประเมินผล  
ให้ได้มาตรฐาน  จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการในด้านเทคนิคการออกข้อสอบการให้คะแนน  
การประเมินผล และการรายงานผล และวิเคราะห์ข้อสอบและจดัท าข้อสอบมาตรฐาน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป  
          1.  ควรศกึษาสภาพปัญหา ความต้องการของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ในด้านการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมืองพทัลงุ จังหวดัพทัลงุ 
เพื่อพฒันาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนอยา่งตอ่เนื่อง  
          2. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสทิธิภาพของโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ    
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