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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน           
ในทัศนะของครูสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน                 
2) เพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของครูในการบริหารโรงเรียนจําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานและขนาด
โรงเรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี จํานวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี คือแบบสอบถาม ที่มี           
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .956 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่า t - test และค่า F-test  
 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านจัดกิจกรรม           
การเรียนการสอน ในระดับมาก และมีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ตํ่าสุด คือ ด้านนิเทศการเรียนการสอน ในระดับมาก   
 เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดเล็ก        
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมในระดับมาก          
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับมากและมีความคิดเห็นต่อ 
การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ด้านนิเทศการเรียนการสอนในระดับมาก   
 ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอน           
มีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านหลักสูตร ในระดับมาก 
และมีความคิดเห็น การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ด้านนิเทศการเรียน
การสอน ในระดับมาก   
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 ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมี
ความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน ในระดับมาก และมีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ 
ด้านนิเทศการเรียนการสอน ในระดับมาก   
 การเปรียบเทียบทัศนะของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตาม
เพศ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประสบการณ์ในการทํางาน วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน 
พบว่า ครูมีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตามเพศ สถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และประสบการณ์ในการทํางาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
ยกเว้น วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study the attitude of teachers 

towards academic administration of the principals under the office of Prachin Buri 
educational service area and 2) to compare the attitude of teachers toward the 
school administration which classified by experiences and school size. The population of 
this research were 359 respondents and the tool used to collect data was a questionnaire 
with a reliability of .956. Statistics used to analyze the data were percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test and Scheffe’s method. 

The findings  were  as  follows : 
1. The research samples were 359 teachers, classified by school size; small 

size consisted of 81 persons (22.60%), medium size consisted of 107 persons 
(29.80%) and large size consisted of 171 persons (47.63%). The samples who had 
working experience more than 27 years were 209 persons (58.21%). 

2. The attitude of teachers towards academic administration of the 
principals under the office of Prachin Buri educational service area, as a whole, were 
at a high level and each aspect from the highest to the lowest was teaching and 
learning activities and instructional supervision respectively. 

3. The comparative analysis showed that the samples who were differences 
in working experience genders and status had no significant differences in the 
attitude, except for educational qualifications and school sizes which had significant 
difference at a level of .05. 
 
คําสําคัญ    
 การบริหารงานด้านวิชาการ   
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ความสําคัญของปัญหา  
 ในทุกประเทศ ยอมรับกันว่าเด็กเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุด ความรู้ ความสามารถ ของเด็ก
จะเป็นตัวกําหนดอนาคตของประเทศได้เป็นอย่างดี เด็กที่เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีการศึกษาดีย่อม
ได้เปรียบในการแข่งขันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองและ
เทคโนโลยี ดังน้ัน การจัดการศึกษาจึงเป็นการพัฒนาคน ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ  
คนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมจะเป็นกําลังที่มีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและประเทศชาติ รัฐบาลได้ให้ความสําคัญของการจัดการศึกษามากขึ้นจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และจากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กําหนดให้มีการพัฒนาการศึกษาให้ ปวงชนชาวไทยได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสูงขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2540: 14) 
นอกจากน้ีการศึกษายังเป็นกลไกและกระบวนการสําคัญในการอบรม กล่อมเกลาให้บุคลากรของชาติมี
ความรู้ ความสามารถ ความชาญฉลาด เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมที่จะเป็นรากฐานของชีวิตให้ก้าวไปอยู่
ในสังคมและโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความสําคัญของ
การศึกษาดังกล่าว ทุกประเทศจึงต่างเร่งพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน และเกิดคุณภาพสูงสุดเพ่ือให้
บุคลากรได้นําพาประเทศชาติให้เกิดความแข็งแกร่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่าง
ถาวรตลอดไป (กลิ่น สระทองเนียม, 2543: 3)  
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในระยะเวลาท่ีผ่านมาต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่า
ประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสําเร็จของการขยายการศึกษาเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ขยายพ้ืนที่ก่อสร้างอาคาร การจัดซื้อครุภัณฑ์ แต่ในด้านคุณภาพการศึกษากลับพบว่า กําลังเป็น
จุดวิกฤติของระบบการศึกษาไทย กล่าวคือในด้านคุณภาพของครูและทรัพยากรท่ีใช้ในการเรียนการสอน
น้ัน พบว่าครูผู้สอนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีคุณภาพตํ่าลงกว่า แต่ก่อน (กรมวิชาการ, 
2542: 5) นอกจากน้ียังพบสภาพปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาของประเทศคือ 
 1.  ความครอบคลุมและความเสมอภาคในโอกาส ปัจจุบันมีเด็กออกจากระบบโรงเรียนโดย
ไม่จบ ช้ันประถมศึกษา ประมาณร้อยละ 15 หรือประมาณ 4 แสนคน ทั้งๆ ที่เป็นการศึกษาภาคบังคับ 
กลุ่มเด็กเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาส คือผู้ยากจนในชนบทห่างไกล ในเมืองใหญ่ และผู้พิการ 
นอกจากน้ียังมีประเด็นความไม่เสมอภาคในโอกาสของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อีก เช่น เด็กในจังหวัด
ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตํ่ากว่าเด็กในภาคกลาง
และภาคเหนือ ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่า ผู้มาจากครอบครัวเกษตรกรเข้าศึกษาได้เพียงร้อยละ 11 
ในขณะที่ร้อยละ 50 มาจากครอบครัวพ่อค้า นักธุรกิจ ทั้งๆ ที่ประชากรกลุ่มน้ีมีเพียงร้อยละ 9 และ
ประชากรเกษตรกรมีถึงร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 
2544: 4) 
 2.  สภาพปัญหาทางด้านคุณภาพของการจัดการการศึกษาคุณภาพ การศึกษาเป็นประเด็น
วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะมีผู้สําเร็จเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังไม่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถในการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ การสร้างความรู้ การมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสมใน
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โลกการงาน เช่น การทํางานเป็นทีม ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์สําหรับการ
เผชิญกับโลกยุคการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ 
นอกจากน้ียังมีปัญหาในเร่ืองความอ่อนด้อยในด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ต่างๆ  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544: 5) 
 3.  การบริหารและการจัดการ เป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้การจัดการศึกษาไม่บรรลุผล         
 4.  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา ประเทศไทยลงทุนเพ่ือการศึกษาประมาณ ร้อยละ 4 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งไม่น้อยนักเมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่นหรือ
เกาหลี แต่การบริหารงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ด้วยสายบังคับบัญชาหลายระดับ      
การบริหารแบบรวมศูนย์อํานาจที่ส่วนกลาง ทําให้งบประมาณที่จัดสรรไปถึงผู้เรียนน้อย เพราะไป
สิ้นเปลืองอยู่ที่การบริหารงานในระดับต่างๆ โดยไม่จําเป็น นอกจากน้ีการจัดสรรงบประมาณยังไม่
สามารถกระจายไปยังสถานศึกษาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมซึ่งนับเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้คุณภาพ
สถานศึกษาแตกต่างกันไปด้วย  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544: 10) 
   จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า มีความจําเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนที่ได้มาตรฐานสูงในระดับสากล เพ่ือให้
สามารถเผชิญปัญหาและการเปลี่ยนแปลง ดํารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขและร่วมรับผิดชอบ
พัฒนาชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก การจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถสนอง
ความต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่ารวดเร็วได้
ดีเท่าที่ควร การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 1) 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา ในระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ได้พยายามยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นโดย
ตลอดและมีความเช่ือประการหน่ึงว่าหากการบริหารโรงเรียนมีแนวทางการจัดการศึกษาที่ดีหรือมี
มาตรฐานแล้วย่อมจะช่วยให้การเรียน การสอน การดําเนินงานด้านอ่ืนๆ ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
และคุณภาพ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานตามลําดับเช่นเดียวกันในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีโรงเรียนอยู่ทั้งหมด 280 
โรงเรียน ข้าราชการครู 3,232 คน (สํานักงานเขตการศึกษาปราจีนบุรี, 2549: 4) โดยภาพรวมแล้วผล
การจัดการศึกษายังอยู่ ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2548 ของหน่วยศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาปราจีนบุรี 
(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี, 2549: 13-14) โรงเรียนที่ได้ทําการประเมินผล 215 โรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 3,115 คน พบว่า กลุ่มทักษะภาษาไทย ได้คะแนนร้อยละ 73.23 กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 57.41 กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ร้อยละ 72.81 กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ร้อยละ 
76.23 กลุ่มการงานพ้ืนฐานอาชีพ ร้อยละ 80.57 และกลุ่มประสบการณ์พิเศษ ร้อยละ 59.76 จะเห็น
ได้ว่ามีบางกลุ่มประสบการณ์มีระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ แต่บางกลุ่มประสบการณ์มี
ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่น่าพอใจ  ตามเกณฑ์ ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดไว้ 
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 จากปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วน้ันนับว่าเป็นปัญหาสําคัญที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน ทั้งน้ี เพราะ
บทบาทในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ การดําเนินการวางแผนและการจัด
ระบบงาน การบริหารงานเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน การนิเทศ                     
การประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอน ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น (กรมวิชาการ, 2542: 128) 
 นอกจากความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียน ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี  ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตาม
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้มีจุดเน้น
ที่สําคัญเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลากรและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการกําหนด กรอบการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นนโยบาย 4 ประกัน คือประกันโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีโอกาสเรียน
อย่างทั่วถึงและอยู่ในระบบจนจบช้ันประถมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น การประกันประสิทธิภาพทางการศึกษา มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การประกันคุณภาพทางการศึกษา มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่ความมีมาตรฐานท่ีทัดเทียมกัน 
การประกันความปลอดภัยมุ่งเน้นการดูแลปกป้อง คุ้มครองนักเรียนให้มีความปลอดภัยทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจในฐานะที่ผู้วิจัยดํารงตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน           
ในทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือจะเป็นข้อมูลใน
การวางแผนปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหาร  โรงเรียนและผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ พัฒนา
งานการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี
ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ครูที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันและทํางานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันจะมีทัศนะ
ต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี ต่างกัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี   
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน             
ตามประสบการณ์ในการทํางานของครู และขนาดโรงเรียน  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี มุ่งศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานด้านวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียน           
ในทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี  ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2550  จํานวน 3,454 คน และกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของ  
ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967: 886-887) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 359 คน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 
จํานวน 81 คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 107 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 171 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามทัศนะของครูเก่ียวกับ
พฤติกรรมในการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน คือ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ประสบการณ์ ในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน และการบริหารงานด้าน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครู สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี 
ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
และด้านการวัดผลและประเมินผล  
 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหาร
งานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
สมมติฐาน เปรียบเทียบพฤติกรรม การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนก ประสบการณ์ในการทํางานและขนาดโรงเรียน 
ใช้การวิเคราะห์ทดสอบค่า t-test Independent และค่า F-test และเมื่อพบความแตกต่างของ
คะแนนเฉล่ียของตัวแปร ใช้วิธีทดสอบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ (Scheffe’s Test)   
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษา การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี  สามารถนํามาสรุปได้ดังน้ี 
 กลุ่มตัวอย่างครูที่ปฏิบัติการสอน จํานวน 359 คน แยกเป็นขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก 
จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ  22.60 ขนาดกลาง จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 และ 
ขนาดใหญ่ จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 47.60 เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประสบการณ์ การทํางาน 27 ปีขึ้นไป จํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20  
แยกเป็นขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 53  คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 ขนาดกลาง จํานวน 75 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.90 และขนาดใหญ่ จํานวน 81คน คิดเป็นร้อยละ 22.60 และประสบการณ์ในการ
ทํางาน 1-26 ปี  จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 แยกเป็นขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80  ขนาดกลาง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 และขนาดใหญ่ จํานวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.10  
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 เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า การบริหารงานด้านวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวม         
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติ การสอนมีความคิดเห็นการบริหารงานด้าน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับมาก และมีความ
คิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
ในระดับมาก   
  เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดเล็ก         
มีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับมาก และมีความคิดเห็นการบริหารงานด้าน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ด้านการนิเทศการเรียนการสอนในระดับมาก   
   ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมี 
ความคิดเห็น การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านหลักสูตร ในระดับมาก และ
มีความคิดเห็น การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ด้านการนิเทศ การเรียน         
การสอน ในระดับมาก   
 ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมี
ความคิดเห็น การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน  
ในระดับมาก และมีความคิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ด้านการนิเทศ
การเรียนการสอนในระดับมาก   
 การเปรียบเทียบทัศนะของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตาม 
ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดโรงเรียน พบว่า ครูมีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้น ขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 
 
อภิปรายผล  
 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวม ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูที่
ปฏิบัติการสอน ในโรงเรียนมีความคิดในเรื่องการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับมากไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการ
สอนรวมถึงด้านการวัดผลและประเมินผล ผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนัญชัย  สายสุด (2545) ได้ศึกษา
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เรื่อง การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า            
การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน การประถมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน 
(2542: 31) ได้กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาน้ันเป็น การดําเนินการวางแผนการจัด 
ระบบงานในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลักสามารถบริหารโรงเรียนและพัฒนาเยาวชนให้มี
คุณภาพตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นําที่ดีในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของรัตนศักด์ิ  มณีรัตน์ (2540: 21) ได้กล่าวสรุปว่า บทบาทหน้าที่ของผู้นําเป็นการแสดง
พฤติกรรมของผู้นําอันเป็นที่คาดหวังของผู้ตามและเป็นที่ต้องการของกลุ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับเป้าหมายและ
วัฒนธรรมที่ปฏิบัติอยู่ในสังคมนั้นๆ ผู้บริหารโรงเรียน ในฐานะท่ีเป็นผู้นําของโรงเรียนจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในโรงเรียนโดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทในฐานะ 
ผู้นําทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างงานวิชาการของโรงเรียนให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิชิต  เย็นทรวง (2537) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาค 2 พบว่าครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาปฏิบัติงานท้ัง 4 ด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมี ความคิดเห็นการบริหารงาน 
ด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก ทั้งน้ีแสดงให้เห็น
ว่าผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนาวางแผนทางวิชาการ ให้ความสําคัญในเรื่องของการรับฟังความ
คิดเห็นของครู ในการจัดช้ันเรียน จัดครูสอนและจัดตารางการสอนให้เหมาะสมและสัดส่วนเพียงพอ
ต่อเด็ก เพ่ือเป็นการสร้างคุณภาพ ทางการศึกษาให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการสอน 
และมีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรและสภาพของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสามารถ  รักษาศิลป์ (2544) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถม ในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน สํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็น             
การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตํ่าสุด คือ ด้านการนิเทศการเรียนการสอน ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสามารถ รักษาศิลป์ (2544) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ด้านการนิเทศการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ถือว่าด้านการนิเทศการเรียนการสอนเป็นด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ซึ่งทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมีความคิดเห็นการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในเร่ืองของการ
จัดระบบการนิเทศภายในของโรงเรียน รวมถึงการให้ครูไปสังเกตการณ์สอนและการดูงานการสอน
ของครูในโรงเรียนและอ่ืนๆ ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ควรมีการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือ
เป็นการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนเพ่ือเสริมคุณภาพทางการศึกษาและเป็นการเช่ือมสายสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนรินทร์  พูลสวัสด์ิ (2544) ได้ศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี 
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พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการคือ นิเทศการสอน อาจกล่าว ได้ว่า ลักษณะของผู้บริหารท่ีดีต้องมี
วิสัยทัศน์การมองโลกอย่างกว้างไกล ยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว รอบคอบทันต่อสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายในการทํางานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ 
สู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรมจริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถจูงใจให้บุคลากรในองค์กรรักและ
ศรัทธาทั้งต่อตัวผู้บริหารและมีความจงภักดีต่อองค์กร พร้อมใจกันทํางานเพ่ือองค์กร เป็นต้น 
 การเปรียบเทียบทัศนะของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดโรงเรียน พบว่า ครูมีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน          
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันและทํางานในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกันจะมีทัศนะต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของธนัญชัย  สายสุด (2545) ได้ศึกษาเรื่อง 
การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานวิชาการโดยรวมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่มี ประสบการณ์ 
ในการทํางานที่ต่างกันมีความคิดเห็นในเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปราโมทย์  ศรีสมบัติ (2540) ได้ศึกษาการปฎิบัติงานด้านงานวิชาการของ 
ผู้บริหารงานประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดตรัง พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับ
การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารงานโรงเรียนที่มีประสบการณ์ต่างกันไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ขนาด
ของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานต่างกันและทํางานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันจะมีทัศนะต่อพฤติกรรม 
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ต่างกัน  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นในการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกัน  ขนาดของโรงเรียนที่ต่างกัน ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่จะมีคนที่ปฏิบัติการสอนแตกต่างกันออกไปซึ่งต่างคนต่างจะมีมุมมอง หลักการแตกต่างกัน 
ซึ่งขนาดของโรงเรียนที่ต่างกันจะทําให้ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมีความคิดอ่านแตกต่างกันไปใน
เรื่องของการวัดผลและประเมินผล หลักการแนวทางเทคนิควิธีการในการจัดทําคู่มือ จะมี          
ความแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนัญชัย  สายสุด 
(2545) ได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานวิชาการโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครั้งน้ี 
 1. ควรมีการวางระบบการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 2. ควรมีการจัดครูไปสังเกตการสอนของครูในโรงเรียนเดียวกันอย่างสมํ่าเสมอ 
 3. ควรมีการให้ไปดูงานการสอนของครูในโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด 
โดยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายเพ่ือสร้างความเข้มของ
การเรียนการสอนโดยการต่อยอดขึ้นไปเร่ือยๆ  
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