
 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน“ 
17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสมีา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 776 

 
ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุม่งานวิชาการที่มีต่อ การปฏิบัติงานของครู

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรยีนสังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 
Satisfaction of the administrators and Heads of the Academic towards the 

performance of  5-year teacher’s education programs  
schools under Secondary educational service area office 32 

 
สรเพชร  อาจเดช1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้า
กลุ่มงานวิชาการที่มีต่อการปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 32 ในขอบเขตของเนื้อหา 5 ด้าน ได้แก่   1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 2) ด้าน
การบริการท่ีดี 3) ด้านการพัฒนาตนเอง 4) ด้านการทํางานเป็นทีมและ 5) ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
โดยจําแนกตาม สถานภาพตําแหน่ง วิทยฐานะ และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 
136 คน และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการของโรงเรียน จํานวน 59 รวมทั้งสิ้น 195 คน ได้จากการกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน แล้วทําการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ลักษณะ 
ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ซ่ึงมีค่าความเชื่อมั่น .99 สถิติ
ท่ีใชในการวิจัยข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในแต่ละด้านจะทําการเปรียบเทียบ
รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่กําหนดค่าสถิติท่ีระดับนัยสําคัญที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการมีความพึงพอใจที่ต่อการปฏิบัติงานของครูระดับปริญญา
ตรี (หลักสูตร 5 ปี) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 
ด้าน และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้านบริการท่ีดี รองลงมา คือ ด้าน
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านการพัฒนาตนเอง 
 2. ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีต่อการปฏิบัติงานของครูระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) จําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง วิทยฐานะ และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ท้ังโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3.ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ท่ีมีจํานวนมากที่สุดในแต่ละด้าน มีดังนี้  ควรมีการจัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน เป็นรายภาคเรียนและรายปี  ควรมีการปฏิบัติงานในด้านบริการด้วยความเต็มใจ และมีความสุขใน
การบริการ  ควรให้คําปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นให้มากย่ิงขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งตนเองและผู้อื่น ควร
แสดงบทบาทผู้นําหรือผู้ตามในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เหมาะสม  และควรปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม จริยธรรมเพื่อ
รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
คําสําคัญ :ความพึงพอใจ, ปฏิบัติงาน, ครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี ) 
 
1นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา, หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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Abstract 
 Thepurpose of this research were to study and compare administrators’ and heads of the 
academic’ satisfaction about the performance of 5-year teacher educationprograms schools under 
secondary educational service area office 32 with 5 frameworks:1) working achievement motivation. 
2) service mind. 3) self- development. 4) teamwork and 5) teacher’s ethics and integrity. The data 
was classified by position, academic standing, and school sizes. The samples were 136 
administrators and 59 heads of the academic in a total of 195 selected by using the Table of Krejcie 
and Morgan and multi-stage random sampling,Respectively. The instrument used in this research 
was the questionnaire. The set of questionnaire included 3 parts :check list, the 5 rating scale, 
theopen-ended questions. the questionnaire had the reliability of .99The instrument used The 
statistics used analyzing the collected data were percentage, mean,and standard deviation. The 
hypothesis were testing by independent samples t-test, one-wan ANOVA and a Schefft’s method 
with the statistical significance set at .05 Results of this research were the following. 
 1. Administrators’ and heads of the academic’ satisfaction about the performance of 5-year 
teachers was a high level. When considering in each aspect,there were two aspects rated at the 
highest level and there were three aspects rated at a highlevel. Service mindwas reported as the 
highest mean score whileself- developmentwas reported as the lowest mean score. 
 2. The satisfactionsof administrators and heads of academic who had the different working 
and school sizetowards the performance of 5-year teacher education programs,both as a whole and 
as each aspect were not different.  
 3. The opinions and suggestions towards the performance of 5-year teacher education 
programs, the high level in each aspect thus: there should be the practice calendar, wholehearted 
service, consulting knowledge with other people for develop themselves and others, both as 
leaders and followers appropriately, and behave in a moral, ethical and do not violate the rights of 
others. 
Keywords : Satisfaction, Performance,B.Ed.Teachers. (5-year coune) 
 
บทนํา 
 การศึกษาเป็นปัจจัยในการพัฒนาทั้งด้านตัวบุคคล สังคม รวมถึงในระดับประเทศชาติ  การศึกษา จึง
จําเป็นต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกับโลกท่ีกําลังเผชิญความท้าทายของกระแสโลกอย่างรุนแรงและยุทธศาสตร์สําคัญของ
หลายๆประเทศ เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในความก้าวล้ําทางด้านการแข่งขันคือการปฏิรูปการศึกษา โดยมีความเชื่อว่า
เป็นการศึกษานั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ดีและสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ หากการศึกษาของประเทศได้รับการ
พัฒนาจะทําให้ประชากรในประเทศเป็นคนมีสติปัญญา มีความรู้ความสามรถ โดยผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านการศึกษา หรือการยกระดับทางจิตวิญญาณให้สูงขึ้นมากย่ิงขึ้นเท่าใด นั่นคืออํานาจในการพัฒนาประเทศให้ยืน
หยัดอย่างสมศักด์ิศรี ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้มากย่ิงขึ้นเท่านั้น 
 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 52 
กล่าวไว้ว่า ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
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คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานให้สถาบันที่ทําหน้าท่ีผลิตและ
พัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และ
การพัฒนาบุคลากรประจําการอย่างต่อเนื่อง ส่วนมาตรา 53 วรรคหนึ่งนั้น ได้กล่าวว่า กําหนดให้ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ท้ังของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด และในมาตรา 55 ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบ แทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
เกื้อกูลอื่น สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ ให้มีรายได้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคม
และวิชาชีพ เพื่อให้ได้คุณภาพของครูท่ีสูงย่ิงขึ้นจึงได้มีการปฏิรูปการผลิตครูใหม่ ตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ท่ีมีระบบการคัดเลือกคนเก่ง คนดีเข้ามาเรียนครู และมีระบบกระบวนการผลิต
ท่ีสามารถสร้างให้ผู้เรียนมีความลึกซ้ึงทางวิชาการ  เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีการฝึกฝนอบรมจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อ
รับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น กลุ่มครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ได้สําเร็จการศึกษาและได้ออกมาประกอบ
อาชีพครู ตามเป้าหมายท่ีวางไว้แล้ว และได้เข้ามาปฏิบัติงานตามหน้าท่ีครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 จากประสบการณ์ของผู้วิจัยพบว่า ครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ได้เข้ามามีบทบาทใน
วงการการศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นบคุคลกลุ่มใหม่ท่ีช่วยขับเคลื่อนวงการศึกษาไทย และการเป็นบุคคลกลุ่มใหม่นั้น สิ่งที่ต้อง
เรียนรู้มากท่ีสุดคือการปรับตัว ว่าจะต้องทําอย่างไรให้เป็นที่พึงพอใจ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสํารวจ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานจริง คือ ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการต่อการปฏิบัติงาน ว่าจะมีความพึงพอใจมากหรือน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข และปรับปรุงในงาน
นั้น ๆ และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
ครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีต่อการปฏิบัติงานของครู
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตาม 
สถานภาพตําแหน่ง วิทยฐานะ และขนาดของสถานศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 66 โรงประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
จํานวน 205 คน และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการของโรงเรียน จํานวน 66 คน รวมทั้งสิ้น 271 คน 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการสุ่มประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสําเร็จรูป
ของ เครจซี่และมอร์ (Krejcie & Morgan. 1970 : 607- 608 ; อ้างถึงใน ประสิทธ์ิ  สุวรรณรักษ์. 2542 : 148-149) ได้
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 136 คน และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการของโรงเรียน จํานวน 59 รวม
ท้ังสิ้น 195 คน แล้วทําการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ( Multi-stage Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
และแบบปลายเปิด ซ่ึงมีค่าความเชื่อมั่น .99 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจัย โดยปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญให้
คําแนะนําในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม ผลปรากฏว่าผ่านทุกข้อ โดยมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 ทุกข้อ แล้วนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหาสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 15 คน และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
จํานวน 15 คน เพื่อหาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามผลปรากฏว่าได้ผ่านทุกข้อโดยได้ค่าค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 
2.16 ถึง 5.43 และนําแบบสอบถามเหล่านั้นมาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค
ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่น  .99   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อส่งถึงผู้อํานวยการสถานศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ผู้ดําเนินการวิจัยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 3. กรณีไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยจะติดตามขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองโดยแบบสอบถามจํานวน 
195 ฉบับ เก็บรวบรวมกลับมาคืนได้ 195 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.การศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาร้อยละ 
(Percentage) เสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจํานวน ร้อยละ 
 2.  การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีต่อ การปฏิบัติงานของ
ครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิเคราะห์ด้วย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย และ
การจัดอันดับ เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง 
 3. การเปรียบเทียบความความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
โดยจําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง วิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่าที 
(t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample) โดยกําหนดค่าทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ  .05 
 4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนก
ตาม ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
Analysis of Varince) ถ้าพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านจะทําการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่
ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Test) โดยกําหนดค่าสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ .05   
 5. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นคําถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดย
จดัคําตอบเข้าประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถี่ หาร้อยละ เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง   
 



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน“ 
17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสมีา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 780 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการมีความพึงพอใจของที่มีต่อการปฏิบัติงานของครูระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 2 ด้าน และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้านบริการที่ดี รองลงมา คือ 
ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านการพัฒนาตนเอง  
 2.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีต่อ การ
ปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง วิทยฐานะ และขนาดของสถานศึกษา 
 2.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง พบว่า ท้ังโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
 2.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จําแนกตามวิทยฐานะ พบว่า ท้ังโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 2.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ท้ังโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)ในแต่ละด้านดังนี้ 
 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน คือ ควรมีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เป็นรายภาคเรียน
และรายปี รองลงมาคือ ควรสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม – สื่อการเรียนรู้ และมีการนําเสนอผลงาน 

ด้านการบริการที่ดี ท่ีมีจํานวนมากที่สุด คือ ควรบริการอย่างเต็มท่ี เต็มใจและเต็มความสามารถ รองลงมาคือ 
เข้าใจถึงผู้รับบริการที่หลากหลาย 

ด้านการพัฒนาตนเอง ท่ีมีจํานวนมากที่สุด คือ ควรให้คําปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นให้มากย่ิงขึ้น 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังตนเองและผู้อื่น 

ด้านการทํางานเป็นทีม ท่ีมีจํานวนมากที่สุด คือ ควรแสดงบทบาทผู้นําหรือผู้ตามในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
เหมาะสม รองลงมาคือ ควรมีการแลกเปลี่ยน ฟังความคิดเห็น ของเพื่อนร่วมงาน 

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู จํานวนที่มีมากท่ีสุด คือ มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม เพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น รองลงมาคือ ควรดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 1.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีต่อ การปฏิบัติงาน
ของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 
5 ปี) โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) เป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพสูง เนื่องจาก
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การเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) นั้นมีการแข่งขันกันสูง จึงได้คนเก่งคนดีและมีจิต
วิญญาณความเป็นครู มาเป็นนักศึกษาครูอีกท้ังเมื่อเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วได้รับการฝึกฝนและอบรมมาอย่าง
เป็นพิเศษและได้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ท้ังนี้เป็นเพราะทุกคนต้องการพัฒนาให้การจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ครูใช้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีจุดประสงค์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคน
ดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยและความเป็นสากล ให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติและพลโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : คํานํา)  ดังนั้นครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) จึงมีความรู้ ความสามรถ ในการใช้
การจัดการความรู้ และการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือและกลไกสําคัญที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนให้ประสบ
ความสําเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 2.1 จําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการมีความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ท้ังนี้เป็นเพราะว่า 
ครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) นั้นเป็นคนดีมีศักยภาพสูงเหมือนกันและผ่านการศึกษาตามหลักสูตรพิเศษที่
เข้มงวดมาเหมือนกัน จึงทําให้ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่เกี่ยวข้องนั้นเกิดความพึงพอใจเหมือนๆกัน 
 2.2 จําแนกตามวิทยฐานะพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่มีวิทยฐานะต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อ การปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกันทั้งนี้
อาจเป็นเพราะครรูะดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)ทุกคนก่อนที่จะเป็นครูในโรงเรียนนั้นต้องได้รับการอบรมพัฒนาตาม
หลักสูตรตาม ซ่ึงหลักสูตรนั้นครอบคลุมการปฏิบัติงานของโรงเรียนทุกด้าน ครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ทุกคน
สามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม จึงอาจทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
ท่ีมีวิทยฐานะต่างกันมีความพึงพอใจเกี่ยวกับปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วันเพ็ญ ศรประสิทธ์ิ (2547 : 70) ได้ทําการวิจัยและเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน 
และ วิรัตน์ ดวงมาลา (2547 : 77) ได้ทําการวิจัยและเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี จําแนกตามวิทยฐานะ พบว่า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกนั 
 2.3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการท่ี
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32   โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ท้ังนี้เป็นเพราะว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2545  ในหมวด  6  ได้กําหนดให้โรงเรียนต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งจะต้องมีการกําหนดเป้าหมาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติงานให้เป็นระบบเพื่อ
รองรับการประเมินและตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมซ่ึง



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน“ 
17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสมีา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 782 

ทําให้ครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) เป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงาน 
และปฏิบัติงานในสถานศึกษา ทําให้ครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ปฏิบัติงานเหมือนกัน ประกอบกับครูระดับ
ปริญญาตรี 5 ปี ไม่ว่าจะทํางานในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ต่างก็เป็นกลุ่มครูท่ีมีคุณภาพสูง
เช่นเดียวกัน จึงทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลกัสูตร 5 ปี) โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 2.4  ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อ เสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานได้
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ จํานวนมากที่สุด 2 ข้อ ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ซ่ึง
เสนอแนะว่า ควรมีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เป็นรายภาคเรียนและรายปี ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนนั้นมีการวางแผน ท่ีเรียกว่าแผนปฏิบัติราชการประจําปี ท้ังเป็นแผนปฏิบัติราชการของ
โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการของสํานักเขตพื้นที่การศึกษา และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นนโยบายที่นําสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ จึงได้เล็งเห็นข้อดีของ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว จึงต้องการนํามาปรับใช้ เพื่อการปฏิบัติงานที่ดีมากขึ้น ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ท่ีมากท่ีสุดอีก 1 ข้อ คือ ควรมีการปฏิบัติงานในด้านบริการด้วยความเต็มใจ และมีความสุขในการบริการ ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่า ครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) มีการคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ ซ่ึงด้านบริการนั้น 
ถือว่าเป็นด้านที่เด่นชัดท่ีสุดของอาชีพครู รวมถึง มีการยกระดับครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง  โดยมีจรรยาบรรณของครูเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในนั้น และจรรยาบรรณนี้เอง ท่ีเป็นข้อบังคับให้ครูควรมีการปฏิบัติงานในด้านบริการด้วยความเต็มใจ 
และมีความสุขในการบริการ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ จึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อ 
เสนอแนะเพิ่มเติม เช่นนั้น 
 ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
  1.1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการมีความพึงพอใจของที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) อยู่ในระดับมากนั้นเป็นผลดีต่อผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า
กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียน รวมถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ดังนั้นมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องใน
การผลิตครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ควรสร้างแรงจูงใจจากผลการปฏิบัติงานจากครูระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะแรงจูงใจของการปฏิบัติงานในด้านบริการที่ดี เพื่อส่งเสริมคุณภาพของครูระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รวมทั้งสร้างทัศนคติท่ีดีในการเข้าศึกษาต่อวิชาชีพครูของนักศึกษารุ่นต่อไป 
  1.2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการมีความพึงพอใจของที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ด้านการพัฒนาตนเองนั้น มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดหากเทียบกับด้าน
อื่น ๆ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ รวมถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
ควรมีนโยบายให้ครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ได้มีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อการพัฒนาตนเองทุก
ครั้งที่มีโอกาส เพื่อเปิดโอกาสให้และรับคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อื่น 
  1.3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการมีความพึงพอใจของที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ข้อ ให้คําปรึกษา แนะนํา นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อื่น นั้น มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดหากเทียบกับข้ออื่น ๆ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ หรือครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) เอง ควรหา กิจกรรม หรือเวที เพื่อให้ครูครูระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ได้มีโอกาส ได้แนะนําความรู้ใหม่ หรือรับคําปรึกษา ในเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้จากเพื่อนครู 



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน“ 
17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสมีา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 783

หรือผู้บริหารด้วย หรืออาจจัดเป็นระบบครูพี่เลี้ยงเพื่อให้มีโอกาสได้นิเทศติดตามซึงกันและกัน 
  1.4. ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการมีข้อเสนอแนะ และ 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีมีจํานวนมากที่สุดว่า ควรมีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เป็นรายภาคเรียนและรายปี 
ดังนั้น ทางสํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ควรวางนโยบายให้บุคลากร ในสังกัดจัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของตนให้ชัดเจน 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจจากหลายส่วนมากขึ้น เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่ม

งานต่าง ๆ ผู้ปกครอง รวมไปถึงหน่วยงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ควรศึกษาความพึงพอใจที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน เช่น การจัดการเรียนการสอน ภาวะผู้นํา เป็นต้น 
ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จด้านการจดัการเรียนการสอนของครูระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)   
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