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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต อ การ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย จำแนกตามเพศและประสบการณในการทำงาน กลุมตัวอยางเปนครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย จำนวน 181 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.954 วิเคราะหขอมูล
ดวยวิธีการทางสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบบ
One Way ANOVA และ t-test ผลการศึกษาคนควา พบวา
1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก รายดาน ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการวัด
และประเมินผล ดานการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ และดานการจัดการเรียนการ
สอน อยูในระดับมาก
2. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย จำแนกตามเพศ ไมแตกตางกัน
3. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมยที่มีประสบการณในการทำงานตางกัน โดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน
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Abstract
The aims of this study were to study and to compare the satisfaction of teachers towards
the academic management of school directors in Nong Ki consortium belonging to Buriram Secondary
Educational Service Area Office. The sampling were 181 teachers, classified by gender and work
experiences, in Nong Ki Consortium belonging to Buriram Secondary Educational Service Area Office.
The tool used a questionnaire, 5 level rating scale with IOC value between 0.80 - 1.00 and reliability
is 0.954. The statistics used in analyzing data were percentage, means, standard deviation, and One
Way ANOVA sample mean comparison.
The study findings were following.
1. The satisfaction of teachers towards the academic management of School directors in
Nong Ki consortium belonging to Buriram Secondary Educational Service Area Office by overall and
4 aspects, the measurement and evaluation, the academic management, the academic
development and encouragement, and the teaching management, were ranked at a high level.
2. The satisfaction of teachers towards the academic management of directors in Nong
Ki consortium belonging to Buriram Secondary Educational Service Area Office classified by gender
was not different.
3. The satisfaction of teachers towards the academic management of directors in Nong
Ki consortium belonging to Buriram Secondary Educational Service Area Office classified by work
experience, by overall and 4 aspects were not different.
Keywords: Satisfaction, Academic management, School administrators
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
งานวิชาการเปนงานหลักที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาตองมี
ความรู ความเขาใจในขอบขายของเนื้อหา และหลักการบริหารงานบทบาทวิชาการอยางลึกซึ้งในขอบขายงานวิชาการ
เชน หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการนิเทศภายใน การวัดผลประเมินผลการศึกษา และ
การประกันคุณภาพการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญที่จะบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ เพราะจะ
สงผลต อ การพั ฒ นาโรงเรียน นั ก เรีย นให บ รรลุเป าหมายการจัด การศึ ก ษา นอกจากนี้ แ ล วผู ที่ มี สว นสำคั ญ ในการ
ดำเนินงานวิชาการใหเปนไปตามเปาหมายของการศึกษาของชาติก็คือครู ซึ่งเปนผูที่จะตองนำนโยบายมาปฏิบัติโดยตรง
เปนผูที่เห็นถึงความสามารถของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพยาภรณ
เตียวเจริญ (2555 : 16) งานวิชาการจึงเปนงานหลัก และมีความสำคัญอยางยิง่ ที่เปนตัวกำหนดบทบาทและภารกิจของ
หนวยงานหรือสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
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อยางมีทิศทาง ไมกอใหเกิดความสับสนมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไดกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา ตองปฏิบัติงานดังนี้ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒ นาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2)
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน 3) มุงมั่นพัฒนา
ผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 4) พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) พัฒนาและ
ใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลำดับ 6) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 7) รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 9) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยาง
สรางสรรค 10) แสวงหาและใหขอมูลขาวสารในการพัฒนา 11) เปนผูนำและสรางผูนำ 12) สรางโอกาสในการพัฒนา
ได ทุ ก สถานการณ จากความสำคัญ ของการบริห ารงานวิช าการ บทบาทของผูบ ริห ารถานศึ กษาและป ญ หาการ
บริหารงานวิชาการ จะเห็นไดวางานวิชาการสำคัญอยางยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
โรงเรียนในฐานะเปนหนวยงานทางการศึกษาที่สำคัญที่สุดในการจัดการศึกษา การศึกษาจะประสบผลสำเร็จ
ตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศและเปน ไปตามสภาพความตองการของสังคม การดำเนิ นงานของ
โรงเรียนเป น กระบวนการที่ สัมพั น ธกัน อยางเป น ระบบโรงเรียนจะตองจัด การศึ กษาให บ รรลุตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร การวางแผนและใชทรัพยากรตางๆภายในโรงเรียนใหเกิดประโยชนอยางคุมคามากที่สุด ดังนั้นนโยบายและ
กระบวนการดำเนิ นงานวิชาการจึงเปน สิ่งสำคัญ ยิ่ง ดวยเหตุนี้งานวิชาการจึงถือเปนงานหลักไมวาจะเปนโรงเรียน
ประเภทใดก็ตาม การดำเนินงานวิชาการจึงมีความสำคัญยิ่งในการนำโรงเรียนใหประสบผลสำเร็จดังที่ อำภา บุญชวย
(2537 : 2) ไดกลาวถึงความสำคัญของงานวิชาการวาเปนหัวใจสำคัญ หรือเรียกวาเปนงานหลักของสถานศึกษาที่ตอง
ปฏิบัติเปนอันดับแรก เชนเดียวกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2532 : 219) ไดยืนยันความสำคัญของงานวิชาการไววา งาน
วิชาการเปนงานที่พิสูจนความสำเร็จของสถานศึกษา โดยมีนักเรียนเปนผลผลิตของโรงเรียน นั่นคือ นักเรียนมีความรู
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรกำหนด ขณะที่กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 55) ไดใหความสำคัญ
ของงานวิชาการไววา เปนงานที่มีความสำคัญมากตอหนวยงานทางการศึกษาหรือโรงเรียน การดำเนินงานทุกดานของ
โรงเรียน ก็เพื่อตอบสนองความสำเร็จของผลงานดานวิชาการหรือการเรียนการสอนทั้งสิ้น จุดมุงหมายของงานวิชาการ
อยูที่การสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติที่ตองการ ดังนั้นงานวิชาการจึง
มิใชอยูที่นักเรียนอานออกเขียนไดเทานั้น แตงานวิชาการเปนงานรับผิดชอบตอคุณภาพของพลเมืองและความมั่นคง
ของประเทศชาติ
ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดศึกษาขั้นตอนกระบวนการวางแผน กำกับ ติดตาม สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาทั้งระบบโดยไดตระหนักเปนอยางดีวา ปญหาดังกลาวเปนสิ่งสำคัญ และสามารถแกไข
ได จึงเลือกศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนั กงานเขตพื้ น ที่
การศึก ษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยการเปรียบเที ยบระดับ ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย เพื่อเปนแนวทางใน
การบริหารงานวิชาการ โดยมีโรงเรียนเปนฐานหรือองคกรหลักในการจัดการศึกษา มีการกระจายอำนาจบริหารและจัด
การศึกษาจากสวนกลางไปยังโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนมีอำนาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ มีความอิสระคลองตัวในการบริหาร
จัดการ ภายใตคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษา เปนไปโดยทุกฝายมีสวนรวมและตรงตามความตองการ
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ของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนมากที่สุด ที่สำคัญ ครูไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในเรื่องของ
งานวิชาการโรงเรียนและเกิดประโยชนอีกหลายประการ ซึ่งสงผลใหนักเรียนเกิดกระบวนการพัฒนา รางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรูและคุณธรรม ผูเรียนมีสวนรวม รวมคิด รวมกระทำ ไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ ตามความตองการ
ความสนใจและเต็มตามศักยภาพ เพื่อนำไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต
หนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสห
วิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย จำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
ความพึงพอใจในการทำงานถือเปนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานโดยสงผลใหผลผลิตขององคกร
เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณ ภาพเพราะบุคลากรที่มีความพึงพอใจในงานจะเกิดความรัก ความผูกพัน ความ
กระตือรือรน มุงมั่น ทุมเทความรูความสามารถของตน เพื่อความสำเร็จของงานอยางเต็มที่ ในทางตรงกันขามหาก
บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงานต่ำยอมกอใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน ไมรับผิดชอบ ไมตั้งใจทำงาน
ฉอโกงทรัพยสิน ขององคกร ขาดงาน และลาออกจากงาน สงผลใหปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลดลง ดังนั้น
จึงถือเปนภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของทุกองคกรที่ตองศึกษาหาเทคนิควิธีการ ที่จะสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นใน
ตัวบุคลากร
ความหมายของการบริหารงานโรงเรียนมีนักวิชาการไดใหความหมายเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดังนี้ ศิลปชัย อวงตระกูล (2552 : 8) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึงการดำเนินงาน รวมกับกลุมบุคคลมือ
อาชีพและชุมชนในทองถิ่น เพื่อใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคม ตามวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ ณัฐรฎา
พวงธรรม (2553 : 14) กลาววาการบริหารสถานศึกษา หมายถึงกระบวนการ บริหาร การพัฒนา และปรับปรุงวิธีการ
บริหารงานดานตางๆ เพื่อนำพาสถานศึกษาสูความกาวหนา สงเสริมความเจริญดานความคิด ความรูควบคูกับการ
สอดแทรกคุณธรรมแกนักเรียนเพื่อใหไดนักเรียนที่มีคุณภาพ สรุปไดวาการบริหารการศึกษาสถานศึกษา หมายถึงการ
บริหารโรงเรียนเปนการรวมมือกันทำงานของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อใหโรงเรียนมีคุณภาพโดย
ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนกับการศึกษามากที่สุดผูเรียนเกิดการพัฒ นาดานความรูความสามารถ ทักษะทัศนคติ
คานิยมคุณธรรมจริยธรรม โดยผานวิธีการของการจัดองคการการสั่งการการอำนวย ความสะดวกและการปรับปรุงการ
ทำงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการศึกษา
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งานวิชาการเปนงานที่มีความสำคัญในการจัดระบบงานใหรัดกุม และมีการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น จึงมีนักการศึกษาไดใหความสำคัญของงานวิชาการไวดังนี้
งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน เปนชีวิตจิตใจของสถาบันทีเดียว สวนงานดานอื่นๆ เปนองคประกอบที่
จะทำใหสถาบันดำเนินไปดวยความราบรื่นเทานั้น ผูบริหารการศึกษา ทุกคนควรจะรับผิดชอบเปนผูนำของครูในดาน
วิชาการเปนอันดับแรก เพราะหนาที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกแหง คือ การใหความรูแกนักเรียนในดาน
วิชาการ โดยการทำงานรวมกับครู กระตุนเตือนครูใหคำแนะนำครู และประสานงานใหครูทุกคนทำงานรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพในการสอน (ภิญโญ สาธร, 2526 : 232) งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวา
สถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจาก
งานวิ ช าการเกี่ ย วข อ งกั บ หลั ก สู ต ร การจั ด โปรแกรมการศึ ก ษาและการจั ด การเรีย นการสอน ซึ่ ง เป น หั ว ใจของ
สถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวของทางตรงหรือทางออม ก็อยูที่ลักษณะของงานนั้น (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553 : 15)
วิธีดำเนินการวิจัย
วิธีการดำเนินการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน
สหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย ป การศึกษา 2564 จำนวน 323 คน จำนวน 6 โรงเรียนกลุมตัวอยางเปน ครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ปการศึกษา 2564 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบงาย ( Simple Random
Sampling ) จำนวน 181 คน โดยใชวิธีตามตารางสำเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมื อ ที่ ใชในการศึ ก ษาครั้งนี้ เป น แบบสอบถามความพึ งพอใจของครู ในสหวิ ทยาเขตหนองกี่ สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ผูศึกษาสรางขึ้นเอง แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (Checklist) จำนวน 2 ขอ
ตอนที่ 2 เปน แบบสอบถามระดับ ความพึ งพอใจของครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
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การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ปการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของ Likert จำนวน 60 ขอ แบงเปน 4 ดาน คือ
1. ดานการบริหารงานวิชาการ
2. ดานการจัดการเรียนการสอน
3. ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ
4. ดานการวัดและประเมินผล
การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาคนควา ตำรา วารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจและรายละเอียดวัตถุประสงค
ของการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม จากหนังสือของ บุญชม ศรีะอาด (2535 : 69–71) เพื่อใชเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม
3. ศึกษา ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องคประกอบเพื่อนำมาจัดทำนิยามเชิงปฏิบัติการและนำ
นิยามเชิงปฏิบัติการมาเปนแนวทางในการสรางขอคำถาม
4. พัฒนาแบบสอบถามแบบปลายปด เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล
5. นำร า งแบบสอบถามเสนอต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษางานวิ จั ย เพื่ อ ตรวจสอบเนื้ อ หาและภาษาที่ ใช ใ น
แบบสอบถาม และนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
6. นำแบบสอบถามไปให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ำนวน 5 ท า น ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content
Validity) หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item objective Congruence : IOC) ไดคาความสอดคลองระหวาง
0.80-1.00
7. นำแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุง แก ไขไปทดลองใช (Try out) กั บ ผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อนใน 2564 สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน
8. นำแบบสอบถามจากการทดลองใช (Try out) ไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชค า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553 : 204) ไดคาความเชื่อมั่นภาพรวม
0.954 สามารถนำไปใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้
1. ขอหนั งสือจากวิท ยาลัยนครราชสีมาถึงครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกั ดสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย เพื่อขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล
2. สงหนังสือพรอมแบบสอบถาม ไปใหกลุมตัวอยาง จำนวน 181 ชุด เพื่อใหตอบแบบสอบถามและสงคืน
ภายใน 4 สัปดาห
3. ผูศึกษาไปเก็บรวบรวมดวยตนเอง จำนวน 181 ชุด เพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 100
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4. นำแบบสอบถาม มาตรวจใหคะแนน ดังนี้
5
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
3
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูในระดับนอย
1
หมายถึง
ความพึงพอใจนอยที่สุด
5. นำคะแนนที่ไดจัดพิมพลงเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อเตรียมการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ SPSS
การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดดำเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหสภาพของครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ป
การศึ ก ษา 2564 จำนวน 181 คน จำแนกตาม เพศ และประสบการณ ในการทำงานโดยใช ค วามถี่ และคารอยละ
2. วิเคราะห ระดับความพึงพอใจของครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย โดยการหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน
3. วิเคราะห ระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต
หนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยการหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม
และรายดาน จำแนกตามสถานภาพ
4. วิเคราะห ระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต
หนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยการหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมราย
ดานและรายขอ
5. นำผลที่ไดจากการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผลดังนี้ (ดรุณ หาญตระกูล, 2541 : 145-147) ซึ่งแบงคะแนน
เปนชวงๆ มีความหมาย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สดุ
6. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนอง
กี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย จำแนกตามเพศ โดยใช t-test
7. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนอง
กี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย จำแนกตามประสบการณในการทำงาน โดยการวิเคราะหคา (One
Way ANOVA)
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยเลือกใชสถิติดังนี้
1.1 คารอยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 104)
P =
เมื่อ

Τ
× 100
Ν

P
T
N

แทน รอยละ
แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ
แทน จำนวนความถี่ทั้งหมด
1.2 คาเฉลี่ย (x ) คำนวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 105)
x=

เมื่อ

∑x
n

แทน คะแนนเฉลี่ย
∑ x แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดในกลุม
n
แทน จำนวนคนในกลุมตัวอยาง
1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คำนวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 106-108)
x

S .D.

เมื่อ

=

n∑ x 2 − ( x) 2
n(n − 1)

แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
x
แทน คะแนนแตละตัว
n
แทน จำนวนคะแนนในกลุม
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดในกลุม
∑x
2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
2.1 กาหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองของแบบสอบถาม การหาคาสัมประสิทธิ์ความ
สอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) มีสูตรการคำนวณดังนี้ (ปรานี ทองคำ, 2539 : 232)
S .D.

R
IOC = ∑
N

เมื่อ
IOC

แทน ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
∑R
แทน จำนวนผูเชี่ยวชาญ
N
2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α Coefficient )
ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีสูตรดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 125-126)
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2
n  ∑ si 
α=
1 − 2 
n − 1 
st 
หมายถึง สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
หมายถึง จำนวนขอ
หมายถึง คะแนนความแปรปรวนแตละขอ

α
n

เมื่อ

si2

st

2

หมายถึง คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ
3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนที่ไดจากกลุมทดลอง
1. การวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ตามขอมูลทั่วไป จำแนกตาม
เพศ และประสบการณในการทำงาน ใชสถิติ t-test (Independent) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 112113)
1) กรณีทคี่ วามแปรปรวนของประชากรทั้งสองกลุมเทากัน
t=

เมื่อ

x1 − x2

( n1 − 1) s12 + ( n2 − 1) s22
n1 + n2 − 2

แทน
คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคำวาวิกฤติในการแจกแจงแบบ t
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1
x1 แทน
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 2
x2 แทน
s12 แทน
ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1
2
s2 แทน
ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมที่ 2
แทน
จำนวนกลุมตัวอยางในกลุมที่ 1
n2 แทน
จำนวนกลุมตัวอยางในกลุมที่ 2
df แทน
ชั้นแหงความเปนอิสระ (Deegrees of Freedom)
ในกรณีนี้คำนวณไดจาก n1 + n2 -2
2) กรณีที่ความแปรปรวนของประชากรทั้งสองไมเทากัน
t

t=

เมื่อ

t

x1

x1 − x2
s12 s22
−
n1 n2

แทน คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคำวาวิกฤติในการแจกแจงแบบ t
แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1
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x2

s

2
2

n1

n2

df
ในกรณีนี้คำนวณไดจาก

แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 2
แทน
แทน
แทน
แทน

ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมที่ 2
จำนวนกลุมตัวอยางในกลุมที่ 1
จำนวนกลุมตัวอยางในกลุมที่ 2
ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom)
2

 s12 s22 
 + 
n n2 
df =  12
2
2
 s1 
 s22 
 
 
 n1  +  n2 
n1 − 1 n2 − 1

3) การวิเคราะห เปรียบเที ยบความพึ งพอใจของครูที่ มีต อ การบริห ารงานวิช าการของผู บริหาร
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ตามขอมูลทั่วไป จำแนกตาม
ประสบการณทำงาน ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 280-287)
F=

เมื่อ F
MSb

MSb
MS w

แทน สถิติที่ใชในการทดสอบความแปรปรวน
แทน คาเฉลีย่ ของความเบี่ยงเบนกำลังสองระหวางกลุม หาโดย
k

MSb =

MS w

∑ n (x
j =1

แทน คาเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนกำลังสองภายในกลุม
MS w =

k

xij
x

sst

− x )2

j

k −1
n

n

j

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

k

∑∑ ( x
j =1 j =1

ij

2

− xj)

k (n − 1)

ขนาดของตัวอยางหนึ่งๆ
จำนวนกลุมที่ศึกษา
คะแนนแตละตัว
คะแนนเฉลี่ยรวม
ผลรวมทั้งหมดของความเบี่ยงเบนกำลังสอง หาโดย
n

k

SSt = ∑∑ ( xij − x )

2

i =1 j =1

และทดสอบรายคู ห ลั งการวิเคราะห F-test ใช วิธีก ารทดสอบของ (Scheffe) ดั งนี้ (ลว น สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2540 : 321)
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FS =

เมื่อ FS
c
x

MS E

เปน
เปน
เปน
เปน

(c1 x1 + c2 x2 + ... + ck xk )
c2 c2
c2 
MS E  1 + 2 + ... + k 
nk 
 n1 n2

Scheffe’s Test Statistic
น้ำหนักหรือสัมประสิทธิ์ Orthogonal Contrasts
คะแนนเฉลี่ยของกลุม
Mean Square Error

สรุปผลการวิจัย
ขอมูลดานความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ปรากฏดังตารางที่ 1 – 3
ตาราง 1 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยรวมและรายดาน
ความพึงพอใจ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
แปลคา
S.D.
Χ
ดานการบริหารงานวิชาการ
3.67
.14
มาก
ดานการจัดการเรียนการสอน
3.64
.15
มาก
ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ
3.65
.09
มาก
ดานการวัดและประเมินผล
3.69
.10
มาก
รวม
3.66
.07
มาก
จากตาราง 1 แสดงวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยา
เขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.66) เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา มีความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน เรียงลำดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการวัดและประเมินผล (
= 3.69) ดานการบริหารงานวิชาการ ( = 3.67) ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ( = 3.65) และดานที่
มีระดับความพึงพอใจต่ำสุดคือดานการจัดการเรียนการสอน ( = 3.64)
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ตาราง 2 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต
หนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมยจำแนกตามเพศ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่
ดานการบริหารงานวิชาการ
ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ
ดานการวัดและประเมินผล
รวม

เพศ
เพศชาย
S.D.
X
3.66
.13
3.65
.16
3.67
.10
3.67
.10
3.65
.07

เพศหญิง
S.D.
X
3.67
.14
3.62
.13
3.64
.08
3.70
.11
3.66
.07

t

p

-2.262
1.479
2.367
-1.933
.610

.794
.141
.019
.055
.543

จากตาราง 2 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
ตาราง 3 วิเคราะหความแปรปรวนระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย จำแนกตามประสบการณในการทำงาน
ความพึงพอใจ

แหลงความแปรปรวน

ด าน ห ลั ก สู ต รแ ล ะ ก า รน ำ ระหวางกลุม
หลักสูตรไปใช
ภายในกลุม
รวม
ดานการจัดการเรียนการสอน ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานการนิเทศภายใน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานการประเมินผล
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
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df

SS

MS

F

p

2
63
65
2
63
65
2
63
65
2
63
65

.05
3.591
3.646
.103
4.073
4.176
.013
1.738
1.752
.033
2.097
2.129

.027
.020

1.363 .259

.052
.023

2.251 .108

.007
.010

.679

.016
.012

1.389 .252

.509

ความพึงพอใจ
รวม

แหลงความแปรปรวน

df

SS

MS

F

p

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2
63
65

.005
.975
.980

.003
.005

.458

.633

จากตาราง 3 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
จากการศึกษา สรุปผลการวิจัยพบวา
1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทั้ง 4 ดาน คือ ดานการวัดและประเมินผล ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดาน
วิชาการและดานการจัดการเรียนการสอน
2. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่
สัง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาบุ รี รัม ย จำแนกตามเพศ พบวา ความพึ งพอใจของครูที่ มี ต อ การ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
3. ครู ที่มีประสบการณในการทำงาน ตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน
อภิปรายผล
ผลการศึกษาคนควาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยา
เขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย มีประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปราย ดังนี้
1. ครู มี ค วามพึ ง พอใจต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู บริ หารสถานศึ กษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ดานการวางแผนงานวิชาการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการวางแผนงานวิชาการ มีบุคลากรผูรับ ผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลระเบียบและแนวปฏิบัติทาง
ราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการเก็บรวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการอยางเปนระบบและ
สะดวกในการนํามาใช และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรีวรรณ ปนใจ (2542) ไดศึกษาปญหาการใชหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 ในทรรศนะของผูปฏิบัติงานวิชาการ และผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
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กรมสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย โดยใชกลุมตัวอยางเปน ผูบริหารงานวิชาการและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
พบวา (1) ปญหาดานบุคลากร ปรากฏวา มีปญหาอยูในระดับมากคือ ขาดงบประมาณในการสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมหรือประชุมทางวิชาการ นอกจากนี้หัวหนาฝายแนะแนว หัวหนาฝายทะเบียนวัดผลและประชากรในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตางก็เห็นวามีปญหาอยูในระดับมากในเรื่องความเพียงพอของบุคลากรในการปฏิบัติงาน (2) ปญหาดานการ
จัดการเรียนการสอน ปรากฏ ปญหามีอยูในระดับมาก คือการนำวิทยากรและแหลงวิชาการในทองถิ่นมาเปนประโยชน
ตอการจัดการเรียนการสอน ในเรื่องการจัดสอนซอมเสริมใหถูกตองตามหลักการสอนซอมเสริม และเรื่องการไดรับ
งบประมาณเพื่อการเรียนการสอน (3) ปญหาดานสื่อการเรียนการสอน ปรากฏ ปญหาอยูในระดับมาก คือการขาด
แหลงที่จะจัดฝกอบรมครูในการใชอุปกรณการสอน การขาดงบประมาณในการจัดสงครูเขารับการฝกอบรมในการใช
อุปกรณการสอน และความไมเพียงพอของหนังสือประกอบการคนควาในหองสมุด การไดรับคูมือ อุปกรณการเรียน
การสอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทันตอการใช การจัดใหมีโสตทัศนูปกรณไดครบถวนและเรื่องการบริการสื่อการเรียน
การสอนของฝายโสตถัศนศึกษา และเรื่องการบำรุงรักษาซอมแซมสื่อการเรียนการสอนใหอยูในสภาพที่ใชได (4) ปญหา
ดานการวัดผลประเมินผลการเรียนปรากฏวาปญหาอยูในระดับมาก คือ ความสามารถของครูในการสรางและพัฒนา
เครื่องมือวัดผลดานจิตพิสัยและเรื่องการติดตามนักเรียนที่ไดระดับผลการเรียน “0” “ร” และ “มส”
2. ครู มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การบริหารวิชาการดานการจัดการเรียนการสอนของครู มีการการสงเสริมใหครูจัดทำแผนการสอนใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตร จัดครูเขาสอนตรงตามความรูความสามารถ กำหนดตารางสอนที่สอดคลองกับเวลาเรียน
สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตราภรณ บุญยงค (2542) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
เชียงรายพบวา การบริหารการจัดการเรียนการสอนตามลักษณะทั้ง 7 งานงานการบริหารที่ปฏิบัติมากที่สุดไดแก การ
จัดตารางการเรียนการสอน และการจัดครูเขาสอนสวนงานที่มีการบริหารมาก ไดแก การจัดแผนการเรียน งานสื่อการ
เรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดทำแผนการสอน และนำหลักสูตรไปใช สำหรับปญหามีดังนี้ครู
ขาดความรูใน การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น ไมเห็นความสำคัญของแผนการสอน ไมใชกระบวนการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใชส่ือการเรียนการสอนนอย ขาดแคลนครูบางสาขาวิชา หองเรียนไมพอ ไม
สามารถจัดวิชาเลือกเสรีไดหลากหลายขอเสนอแนะ ไดแก ควรจัดอบรมการสรางหลักสูตรทองถิ่น นิเทศติดตามการทำ
แผนการสอนอยางใกลชิด สงเสริมใหครูใชกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายกระตุนใหครูผลิตสื่อการเรียนการ
สอน สงเสริมพัฒนาครูใหสอนไดคนละหลายวิชา ตนสังกัดควรจัดสรรอัตรากำลังเพิ่ม และควรใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยจัดตารางการเรียนการสอน
3. ครูมีค วามพึ งพอใจต อการบริห ารงานวิช าการของผูบริหารสถานศึ กษาในสหวิ ทยาเขตหนองกี่ สังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ดานดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ อยูในระดับมาก
สอดคลอ งกั บ งานวิ จั ย ของ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วั ช ระ เป ย กบุ ต ร (2557 : 54) ได ก ล า วว า การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรูหมายถึงการสงเสริมสนับสนุนใหครูอาจารยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและ
สรุปองคความรูดวยตนเอง โดยมีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความ
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ถนัดความสามารถทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กำหนดไวในหลักสูตรอยางแทจริงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ชนมนิภา วรรณไพบูลย (2554) พบวามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดสงเขารับการอบรมสำรวจแหลงเรียนรูภูมิ
ปญญาและปราชญทองถิ่นจัดทำหลักสูตรทองถิ่นเชิญวิทยากรมาใหความรูนักเรียนและกำกับติดตามผลสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Chester I. (1966) พบวาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สังเกตุจากการสงเสริมใหครูไดใชเทคนิคการ
สอนกลวิธี ครูมีสวนรวมในการวางแผนอภิปรายปญหาการเรียนการสอนการเปลี่ยนหองเรียนการสังเกตการสอน มี
วิทยากรมาบรรยาย ประชุมปฏิบัติการ ดานเทคนิคการสอนและใชสื่ออุปกรณการสอนของโรงเรียนและสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Kate (2007) พบวานักเรียนชอบการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหมสภาพคลายบานนักเรียนมี
ความตั้งใจในการเรียนเพิ่มขึ้นเพราะสนองตอบความตองการของผูเรียนแตละคนความสัมพันธระหวางครูและผูเรียนดี
ขึ้น
4. ครูมีค วามพึ งพอใจ ต อการบริห ารงานวิช าการของผูบริหารสถานศึ กษาในสหวิ ทยาเขตหนองกี่ สังกั ด
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาบุ รีรัม ย ด านการวัด และประเมิ น ผล อยูในระดั บ มาก ทั้ งนี้ เนื่ อ งมาจาก
หนวยงานเห็นความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน มีการสงเสริมใหครูประเมินผลตามระเบียบการ
วัดของกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนใหครูทำเครื่องมือประเมินผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำเครื่องมือ
ประเมินผลการเรียน เพราะการวัดผลประเมินผลใชเปนเครื่องมือในดานการตรวจสอบและวิเคราะหผลการทำงาน หรือ
ผลการเรี ย นของผู เรี ย น ผู บ ริ ห ารมี ค วามตระหนั ก และให ค วามสำคั ญ ทำให ก ารทำงานของผู ใต บั ง คั บ บั ญ ชามี
ประสิทธิภาพเปนที่พึงพอใจของครู สอดคลองกับงานวิจัยของ พิกุลชาว ชายโขง (2553) ความพึงพอใจของครูตอการ
บริหารวิชาการในโรงเรียนศึกษานารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร พบวา
ความพึงพอใจของครูตอการบริหารวิชาการในโรงเรียนศึกษานารีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยดังนี้ดานกระบวนการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือดานการใชสื่อการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการวัดประเมินผล ดานการบูรณาการและ
การวิจั ยในชั้น เรียนมีคาเฉลี่ยต่ำ สอดคลองกับ งานวิจั ยของ ศรายุท ธ ศรีใจอิน ทร (2553 : 288) เรื่องการนำเสนอ
กลยุทธการบริหารงานวิชาการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กนำเสนอ ดานการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนพบวา ผูบริหารโรงเรียนที่เปนปญหาลำดับแรกคือขาดความรูความเขาใจแนว
ทางการจัดทำที่ชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบวัดประเมินผลและประเมินผลการเรียนโดยการมีสวนรวมของทุกฝายสำหรับครู
วิชาการที่เปนปญหาลำดับ 2 คือครูไมใหความสำคัญและความสนใจเรื่องการอบรมและการพัฒนาครูใหมีความรูความ
เขาใจสรางเครื่องมือวัดผลเทาที่ควร
5. ครูที่มีเพศและประสบการณในการทำงานที่ตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหาร
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ทั้งโดยรวม และรายดานไม
แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนผลเนื่องมาจาก การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีการวางแผนการใชหลักสูตรและนำ
หลักสูตรไปใชอยางเหมาะสม มีการวางแผนการสอน ที่ตรงตามความตองการของผูเรียนมีการนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการทำงานอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ วรเชษฐ จันทรภิรมย (2546) ได
ศึกษาการบริห ารงานวิช าการในสถานศึก ษาสั งกัด สำนัก งานการประถมศึก ษาอำเภอแมท า จั งหวั ดลำพู น พบวา
ภาคโปสเตอร
199

ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาทุกดานทั้ง 9 ดานคือ การบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวของ
กับหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล การนิเทศภายใน การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการการบริหารโครงการ
การวิจัยและการพัฒนา ระบบขอมูลสารสนเทศ และการประเมินผลงานปญหาการบริหารงานวิชาการ คือ ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดสาระตางๆของหลักสูตรใหมสถานศึกษาขาดแคลนครูจำนวนครูไมครบชั้นการวัดผลและ
ประเมินผลไมเป นไปตามสภาพจริงขาดการวางแผนการนิเทศ ขาดการสงเสริม และพั ฒ นาให ครูไดศึกษาดูงานใน
สถานศึกษา ที่ประสบผลสำเร็จ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไมมีความรู ความเขาใจในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนขาด
การกำกั บ ติดตามและประเมิน ผลอยางตอเนื่อง ขาดการนำขอมู ลมาวิเคราะห เพื่ อหาแนวทางในการกำหนดเป น
ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา และขาด การวางแผนในการประเมินผลงานทางวิชาการในสถานศึกษา ขอเสนอแนะควรจัด
อบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดสาระตางๆ ของหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานแกคณะครูและผูมีสวนไดเสีย
ตลอดถึงผูเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการดำเนิน การควรจัดรวมห องเรียนที่ อยูใกลเคียงเขาดวยกัน ควรมีการ
ประเมินผลตามสภาพความเปนจริงควรวางแผนและแตงตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการนิเทศภายใน ควรวางแผน
ในการสงเสริมและพัฒนาครูใหเปนไปอยางตอเนื่อง ควรดำเนินการสงเสริมและจัดอบรมใหความรูในการทำวิจัยในชั้น
เรียน ควรวางแผนในการทำโครงการทางวิชาการ โดยตองกำกับติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ควรจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศ ใหครบทุกดานและควรแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อประเมินผลงานวิชาการ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) ควรจะศึกษาตัวแปรที่ศึกษายังไมครอบคลุมอาจมีปจจัยอื่นๆที่ยังไมไดศึกษาในการวิจัยครั้งตอไปควรจะ
ศึกษาถึงประสิทธิผลของการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการ
(2) ควรดำเนินงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอนของครูควรสงเสริมใหครูใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน และโรงเรียนควรจัดหาสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอกับความตองการ
(3) สถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมสัมมนาทางวิชาการแกครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพความตองการในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
(2) ควรศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีตอการบริหารงานวิชาการในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(3) ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีตอการบริหารงานวิชาการใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับนี้สำเร็จสมบูรณไดโดยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ์
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาหลั ก อาจารย ดร.วิ รัล พั ช ร วงศ วั ฒ น เกษม อาจารย ที่ ป รึ ก ษาร ว ม ได ก รุ ณ าให ค ำแนะนำและ
ข อ เสนอแนะต า งๆ ตลอดจนการแก ไขข อ บกพร อ ง เพื่ อ ให ก ารวิ จั ย นี้ มี ค วามสมบู ร ณ ผู ศึ ก ษารู สึ ก ซาบซึ้ ง จึ ง
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณคณาจารยคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ทุกทานที่ประ
สิทธิประศาสตรวิชาความรูพรอมแนวคิดและประสบการณตางๆ ใหแกผูศึกษาคนควา
ขอขอบคุณ ดร.กิตติชัย ตระกูลกิตติ นายนิสิทธิ์ สงสุข นายประชา ศรีหาทัน ดร.ภัทรฤทัย ลุนสำโรง และ
ดร.พิชญ สิชา พงษ พั นแพงพงา ที่ใหความชวยเหลือแนะนำการทำการ คน ควาอิส ระตลอดจน เรื่องสถิติ และการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการศึกษาคนควาครั้งนี้
ขอขอบคุณคณะครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ทุกทานที่
ไดกรุณาใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ สำเร็จไปดวยดี
ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบทุกทานที่ไดกรุณาใหคำแนะนำขอเสนอแนะตางๆ สงผลใหงานวิจัยฉบับนี้มี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณคณะครู อาจารยโรงเรียนจักราชวิทยา ทุกทานที่เปนกำลังใจ สนับสนุนชวยเหลือ ใหการวิจัย
ฉบับนี้สำเร็จลงไดดวยดีคุณประโยชนและคุณคาของการวิจัยฉบับนี้ ขอมอบใหแกบิดา มารดา คณาจารย ตลอดจนทุก
คนในครอบครัวที่เปนกำลังใจและมีสวนใหความชวยเหลือ แนะนำจนกระทั่งการคนควาอิสระฉบับนี้สำเร็จ ผูวิจัยหวัง
เปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติตอไป
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