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ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้   มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

บุรีรัมย จำแนกตามเพศและประสบการณในการทำงาน กลุมตัวอยางเปนครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย จำนวน 181 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.954  วิเคราะหขอมูล

ดวยวิธีการทางสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบบ 

One Way ANOVA และ t-test ผลการศึกษาคนควา พบวา 

 1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก รายดาน ท้ัง 4 ดาน คือ ดานการวัด

และประเมินผล ดานการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ และดานการจัดการเรียนการ

สอน อยูในระดับมาก 

 2. ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย จำแนกตามเพศ ไมแตกตางกัน 

 3. ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมยท่ีมีประสบการณในการทำงานตางกัน 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  

งานวิชาการเปนงานหลักท่ีสำคัญท่ีสุดในการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาตองมี

ความรู ความเขาใจในขอบขายของเนื้อหา และหลักการบริหารงานบทบาทวิชาการอยางลึกซ้ึงในขอบขายงานวิชาการ 

เชน หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการนิเทศภายใน การวัดผลประเมินผลการศึกษา และ

การประกันคุณภาพการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญท่ีจะบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ เพราะจะ

สงผลตอการพัฒนาโรงเรียน นักเรียนใหบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษา นอกจากนี้แลวผู ท่ีมีสวนสำคัญในการ

ดำเนินงานวิชาการใหเปนไปตามเปาหมายของการศึกษาของชาติก็คือครู ซ่ึงเปนผูท่ีจะตองนำนโยบายมาปฏิบัติโดยตรง 

เปนผูท่ีเห็นถึงความสามารถของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพยาภรณ 

เตียวเจริญ (2555 : 16) งานวิชาการจึงเปนงานหลัก และมีความสำคัญอยางย่ิงท่ีเปนตัวกำหนดบทบาทและภารกิจของ

หนวยงานหรือสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

187 

อยางมีทิศทาง ไมกอใหเกิดความสับสนมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไดกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา ตองปฏิบัติงานดังนี้ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2) 

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน 3) มุงม่ันพัฒนา

ผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 4) พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) พัฒนาและ

ใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลำดับ 6) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 7) รายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 9) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยาง

สรางสรรค 10) แสวงหาและใหขอมูลขาวสารในการพัฒนา 11) เปนผูนำและสรางผูนำ 12) สรางโอกาสในการพัฒนา

ไดทุกสถานการณ  จากความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ บทบาทของผูบริหารถานศึกษาและปญหาการ

บริหารงานวิชาการ จะเห็นไดวางานวิชาการสำคัญอยางย่ิงในการพัฒนาสถานศึกษาท้ังการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนในฐานะเปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีสำคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษา การศึกษาจะประสบผลสำเร็จ

ตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศและเปนไปตามสภาพความตองการของสังคม การดำเนินงานของ

โรงเรียนเปนกระบวนการท่ีสัมพันธกันอยางเปนระบบโรงเรียนจะตองจัดการศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมายของ

หลักสูตร การวางแผนและใชทรัพยากรตางๆภายในโรงเรียนใหเกิดประโยชนอยางคุมคามากท่ีสุด ดังนั้นนโยบายและ

กระบวนการดำเนินงานวิชาการจึงเปนสิ่งสำคัญย่ิง ดวยเหตุนี้งานวิชาการจึงถือเปนงานหลักไมวาจะเปนโรงเรียน

ประเภทใดก็ตาม การดำเนินงานวิชาการจึงมีความสำคัญย่ิงในการนำโรงเรียนใหประสบผลสำเร็จดังท่ี อำภา บุญชวย 

(2537 : 2) ไดกลาวถึงความสำคัญของงานวิชาการวาเปนหัวใจสำคัญ หรือเรียกวาเปนงานหลักของสถานศึกษาท่ีตอง

ปฏิบัติเปนอันดับแรก เชนเดียวกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2532 : 219) ไดยืนยันความสำคัญของงานวิชาการไววา งาน

วิชาการเปนงานท่ีพิสูจนความสำเร็จของสถานศึกษา โดยมีนักเรียนเปนผลผลิตของโรงเรียน นั่นคือ นักเรียนมีความรู

ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรกำหนด ขณะท่ีกิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 55) ไดใหความสำคัญ

ของงานวิชาการไววา เปนงานท่ีมีความสำคัญมากตอหนวยงานทางการศึกษาหรือโรงเรียน การดำเนินงานทุกดานของ

โรงเรียน ก็เพ่ือตอบสนองความสำเร็จของผลงานดานวิชาการหรือการเรียนการสอนท้ังสิ้น จุดมุงหมายของงานวิชาการ

อยูท่ีการสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติท่ีตองการ ดังนั้นงานวิชาการจึง

มิใชอยูท่ีนักเรียนอานออกเขียนไดเทานั้น แตงานวิชาการเปนงานรับผิดชอบตอคุณภาพของพลเมืองและความม่ันคง

ของประเทศชาติ 

           ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดศึกษาข้ันตอนกระบวนการวางแผน กำกับ ติดตาม สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดการ

พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาท้ังระบบโดยไดตระหนักเปนอยางดีวา ปญหาดังกลาวเปนสิ่งสำคัญ และสามารถแกไข

ได จึงเลือกศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย เพ่ือเปนแนวทางใน

การบริหารงานวิชาการ โดยมีโรงเรียนเปนฐานหรือองคกรหลักในการจัดการศึกษา มีการกระจายอำนาจบริหารและจัด

การศึกษาจากสวนกลางไปยังโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนมีอำนาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ มีความอิสระคลองตัวในการบริหาร

จัดการ ภายใตคณะกรรมการโรงเรียน เพ่ือใหการจัดการศึกษา เปนไปโดยทุกฝายมีสวนรวมและตรงตามความตองการ
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ของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนมากท่ีสุด ท่ีสำคัญ ครูไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในเรื่องของ

งานวิชาการโรงเรียนและเกิดประโยชนอีกหลายประการ ซ่ึงสงผลใหนักเรียนเกิดกระบวนการพัฒนา รางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรูและคุณธรรม ผูเรียนมีสวนรวม  รวมคิด รวมกระทำ ไดพัฒนาตนเองอยางเต็มท่ี ตามความตองการ 

ความสนใจและเต็มตามศักยภาพ เพ่ือนำไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต

หนองกี่  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย   

2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสห

วิทยาเขตหนองกี ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย  จำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน 

 

เนื้อหาที่เก่ียวของ  

ความพึงพอใจในการทำงานถือเปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานโดยสงผลใหผลผลิตขององคกร

เพ่ิมข้ึนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพเพราะบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในงานจะเกิดความรัก  ความผูกพัน  ความ

กระตือรือรน  มุงม่ัน  ทุมเทความรูความสามารถของตน เพ่ือความสำเร็จของงานอยางเต็มท่ี ในทางตรงกันขามหาก

บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงานต่ำยอมกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  เชน  ไมรับผิดชอบ  ไมต้ังใจทำงาน  

ฉอโกงทรัพยสิน ขององคกร  ขาดงาน  และลาออกจากงาน  สงผลใหปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลดลง  ดังนั้น  

จึงถือเปนภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของทุกองคกรท่ีตองศึกษาหาเทคนิควิธีการ ท่ีจะสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นใน

ตัวบุคลากร 

ความหมายของการบริหารงานโรงเรียนมีนักวิชาการไดใหความหมายเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ดังนี้ ศิลปชัย อวงตระกูล (2552 : 8) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึงการดำเนินงาน รวมกับกลุมบุคคลมือ

อาชีพและชุมชนในทองถ่ิน เพ่ือใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคม ตามวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ ณัฐรฎา 

พวงธรรม (2553 : 14) กลาววาการบริหารสถานศึกษา หมายถึงกระบวนการ บริหาร การพัฒนา และปรับปรุงวิธีการ

บริหารงานดานตางๆ เพ่ือนำพาสถานศึกษาสูความกาวหนา สงเสริมความเจริญดานความคิด ความรูควบคูกับการ

สอดแทรกคุณธรรมแกนักเรียนเพ่ือใหไดนักเรียนท่ีมีคุณภาพ สรุปไดวาการบริหารการศึกษาสถานศึกษา หมายถึงการ

บริหารโรงเรียนเปนการรวมมือกันทำงานของบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพ่ือใหโรงเรียนมีคุณภาพโดย

ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนกับการศึกษามากท่ีสุดผูเรียนเกิดการพัฒนาดานความรูความสามารถ ทักษะทัศนคติ

คานิยมคุณธรรมจริยธรรม โดยผานวิธีการของการจัดองคการการสั่งการการอำนวย ความสะดวกและการปรับปรุงการ

ทำงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางการศึกษา 
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งานวิชาการเปนงานท่ีมีความสำคัญในการจัดระบบงานใหรัดกุม และมีการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  

ฉะนั้น จึงมีนักการศึกษาไดใหความสำคัญของงานวิชาการไวดังนี้ 

งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน  เปนชีวิตจิตใจของสถาบันทีเดียว สวนงานดานอ่ืนๆ เปนองคประกอบท่ี

จะทำใหสถาบันดำเนินไปดวยความราบร่ืนเทานั้น ผูบริหารการศึกษา ทุกคนควรจะรับผิดชอบเปนผูนำของครูในดาน

วิชาการเปนอันดับแรก  เพราะหนาท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกแหง คือ  การใหความรูแกนักเรียนในดาน

วิชาการ  โดยการทำงานรวมกับครู  กระตุนเตือนครูใหคำแนะนำครู  และประสานงานใหครูทุกคนทำงานรวมกันอยาง

มีประสิทธิภาพในการสอน (ภิญโญ  สาธร, 2526 : 232) งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวา

สถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจาก

งานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงเปนหัวใจของ

สถานศึกษาซ่ึงอาจจะเกี่ยวของทางตรงหรือทางออม ก็อยูท่ีลักษณะของงานนั้น (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553 : 15) 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

วิธีการดำเนินการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน 

สหวิทยาเขตหนองกี ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3. การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล 

6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูในสหวิทยาเขตหนองกี ่สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

บุรีรัมย ปการศึกษา 2564 จำนวน 323 คน จำนวน 6 โรงเรียนกลุมตัวอยางเปน ครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ปการศึกษา 2564 ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบงาย ( Simple Random 

Sampling ) จำนวน 181 คน โดยใชวิธีตามตารางสำเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปน แบบสอบถามความพึงพอใจของครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย  ผูศึกษาสรางข้ึนเอง แบงเปน 2 ตอน  ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (Checklist) จำนวน 2 ขอ 

 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ปการศึกษา 2564  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย มีลักษณะ    

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของ Likert จำนวน  60  ขอ แบงเปน 4  ดาน คือ 

 1.  ดานการบริหารงานวิชาการ 

 2.  ดานการจัดการเรียนการสอน 

 3.  ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ 

 4.  ดานการวัดและประเมินผล 

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาคนควา ตำรา วารสาร บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจและรายละเอียดวัตถุประสงค

ของการศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม จากหนังสือของ บุญชม ศรีะอาด (2535 : 69–71) เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การสรางแบบสอบถาม 

3. ศึกษา ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องคประกอบเพ่ือนำมาจัดทำนิยามเชิงปฏิบัติการและนำ

นิยามเชิงปฏิบัติการมาเปนแนวทางในการสรางขอคำถาม 

4. พัฒนาแบบสอบถามแบบปลายปด เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล 

5. นำรางแบบสอบถามเสนอตออาจารย ท่ีปรึกษางานวิจัย เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและภาษาท่ีใชใน

แบบสอบถาม และนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

6. นำแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item objective Congruence : IOC) ไดคาความสอดคลองระหวาง 

0.80-1.00 

7. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารและครูผูสอนใน 2564 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 

8. นำแบบสอบถามจากการทดลองใช (Try out) ไปวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชคา

สัมประสิทธ์ิอัลฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553 : 204) ไดคาความเชื่อม่ันภาพรวม 

0.954 สามารถนำไปใชในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 

1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมาถึงครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาบุรีรัมย เพ่ือขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล 

2. สงหนังสือพรอมแบบสอบถาม ไปใหกลุมตัวอยาง จำนวน 181 ชุด เพ่ือใหตอบแบบสอบถามและสงคืน

ภายใน 4 สัปดาห 

3. ผูศึกษาไปเก็บรวบรวมดวยตนเอง จำนวน 181 ชุด เพ่ือไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 100 
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4. นำแบบสอบถาม มาตรวจใหคะแนน ดังนี้ 

   5  หมายถึง   ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

   4   หมายถึง   ความพึงพอใจอยูในระดับมาก    

   3   หมายถึง   ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  

   2   หมายถึง   ความพึงพอใจอยูในระดับนอย  

   1   หมายถึง   ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

   5. นำคะแนนท่ีไดจัดพิมพลงเคร่ืองคอมพิวเตอร เพ่ือเตรียมการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

การวิเคราะหขอมูล  

 ผูศึกษาไดดำเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. วิเคราะหสภาพของครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ป

การศึกษา 2564 จำนวน 181 คน จำแนกตาม เพศ และประสบการณในการทำงานโดยใชความถ่ีและคารอยละ

 2. วิเคราะห ระดับความพึงพอใจของครูในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

บุรีรัมย  โดยการหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน 

 3. วิเคราะห ระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต

หนองกี่  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย  โดยการหาคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม

และรายดาน จำแนกตามสถานภาพ 

 4. วิเคราะห ระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต

หนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยการหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมราย

ดานและรายขอ 

 5. นำผลท่ีไดจากการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผลดังนี้ (ดรุณ หาญตระกูล, 2541 : 145-147) ซ่ึงแบงคะแนน

เปนชวงๆ มีความหมาย ดังนี้ 

   คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00  แปลความหมายวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

   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 มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสดุ 

 6. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนอง

กี่ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย จำแนกตามเพศ โดยใช t-test 

 7. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนอง

กี่ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย จำแนกตามประสบการณในการทำงาน โดยการวิเคราะหคา (One 

Way ANOVA) 
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 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้ 

  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยเลือกใชสถิติดังนี้ 

   1.1  คารอยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 104) 

    P  100×
Ν
Τ

=  

    เม่ือ     P          แทน  รอยละ 

      T          แทน  ความถี่ท่ีตองการแปลงใหเปนคารอยละ 

      N         แทน  จำนวนความถี่ท้ังหมด 

   1.2  คาเฉลี่ย ( )x  คำนวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 105) 

n
x

x ∑=  

    เม่ือ        x   แทน   คะแนนเฉลี่ย 

           ∑ x  แทน   ผลรวมคะแนนท้ังหมดในกลุม 

           n   แทน   จำนวนคนในกลุมตัวอยาง 

   1.3  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คำนวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 106-108) 

..DS   = 
)1(

)( 22

−
−∑

nn
xxn  

    เม่ือ      ..DS    แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      x    แทน   คะแนนแตละตัว 

      n    แทน   จำนวนคะแนนในกลุม 

           ∑ x  แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 

  2.  สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

   2.1  กาหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองของแบบสอบถาม การหาคาสัมประสิทธิ์ความ

สอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)  มีสูตรการคำนวณดังนี้ (ปรานี  ทองคำ, 2539 : 232) 

IOC  =  
N

R∑  

    เม่ือ 

      IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 

      ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

              N     แทน  จำนวนผูเชี่ยวชาญ 

   2.2  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient ) 

ของครอนบาค (Cronbach)  ซ่ึงมีสูตรดังนี้ (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540 : 125-126) 
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−

−
= ∑

2

2

1
1 t

i

s
s

n
nα  

  เม่ือ     α      หมายถึง   สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

    n     หมายถึง   จำนวนขอ 

    2
is    หมายถึง   คะแนนความแปรปรวนแตละขอ 

    
2

ts     หมายถึง   คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 

  3.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

  สถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนท่ีไดจากกลุมทดลอง  

   1.  การวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ตามขอมูลท่ัวไป จำแนกตาม 

เพศ และประสบการณในการทำงาน ใชสถิติ t-test (Independent) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 112-

113) 

   1) กรณีท่ีความแปรปรวนของประชากรท้ังสองกลุมเทากัน 

2
)1()1(

21

2
22

2
11

21

−+
−+−

−
=

nn
snsn

xxt  

   เม่ือ   t  แทน   คาสถิติท่ีจะใชเปรียบเทียบกับคำวาวิกฤติในการแจกแจงแบบ  t 

     
1x   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 

     2x  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 2 

     2
1s  แทน  ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 

     
2
2s  แทน  ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 2 

      แทน  จำนวนกลุมตัวอยางในกลุมท่ี 1 

     2n  แทน  จำนวนกลุมตัวอยางในกลุมท่ี 2 

     df   แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ (Deegrees of Freedom) 

     ในกรณีนี้คำนวณไดจาก 1n + 2n -2 

   2) กรณีท่ีความแปรปรวนของประชากรท้ังสองไมเทากัน 

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

xxt
−

−
=  

   เม่ือ     t    แทน   คาสถิติท่ีจะใชเปรียบเทียบกับคำวาวิกฤติในการแจกแจงแบบ t 

     1x    แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 
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     2x     แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 2 

     
2
2s     แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมท่ี  2 

     1n   แทน จำนวนกลุมตัวอยางในกลุมท่ี  1 

     2n   แทน จำนวนกลุมตัวอยางในกลุมท่ี  2 

     df      แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 

 ในกรณีนี้คำนวณไดจาก  

2

2

2

2
2

1

2

1

2
1

2

2

2
2

1

2
1

11 −










+
−


















+

=

n
n
s

n
n
s

n
s

n
s

df
 

   3) การวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ตามขอมูลท่ัวไป จำแนกตาม 

ประสบการณทำงาน ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 280-287) 

w

b

MS
MSF =  

   เม่ือ   F    แทน สถิติท่ีใชในการทดสอบความแปรปรวน 

    bMS     แทน คาเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนกำลังสองระหวางกลุม หาโดย 

1

)(
1

2

−

−
=
∑
=

k

xxn
MS

k

j
jj

b  

    wMS   แทน คาเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนกำลังสองภายในกลุม 

)1(

)(
1

2

1

−

−
=
∑∑
= =

nk

xx
MS

n

j

k

j
jij

w
 

    n    แทน ขนาดของตัวอยางหนึ่งๆ 

    k    แทน จำนวนกลุมท่ีศึกษา 

    ijx    แทน คะแนนแตละตัว 

    x    แทน คะแนนเฉลี่ยรวม 

    tss    แทน ผลรวมท้ังหมดของความเบี่ยงเบนกำลังสอง  หาโดย 
2

1 1
)(∑∑

= =

−=
n

i

k

j
ijt xxSS

 
 และทดสอบรายคูหลังการวิเคราะห F-test ใชวิธีการทดสอบของ (Scheffe) ดังนี้ (ลวน สายยศ และ

อังคณา สายยศ, 2540 : 321) 
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+++
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=

k

k
E
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n
c

n
c

n
cMS

xcxcxcFS
2

2

2
2

1

2
1

2211

...

)...(  

  

    เม่ือ FS  เปน   Scheffe’s Test Statistic 

     c   เปน   น้ำหนักหรือสัมประสิทธิ์  Orthogonal Contrasts 

     x   เปน   คะแนนเฉลี่ยของกลุม 

     EMS    เปน   Mean Square Error 

 

สรุปผลการวิจัย  

ขอมูลดานความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศกึษาในสหวิทยาเขตหนองกี่  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ปรากฏดังตารางท่ี 1 – 3 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยรวมและรายดาน 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ความพึงพอใจ 

แปลคา 
Χ  S.D. 

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 ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยา

เขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก (   = 3.66) เม่ือพิจารณา

รายดาน พบวา มีความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน เรียงลำดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการวัดและประเมินผล (   

= 3.69) ดานการบริหารงานวิชาการ (   = 3.67) ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ(   = 3.65)  และดานท่ี

มีระดับความพึงพอใจต่ำสุดคือดานการจัดการเรียนการสอน (   = 3.64)   
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ตาราง 2 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต

หนองกี่  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมยจำแนกตามเพศ  

การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองก่ี 

เพศ 

t p เพศชาย เพศหญิง 

X  S.D. X  S.D. 

ดานการบริหารงานวิชาการ 3.66 .13 3.67 .14 -2.262 .794 

ดานการจัดการเรียนการสอน 3.65 .16 3.62 .13 1.479 .141 

ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ 3.67 .10 3.64 .08 2.367 .019 

ดานการวัดและประเมินผล 3.67 .10 3.70 .11 -1.933 .055 

รวม 3.65 .07 3.66 .07 .610 .543 

 

 จากตาราง  2  แสดงวา ระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยาเขตหนองกี ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย  โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 

ตาราง 3  วิเคราะหความแปรปรวนระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยาเขตหนองกี ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย  จำแนกตามประสบการณในการทำงาน 

ความพึงพอใจ แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

ด าน ห ลั ก สู ต รแ ล ะก า รน ำ

หลักสูตรไปใช 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

63 

65 

.05 

3.591 

3.646 

.027 

.020 

1.363 .259 

ดานการจัดการเรียนการสอน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

63 

65 

.103 

4.073 

4.176 

.052 

.023 

2.251 .108 

ดานการนิเทศภายใน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

63 

65 

.013 

1.738 

1.752 

.007 

.010 

.679 .509 

ดานการประเมินผล ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

63 

65 

.033 

2.097 

2.129 

.016 

.012 

1.389 .252 
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ความพึงพอใจ แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

 

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

63 

65 

.005 

.975 

.980 

.003 

.005 

.458 .633 

 

 จากตาราง 3 แสดงวา ระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยาเขตหนองกี ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย  โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 

 จากการศึกษา สรุปผลการวิจัยพบวา 

 1.  ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับมากท้ัง 4 ดาน คือ ดานการวัดและประเมินผล ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดาน

วิชาการและดานการจัดการเรียนการสอน 

 2.  ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย จำแนกตามเพศ พบวา ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

บุรีรัมย โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 3. ครู ท่ีมีประสบการณในการทำงาน ตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยรวมและรายดานไม

แตกตางกัน 

 

อภิปรายผล  

ผลการศึกษาคนควาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยา

เขตหนองกี่  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย  มีประเด็นสำคัญท่ีควรนำมาอภิปราย ดังนี้   

1. ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ดานการวางแผนงานวิชาการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากการวางแผนงานวิชาการ มีบุคลากรผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลระเบียบและแนวปฏิบัติทาง

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 ตางก็เห็นวามีปญหาอยูในระดับมากในเร่ืองความเพียงพอของบุคลากรในการปฏิบัติงาน (2) ปญหาดานการ

จัดการเรียนการสอน ปรากฏ ปญหามีอยูในระดับมาก คือการนำวิทยากรและแหลงวิชาการในทองถ่ินมาเปนประโยชน

ตอการจัดการเรียนการสอน ในเร่ืองการจัดสอนซอมเสริมใหถูกตองตามหลักการสอนซอมเสริม และเรื่องการไดรับ

งบประมาณเพ่ือการเรียนการสอน (3) ปญหาดานสื่อการเรียนการสอน ปรากฏ ปญหาอยูในระดับมาก คือการขาด

แหลงท่ีจะจัดฝกอบรมครูในการใชอุปกรณการสอน การขาดงบประมาณในการจัดสงครูเขารับการฝกอบรมในการใช

อุปกรณการสอน และความไมเพียงพอของหนังสือประกอบการคนควาในหองสมุด การไดรับคูมือ อุปกรณการเรียน

การสอนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของทันตอการใช การจัดใหมีโสตทัศนูปกรณไดครบถวนและเร่ืองการบริการสื่อการเรียน

การสอนของฝายโสตถัศนศึกษา และเรื่องการบำรุงรักษาซอมแซมสื่อการเรียนการสอนใหอยูในสภาพท่ีใชได (4) ปญหา

ดานการวัดผลประเมินผลการเรียนปรากฏวาปญหาอยูในระดับมาก คือ ความสามารถของครูในการสรางและพัฒนา

เครื่องมือวัดผลดานจิตพิสัยและเรื่องการติดตามนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน “0” “ร” และ “มส” 

 2.  ครู มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก 

การบริหารวิชาการดานการจัดการเรียนการสอนของครู มีการการสงเสริมใหครูจัดทำแผนการสอนใหสอดคลองกับ

จุดมุงหมายของหลักสูตร จัดครูเขาสอนตรงตามความรูความสามารถ กำหนดตารางสอนท่ีสอดคลองกับเวลาเรียน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตราภรณ บุญยงค (2542) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

เชียงรายพบวา การบริหารการจัดการเรียนการสอนตามลักษณะท้ัง 7 งานงานการบริหารท่ีปฏิบัติมากท่ีสุดไดแก การ

จัดตารางการเรียนการสอน และการจัดครูเขาสอนสวนงานท่ีมีการบริหารมาก ไดแก การจัดแผนการเรียน งานสื่อการ

เรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดทำแผนการสอน และนำหลักสูตรไปใช สำหรับปญหามีดังนี้ครู

ขาดความรูใน การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน ไมเห็นความสำคัญของแผนการสอน ไมใชกระบวนการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใชสื่อการเรียนการสอนนอย ขาดแคลนครูบางสาขาวิชา หองเรียนไมพอ ไม

สามารถจัดวิชาเลือกเสรีไดหลากหลายขอเสนอแนะ ไดแก ควรจัดอบรมการสรางหลักสูตรทองถ่ิน นิเทศติดตามการทำ

แผนการสอนอยางใกลชิด สงเสริมใหครูใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายกระตุนใหครูผลิตสื่อการเรียนการ

สอน สงเสริมพัฒนาครูใหสอนไดคนละหลายวิชา ตนสังกัดควรจัดสรรอัตรากำลังเพ่ิม และควรใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ชวยจัดตารางการเรียนการสอน 

3.  ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่  สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย  ดานดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ อยูในระดับมาก   

สอดคลองกับงานวิจัยของ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชระ เปยกบุตร (2557 : 54) ไดกลาววาการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูหมายถึงการสงเสริมสนับสนุนใหครูอาจารยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและ

สรุปองคความรูดวยตนเอง โดยมีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล  เพ่ือเปนขอมูลในการจดักิจกรรมท่ีสอดคลองกับความ
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ถนัดความสามารถทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตรอยางแทจริงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ชนมนิภา วรรณไพบูลย (2554) พบวามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดสงเขารับการอบรมสำรวจแหลงเรียนรูภูมิ

ปญญาและปราชญทองถิ่นจัดทำหลักสูตรทองถิ่นเชิญวิทยากรมาใหความรูนักเรียนและกำกับติดตามผลสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Chester I. (1966) พบวาการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ สังเกตุจากการสงเสริมใหครูไดใชเทคนิคการ

สอนกลวิธี ครูมีสวนรวมในการวางแผนอภิปรายปญหาการเรียนการสอนการเปลี่ยนหองเรียนการสังเกตการสอน  มี

วิทยากรมาบรรยาย ประชุมปฏิบัติการ ดานเทคนิคการสอนและใชสื่ออุปกรณการสอนของโรงเรียนและสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Kate (2007) พบวานักเรียนชอบการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหมสภาพคลายบานนักเรียนมี

ความตั้งใจในการเรียนเพ่ิมขึ้นเพราะสนองตอบความตองการของผูเรียนแตละคนความสัมพันธระหวางครูและผูเรียนดี

ขึ้น 

4. ครูมีความพึงพอใจ ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่  สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจาก  

หนวยงานเห็นความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน มีการสงเสริมใหครูประเมินผลตามระเบียบการ

วัดของกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนใหครูทำเคร่ืองมือประเมินผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำเคร่ืองมือ

ประเมินผลการเรียน เพราะการวัดผลประเมินผลใชเปนเคร่ืองมือในดานการตรวจสอบและวิเคราะหผลการทำงาน หรือ

ผลการเรียนของผูเรียน ผูบริหารมีความตระหนักและใหความสำคัญ ทำใหการทำงานของผูใตบังคับบัญชามี

ประสิทธิภาพเปนท่ีพึงพอใจของครู สอดคลองกับงานวิจัยของ พิกุลชาว ชายโขง (2553) ความพึงพอใจของครูตอการ

บริหารวิชาการในโรงเรียนศึกษานารีวิทยา  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร พบวา

ความพึงพอใจของครูตอการบริหารวิชาการในโรงเรียนศึกษานารีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยดังนี้ดานกระบวนการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมาคือดานการใชสื่อการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการวัดประเมินผล ดานการบูรณาการและ

การวิจัยในชั้นเรียนมีคาเฉลี่ยต่ำ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรายุทธ ศรีใจอินทร (2553 : 288) เรื่องการนำเสนอ 

กลยุทธการบริหารงานวิชาการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กนำเสนอ ดานการวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนพบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีเปนปญหาลำดับแรกคือขาดความรูความเขาใจแนว

ทางการจัดทำท่ีชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบวัดประเมินผลและประเมินผลการเรียนโดยการมีสวนรวมของทุกฝายสำหรับครู

วิชาการท่ีเปนปญหาลำดับ 2 คือครูไมใหความสำคัญและความสนใจเร่ืองการอบรมและการพัฒนาครูใหมีความรูความ

เขาใจสรางเครื่องมือวัดผลเทาท่ีควร 

5. ครูท่ีมีเพศและประสบการณในการทำงานท่ีตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยาเขตหนองกี่  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ท้ังโดยรวม และรายดานไม

แตกตางกัน  ท้ังนี้อาจเปนผลเนื่องมาจาก การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  มีการวางแผนการใชหลักสูตรและนำ

หลักสูตรไปใชอยางเหมาะสม  มีการวางแผนการสอน  ท่ีตรงตามความตองการของผูเรียนมีการนิเทศติดตาม และ

ประเมินผลการทำงานอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับงานวิจัยของ วรเชษฐ จันทรภิรมย (2546) ได

ศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแมทา จังหวัดลำพูน พบวา 
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ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาทุกดานท้ัง 9 ดานคือ การบริหารงานวิชาการท่ีเกี่ยวของ

กับหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล การนิเทศภายใน การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการการบริหารโครงการ 

การวิจัยและการพัฒนา ระบบขอมูลสารสนเทศ และการประเมินผลงานปญหาการบริหารงานวิชาการ คือ ความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดสาระตางๆของหลักสูตรใหมสถานศึกษาขาดแคลนครูจำนวนครูไมครบชั้นการวัดผลและ

ประเมินผลไมเปนไปตามสภาพจริงขาดการวางแผนการนิเทศ ขาดการสงเสริม และพัฒนาใหครูไดศึกษาดูงานใน

สถานศึกษา  ท่ีประสบผลสำเร็จ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไมมีความรู ความเขาใจในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนขาด

การกำกับ ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง ขาดการนำขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางในการกำหนดเปน

ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา และขาด การวางแผนในการประเมินผลงานทางวิชาการในสถานศึกษา ขอเสนอแนะควรจัด

อบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดสาระตางๆ ของหลักสูตรการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานแกคณะครูและผูมีสวนไดเสีย

ตลอดถึงผูเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินการควรจัดรวมหองเรียนท่ีอยูใกลเคียงเขาดวยกันควรมีการ

ประเมินผลตามสภาพความเปนจริงควรวางแผนและแตงตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการนิเทศภายใน ควรวางแผน

ในการสงเสริมและพัฒนาครูใหเปนไปอยางตอเนื่อง ควรดำเนินการสงเสริมและจัดอบรมใหความรูในการทำวิจัยในชั้น

เรียน ควรวางแผนในการทำโครงการทางวิชาการ โดยตองกำกับติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ควรจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศ ใหครบทุกดานและควรแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือประเมินผลงานวิชาการ 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) ควรจะศึกษาตัวแปรท่ีศึกษายังไมครอบคลุมอาจมีปจจัยอ่ืนๆท่ียังไมไดศึกษาในการวิจัยคร้ังตอไปควรจะ

ศึกษาถึงประสิทธิผลของการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการ 

(2) ควรดำเนินงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอนของครูควรสงเสริมใหครูใชภูมิปญญาทองถ่ินในการ

จัดการเรียนการสอน  และโรงเรียนควรจัดหาสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอกับความตองการ 

(3) สถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมสัมมนาทางวิชาการแกครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพความตองการในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

(2) ควรศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(3) ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
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กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัยฉบับนี้สำเร็จสมบูรณไดโดยความกรุณาเปนอยางย่ิงจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา วัฒนศักด์ิ 

อาจารยท่ีปรึกษาหลัก อาจารย ดร.วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม อาจารยท่ีปรึกษารวม ไดกรุณาใหคำแนะนำและ

ขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนการแกไขขอบกพรอง  เพ่ือใหการวิจัยนี้ มีความสมบูรณ  ผูศึกษารูสึกซาบซ้ึง จึง

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ทุกทานท่ีประ

สิทธิประศาสตรวิชาความรูพรอมแนวคิดและประสบการณตางๆ ใหแกผูศึกษาคนควา 

ขอขอบคุณ ดร.กิตติชัย  ตระกูลกิตติ  นายนิสิทธิ์  สงสุข  นายประชา  ศรีหาทัน ดร.ภัทรฤทัย ลุนสำโรง และ 

ดร.พิชญสิชา พงษพันแพงพงา ท่ีใหความชวยเหลือแนะนำการทำการ คนควาอิสระตลอดจน เรื่องสถิติ และการ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการศึกษาคนควาครั้งนี้ 

ขอขอบคุณคณะครูในสหวิทยาเขตหนองกี่  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย  ทุกทานท่ี

ไดกรุณาใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ สำเร็จไปดวยดี 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบทุกทานท่ีไดกรุณาใหคำแนะนำขอเสนอแนะตางๆ สงผลใหงานวิจัยฉบับนี้มี

ความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

ขอขอบคุณคณะครู อาจารยโรงเรียนจักราชวิทยา  ทุกทานท่ีเปนกำลังใจ สนับสนุนชวยเหลือ ใหการวิจัย

ฉบับนี้สำเร็จลงไดดวยดีคุณประโยชนและคุณคาของการวิจัยฉบับนี้ ขอมอบใหแกบิดา มารดา  คณาจารย ตลอดจนทุก

คนในครอบครัวท่ีเปนกำลังใจและมีสวนใหความชวยเหลือ แนะนำจนกระท่ังการคนควาอิสระฉบับนี้สำเร็จ  ผูวิจัยหวัง

เปนอยางย่ิงวาจะเปนประโยชนตอการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
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