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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 

โรงเรียน จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอ

คุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 191 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ัน ไดแก (1) ศึกษาปญหาการวิจัย (2) 

การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก คารอยละ (Percentage) คาตัวกลางเลขคณิต (Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ

สมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบ Independent t-Test ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงาน

วิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบวา โดยรวม

และรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (2) ครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 

โรงเรียน จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไมแตกตางกัน (3) ครูท่ีมีอายุแตกตาง

กันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรีในภาพรวมไม

แตกตางกัน (4) ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน 

จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

คำสำคัญ: คุณภาพงานวิชาการ ความคิดเห็นของคร ู

ABSTRACT  

 The objectives of this research were: (1) to study the quality of academic administration for 

large size school in lopburi under the secondary education service area office 5 (2) to compare teachers' 

opinions on the academic quality of 4 large schools in Lopburi province under the secondary education 

service area office 5 by gender, age and level of education. 

 This research was a survey research. The population, totaling 191 persons, included teachers in 

large size school in lopburi under the secondary education service area office 5 persons, obtained via 

stratified random sampling technique comprised of teachers in secondary school. Research procedure 

consist of 4 steps: (1) study research problems (2) research design (3) data collection and analysis data 
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(4) research paper writing. The instrument was a 5 rating scales questionnaire. The statistics used for 

data analysis were: Percentage, Mean, Standard Deviation and hypothesis testing by Independent t-Test. 

 Major Finding: (1) the level of opinion of teachers on the academic quality of the 4 large schools 

in Lopburi province under the secondary education service area office 5 showed that overall and the 

average is high, (2) teachers with different genders had opinions on academic work quality of 4 large 

schools in Lopburi Province the secondary education service area office 5 in general, there were no 

differences. (3) teachers with different ages had opinions on academic work quality of 4 large schools 

in Lopburi Province the secondary education service area office 5 in general, there were no differences. 

(4) teachers with different educational levels had opinions on academic work quality of 4 large schools 

in Lopburi Province the secondary education service area office 5 in general, there were no differences. 

Keywords: Academic quality, Opinions of teachers 

 

บทนำ  

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่มีเจตนารมณที่ตองการเนนย้ำวาการจัดการศึกษาตอง

เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขโดยมีหลักในการจัดการศึกษาใหยึดหลักการใหสังคม

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน ทองถ่ิน 

เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนและจากหมวด 2 สิทธิและ

หนาที่ทางการศึกษา บิดามารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลในความดูแลไดรับการศึกษาทั้งภาคบังคับ 

และนอกเหนือจากภาคบังคับตามความพรอมของครอบครัว แนวการจัดการศึกษา ตองยึดหลักวาผูเรียนมีความสำคัญ

ท่ีสุด ผูเรียนทุกคนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได ดังน้ันกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรียน ไดพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาตองเนนท้ังความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรูในเรื่องสาระความรู 

ใหบูรณาการความรูและทักษะดานตางๆ ใหเหมาะสม ตองมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระ

ความรูดานตางๆ อยางสมดุล และปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชา นอกจากนั้น ในการ

จัดกระบวนการเรียนรูยังตองสงเสริมใหผูสอน จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ผูสอนและผูเรียนอาจ

เรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสาน

ความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน รวมทั้งสงเสริมการดำเนินงาน และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหสามารถผลิต

นักเรียนท่ีจบการศึกษาใหตรงตามความตองการครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ อีกท้ังสถานศึกษามีความจำเปน

ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงตองมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน จาก

บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน เอกชน สถาบันสังคม (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: หนา 14-15) 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดลพบุรี มีโรงเรียนจำนวน 25 โรงเรียน เปนโรงเรียน

ขนาดใหญพิเศษ 2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 8 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 11 

โรงเรียน โดยทุกโรงเรียนไดใหความสำคัญในการดำเนินการแกปญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพการเรียน
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การสอน เพ่ือใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีศักยภาพสงูสูมาตรฐานสากล และทัดเทียมนานาชาติ โดยเฉพาะการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O - NET) จากผลการสอบ O – NET ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยในปการศึกษา 2561-2562 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสวนใหญมีคาเฉลีย่

ต่ำกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งปญหาดังกลาวฝายวิชาการโรงเรียน ไดจัดทำโครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู 8 กลุม

สาระ บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุมสาระ เพ่ือคาดวาจะนำไปสูผลสัมฤทธ์ิ

ที่สูงขึ้น ในปการศึกษา 2563 ตอไป การดำเนินงานตามโครงการดังกลาวมีกิจกรรม ทั้งทางดานครูโดยสงครูเขาอบรม

หลักสูตร การสรางสื่อนวัตกรรม และการวัดผลประเมินผล ในดานผูปกครองและชุมชน ไดขอความรวมมือในการ

สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอน สวนในดานนักเรียนไดมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ในกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู เพ่ือสนองความตองการของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ 

 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปการศึกษา 2561-2562 ในกลุมสาระหลัก จะพบวา ไมสูงเทาท่ีควร อาจเกิดจาก

สาเหตุหลายประการและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ก็เปนสาเหตุหนึ่งซึ่งควรพิจารณา รวมทั้งงานวิชาการ

โรงเรียนยังมีพื้นที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจากการสัมภาษณบุคลากรทางการศึกษาในเบื้องตน ทำให

ผูวิจัยทราบวาการพัฒนาและปรับปรุงทางดานการบริหารวิชาการจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระ

การเรียนรูทีด่ีข้ึน ควรดำเนินการใน 6 ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) 

การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงเรียนรู ฉะนั้น การวิจัยครัง้นี้ เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ของโรงเรียน

ขนาดใหญในจังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เพ่ือใหมีคุณภาพสูงข้ึนตามความตองการ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ครูในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่มีเพศ

แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 

 2. ครูในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่มีอายุ

แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 

 3. ครูในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 
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การดำเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตเนื้อหา 

  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุม

โรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปการศึกษา 2563 จากการ

สัมภาษณบุคลากรทางการศึกษาในเบื้องตน ทำใหผูวิจัยทราบวาการพัฒนาและปรับปรุงทางดานการบริหารวิชาการจะ

ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูที่ดีขึ้น ควรดำเนินการใน 6 ดาน คือ 1) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ไดแก โรงเรียนพระนารายณ จำนวน 121 คน โรงเรียนบานหมี่วิทยา จำนวน 87 คน 

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จำนวน 86 คน และโรงเรียนพัฒนานิคม จำนวน 74 คน รวมท้ังหมด 368 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 368 คน จากนั้นทำกำหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยดวยการเปดตาราง

สำเร็จรูป Krejcie & Morgen จำนวน 191 คน โดยวิธีการสุมแบบ ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก สถานภาพของครู จำแนกออกเปน 

  1) เพศของครู ประกอบดวย (1) เพศชาย (2) เพศหญิง 

  2) อายุของครู ประกอบดวย (1) อายุต่ำกวา 40 ป (2) อายุตั้งแต 40 ปข้ึนไป 

  3) ระดับการศึกษาของครู ประกอบดวย (1) ปริญญาตรี (2) สูงกวาปริญญาตรี 

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการ จำนวน 6 

ดาน ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และ

เทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) 

การพัฒนาแหลงเรียนรู 

 4. เคร่ืองมือการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุม

โรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ใน 6 ดาน รวมท้ังหมด 30 ขอ  

 5. สถิติในการวิจัย 

5.1 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

  5.1.1 การหาความเที ่ยงตรงของแบบสอบถาม ใชด ัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับ

วัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence: IOC) 

  5.1.2 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s 

Alpha Coeffcient) 

5.2 สถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

คารอยละ (Percentage) 
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5.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาทีแบบ Independent t-test  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและรูปแบบขององคกรท่ีศึกษา โดย

นำกลุมตัวอยางครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

จำนวน 191 คน และขอบขายงานวิชาการ จำนวน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ

พัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ,2546 ก: 33) 

สามารถเขียนกรอบความคิดในการวิจัยไดดังน้ี 

  ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบความคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 1. ระดับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบวา โดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 2. ครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

3. ครูท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญ 4 โรงเรียน จงัหวัดลพบุรีในภาพรวมไมแตกตางกัน 

4. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน 

จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

สถานภาพของคร ู

1) เพศของครู ประกอบดวย 

(1) เพศชาย 

(2) เพศหญิง 

2) อายขุองครูประกอบดวย 

(1) อายุต่ำกวา 40 ป 

(2) อายุต้ังแต 40 ปขึ้นไป 

3) ระดับการศึกษาของครู ประกอบดวย 

(1) ปริญญาตรี 

(2) สูงกวาปริญญาตรี 

ความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวชิาการ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 

4. การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
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1. ระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จงัหวัดลพบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เนื่องจากครูไดรับการพัฒนา

ทางดานวิชาการอยางสม่ำเสมอ จากการประชุม การศึกษาดูงาน การอบรมทางดานงานวิชาการ รวมถึง โรงเรียนมีการ

สงเสริมใหครูไดมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือออกแบบหนวยการเรียนรู จัดทำแผนการเรียนรูและจัดกระบวนการ

เรียนการสอนตามหนวยสาระการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรูและจัดเนื้อหาสาระ จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจของผูเรียน ฝกทักษะความคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรู มีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเปนสิ่งที่สำคัญทีสุดในการจัดประสบการณการเรียนรูใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรู โดยจัดเน้ือหากิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ ครูตองเนนการจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

เพ่ือประสิทธิภาพในการพัฒนางานวิชาการ สอดคลองกับงานวิจัย กุลฑรี พิกุลแกม (2551: 104-405) ไดทำการวิจัยเรื่อง 

“การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม 

เขต 2” ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. ครูที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของธมลวรรณ  

ภูผาพลอย (2559:บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในโรงเรียนวัด

ทุงครุ สำนักงานเขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดทุงครุ สำนักงานเขตทุงครุกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 3. ครูท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญ จังหวัดลพบุรีในภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ นราภรณ สุระ (2555) ศึกษาเรื่องความ

คิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีษะเกษ เขต 2 อำเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พบวาครูที่มีเพศ อายุ ประสบการณสอนและตำแหนงหรือหนาท่ี

รับผิดชอบตางกนั มีความคิดเห็นตอการ บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

4. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน 

จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัย 

ธิดารัตน วรรณพันธ (2563: บทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจัยความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบวาผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจำแนกตามประสบการณทำงานและระดับการศึกษา พบวา

โดยรวมและทุกดานไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการศึกษาไปใช 

 1. เปนขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ในการบริหารงานดานวิชาการ และเปนขอมูลใหกับผูบริหารสถานศึกษา 

และบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานตอไป 

2. โรงเรียนควรใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการฝกอบรมดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

มีการติดตามงานวิจัยในช้ันเรียนของครู เพ่ือดูผลการดำเนินการแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพ่ือนำ

ความรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

3. โรงเรียนควรมีการติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน เพื่อดูกระบวนการเรียนรู การจัดการ

เรียนการสอน โดยมีการจัดทำแผนการเรียนรูมีการกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

4. โรงเรียนควรใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการฝกอบรมดานการผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

เพื ่อนำความรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผู เรียนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และควรมีการติดตาม

ประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหทันกับสถานการณปจจุบัน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 

 1. ควรศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับลักษณะของคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ของรัฐ และเอกชน สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะของคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนของรัฐ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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