
148 
 

JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 10 No. 1 January - April 2022 

 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธาน ี
Academic Administration of Government Vocational Education 

Institutions in Pathumthani Province 
 

อัญชล ี ดอกดี 
Uncharee Dokdee 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
Educational Administration Branch, Education Faculty, Bangkokthonburi, University 

e-mail: 6253100038.edu@bkkthon.ac.th 
Received: February, 22 2022 

Revised: March, 10 2022 
Accepted: March, 14 2022 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การทํางาน การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรประกอบด้วยครูผู้สอนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานีจํานวน 253 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วย
ครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 155 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐ จังหวัดปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ครูท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณ์ 
การทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด
ปทุมธานีโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ, สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) To study the teachers’ opinions on the 
academic administration of government vocational education institutions in Pathumthani 
Province; and 2) To comparethe teachers’ opinions on the academic administration of 
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government vocational education institutions in Pathumthani Province classified by 
education level and work experience. Research methodology was a survey research. The 
population included 253 teachers of government vocational education institutions in 
Pathumthani Province. Samples, totaling 155 teachers, obtained via stratified random 
sampling technique, comprised of teachers of government vocational education institutions 
in Pathumthani Province. The instrument used for collecting the data was a 5-level rating 
scale questionnaire. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
Standard Deviation, and t-test. 

The results of the research were found that: 1) The  teachers’ opinions on the 
academic administration of the government vocational education institutions in 
Pathumthani Province were at the high level in overall; and 2) The teachers who had 
different education levels and work experienceshad no different opinions on the academic 
administration in overall. 

 
Keywords: Academic Administration, Government Vocational Education 
 
บทนํา 

การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ
ไทยให้มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ทักษะท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12, 2560) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ระบบการศึกษา
เป็นหน่ึงในกลไกในการขับเคล่ือนประเทศ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) จากรายงานกรมการจัดหางาน ประเทศไทยยังประสบปัญหาขาด
แคลนแรงงาน สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย TDRI การปฏิรูประบบการศึกษาไทย เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน การปฏิรูปอาชีวศึกษาปัญหา คุณภาพผู้จบอาชีวะยังไม่ตอบโจทย์ของสถาน
ประกอบการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  
การบริหารและการจัดการศึกษา มี 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550) งานวิชาการ
เป็นงานหลักของการบริหารโรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียน พิจารณาได้จากผลงานทาง
วิชาการ (ปรียาพร วงษ์อนุตรโรจน์, 2555: 2) 

ปัญหาการบริหารงานวิชาการดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ด้านปริมาณ 
และคุณภาพของการอาชีวศึกษา สถานศึกษาควรให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับ การบริหารงานวิชาการ 
นอกจากการบริหารงานวิชาการจะเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดของสถานศึกษา ด้วยเหตุผล
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ดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด
ปทุมธานี และผู้วิจัย มีความต้องการพัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัด 
การอาชีวศึกษา ในจังหวัดตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาของชาติและตามวัตถุประสงค์ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 
จังหวัดปทุมธานี              
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน 
 
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 
จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2551 และระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 
โดยสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดให้เหมาะสมสําหรับใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี        
         
               ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

1. ระดับการศึกษา 
    1.1 ปริญญาตร ี
    1.2 สูงกว่าปริญญาตร ี
2. ประสบการณ์การทํางาน 
    2.1 ต่ํากว่า 10 ปี 
    2.2 10 ปี ข้ึนไป 

 

1. ด1านแผนกวิชา  
2. ด1านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
3. ด1านงานวัดผลและประเมินผล  
4. ด1านงานวิทยบริการและห1องสมุด  
5. ด1านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
6. ด1านงานสื่อการเรียนการสอน            

 

สถานภาพของครู 
 

สถานภาพการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี 
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การดําเนินการวิจัย 
    การวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี  
มีขอบเขตในการวิจัย ดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ผู้วิจัยศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2551 และระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยสังเคราะห์ให้เหมาะสม
สําหรับใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย แผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและ
ประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานส่ือการเรียนการสอน  
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
    2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี 
จํานวน 3 สถานศึกษา ประชากรท้ังหมด 253 คน ได้แก่ 1) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จํานวน 154 คน 
2) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จํานวน 58 คน และ 3) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จํานวน 41 คน 
    2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด
ปทุมธานี ประกอบด้วย 3 สถานศึกษา กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเปิดตารางกําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 155 คน 
และผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified random sampling) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ตามวิทยาลัยท่ีสังกัด แล้วทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่ม 
ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  จํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาภาครัฐ 
ของอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวนครูผู้สอน จํานวนครูผู้สอน 

1. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
2. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
3. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

154 
58 
41 

100 
40 
25 

รวม 253 155 
 

ท่ีมา:  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
         การอาชีวศึกษา, 2563 
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3. ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
              3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของครูผู้สอน ประกอบด้วย (1) ระดับการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี,
สูงกว่าปริญญาตรี และ (2) ประสบการณ์การทํางาน ได้แก่ ต่ํากว่า 10 ปี, 10 ปีข้ึนไป 
             3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ท้ัง 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านแผนกวิชา (2) ด้านงานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน (3) ด้านงานวัดผลและประเมินผล (4) ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด  
(5) ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ (6) ด้านงานส่ือการเรียนการสอน 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ัง
น้ีเป็นแบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับ การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
           ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ 
(Check List) จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน   
           ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 
จังหวัดปทุมธานี ตามข่ายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 6 ด้าน คือ 1) ด้านแผนกวิชา 2) ด้านงาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 3) ด้านงานวัดผลและประเมินผล 4) ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด  
5) ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ 6) ด้านงานส่ือการเรียนการสอน  

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท (Likert) 
 4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี มีลําดับ
ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับ ดังน้ี           
     4.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการจาก
เอกสารและตําราต่าง ๆ 
          4.2 กําหนดกรอบการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยจากข้อมูลท่ีศึกษา เอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องตามกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย  
          4.3 สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยยึดวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะเป็นหลัก  
          4.4 นําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
           4.5 นําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปหาค่าความเท่ียงตรง (Validity)  
โดยให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ทุกข้อ 
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    4.6 นําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญแล้วนําเสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 

    4.7 นําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 คน แล้วนํามาหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของความเช่ือม่ันตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.88  

    4.8 นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
แล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
 5. การดําเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากครูผู้สอนสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด
ปทุมธานี ดังน้ี   
        5.1 ขอหนังสือแนะนําตัวผู้ วิ จัยและขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุ รี  
ถึงผู้อํานวยการสถานศึกษาของรัฐ อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ท้ัง 3 สถานศึกษา ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 2) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
และ 3) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เพ่ือขอความร่วมมือในการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
       5.2 ติดต่อขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และได้รับกลับคืนมาท้ังหมด 155 ฉบับ คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
         5.3 นําแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา ทําการสํารวจ พบว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ และ
นําไปใช้วิเคราะห์ได้ทุกฉบับ 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากท่ีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจัดทําข้อมูล โดยดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี 
         6.1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การ
ทํางาน วิเคราะห์โดยการหาความถ่ีและร้อยละ 

   6.2 ข้อมูลเก่ียวกับระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด
ปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เป็นรายข้อรายด้านและโดยภาพรวมแล้วนํามาเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์การ 
แปลความหมายของเบสท์ (Best, 1970: 195) 
         6.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน วิเคราะห์โดยการทดสอบ
ค่าที (t-test) 
 7. สถิ ติ ท่ี ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อ มูล  1) ค่ า ร้อยละ  (Percentage) 2 ) ค่ า เฉ ล่ีย  (Mean)  
3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 4) การทดสอบค่าที (t-test) 
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ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยท่ีกําหนด
ไว้ ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 140 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  จํานวน ร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
เพศ   
        ชาย 88 56.77 
        หญิง 67 43.23 

รวม 155 100.00 
อายุ   
        ต่ํากว่า  35 ปี 64 41.29 
        35 ปีข้ึนไป 91 58.71 

รวม 155 100.00 
ระดับการศึกษา   
        ปริญญาตรี 97 62.58 
        สูงกว่าปริญญาตรี 58 37.42 

รวม 155 100.00 
ประสบการณ์การทํางาน   
        ต่ํากว่า 10 ปี 74 47.74 
        10 ปีข้ึนไป 81 52.26 

รวม 155 100.00 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี 
โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านแผนกวิชา ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านงานวัดผลและ
ประเมินผล ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และด้านงานส่ือการเรียน
การสอน ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ 
               ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี โดยรวม 
 

การบริหารงานวิชาการ x" S.D. ระดับ 
1. ด้านแผนกวิชา 4.47 0.59 มาก 
2. ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 4.45 0.62 มาก 
3. ด้านงานวัดผลและประเมินผล 4.52 0.56 มากท่ีสุด 
4. ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด 4.43 0.65 มาก 
5. ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4.53 0.60 มากท่ีสุด 
6. ด้านงานส่ือการเรียนการสอน 4.37 0.64 มาก 

รวม 4.46 0.61 มาก 
 

จากการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี  
สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังน้ี 

   1.1 ด้านแผนกวิชา พบว่าครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ด้านแผนกวิชา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 4.47) 
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การจัดทําแผนการเรียนตรงตามโครงสร้างของ
หลักสูตร การจัดทําตารางเรียน ตารางสอน มีความถูกต้องสมบูรณ์ และควบคุมดูแลการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามหลักสูตร สําหรับข้อท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 
       1.2 ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 4.45) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 
ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีการสอนท่ีทันสมัย สําหรับข้อท่ีเหลืออยู่ใน
ระดับมาก 
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    1.3 ด้านงานวัดผลและประเมินผล พบว่าครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ด้านงานวัดผลและประเมินผล 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x"= 4.52) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ตรวจสอบการให้
ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อํานวยการวิทยาลัยอนุมัติผลการเรียน และ
วิเคราะห์ข้อสอบและจัดทําข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ สําหรับข้อท่ีเหลืออยู่ในระดับมากท่ีสุด 

    1.4 ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด พบว่าครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ด้านงานวิทยบริการและ
ห้องสมุด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 4.43) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  
จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้เอ้ือต่อผู้เข้าใช้บริการ สําหรับข้อท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 

    1.5 ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่าครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x"= 4.53) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ดําเนินการติดต่อ
ประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพ่ือจัดหาท่ีฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา และจัด
ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สําหรับข้อ
ท่ีเหลืออยู่ในระดับมากท่ีสุด 

    1.6 ด้านงานส่ือการเรียนการสอน พบว่าครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ด้านงานส่ือการเรียนการสอน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 4.37) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน สรุปได้ดังน้ี  
    2.1 ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณา
ในแต่ละด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
    2.2 ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 
อภิปรายผล 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี พบว่ามีประเด็นท่ี
น่าสนใจ ควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐสยาม วงษ์ย่ี (2557) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของครู 
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อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศการสอน ด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านวัสดุอุปกรณ์และส่ือการสอน ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และด้านห้องสมุด อยู่ในระดับมากทุกด้าน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้
ความสําคัญกับการศึกษามากข้ึน มีการพัฒนา ปรับเปล่ียนแนวทางในการบริหารงานให้สอดคล้องกับระบบ
การส่ือสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําให้ครูสามารถเพ่ิมเติมความรู้ได้จากหลายช่องทางการส่ือสาร  
การบริหารงานวิชาการซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจท่ีสําคัญของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้บริหารจึงต้องส่งเสริม 
สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อผู้เรียน และสถานศึกษา ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และนําหลักสูตรไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ครูท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด
ปทุมธานี ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 
มีการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการอย่างรอบด้าน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานครอบคลุม
ภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ในการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนผล จันทร์เกิด (2554) ท่ีได้
ศึกษา เร่ือง การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ 
การทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 
ครูท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรภพ ไพรวัลย์ 
(2558) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การทํางานแตกต่างกัน 
โดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 

    1.1 ด้านแผนกวิชา ควรพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัยและพร้อมใช้งาน จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ของแผนกวิชา ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

   1.2 ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ควรจัดทําตารางเรียน ตารางสอนร่วมกับแผนก
วิชาและสถานประกอบการ ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบการจัดการศึกษา และ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทาเอกสารประกอบการสอน 
    1.3 ด้านงานวัดผลและประเมินผล ควรตรวจสอบการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาและผู้อํานวยการวิทยาลัยอนุมัติผลการเรียน และวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทําข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

   1.4 ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการห้องสมุด 
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้บริการอย่างเพียงพอ และจัดหาส่ือและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยให้เพียงพอต่อการเข้ารับบริการ 
    1.5 ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ควรจัดประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพ่ือร่วมกัน
วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และดําเนินการติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและ
สถานประกอบการเพ่ือจัดหาท่ีฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา 

   1.6 ด้านงานส่ือการเรียนการสอน ควรจัดหาส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และผลิตส่ือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือท่ีจะได้รับความคิดเห็นท่ี
หลากหลายและครอบคลุม อันจะนําไปสู่การหาแนวทางการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการมากย่ิงข้ึน 

   2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัด
ปทุมธานี 
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