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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครตูอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอ

เมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงาน

วิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จำแนกตาม เพศ อายุ และ

ระดับการศึกษา 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยครูโรงเรียนในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จำนวน 152 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาปญหาการวิจัย (2) การ

ออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย สถิติที่ใชในการวเิคราะห

ขอมูลไดแก คารอยละ(Percentage) คาตัวกลางเลขคณิต (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบ Independent t-Test  

 ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี พบวา โดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (2) ครูที่มีเพศ

แตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน (3) ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน (4) 

ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

คำสำคัญ: คุณภาพงานวิชาการ ความคิดเห็นของคร ู

 

ABSTRACT 

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

schools in Muang district under Singburi Primary Educational Service Area Office. (2) to compare teachers' 

opinions on the academic quality of schools in muang district under the office of singburi primary 

educational service area by gender, age and level of education. 

 This research was a survey research. The population, totaling 152 persons, included teachers 

schools in muang district under the office of singburi primary educational service area persons, obtained 
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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 (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 schools in muang 

district under the office of singburi primary educational service area showed that overall and the average 

is high, (2) teachers with different genders had opinions on academic work quality of schools in muang 

district under the office of singburi primary educational service area in general, there were no 

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

district under the office of singburi primary educational service area in general, there were no 

differences. (4) teachers with different educational levels had opinions on academic work quality of 

schools in muang district under the office of singburi primary educational service area 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) 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี มีโรงเรียนจำนวน 99 โรงเรียน เปนโรงเรียนขนาดใหญ 3 

โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 31 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 65 โรงเรียน โดยทุกโรงเรียนไดใหความสำคัญในการ
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ดำเนินการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมี

ศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากล และทัดเทียมนานาชาติ โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) จากผลการสอบ O – NET ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดย

ในปการศึกษา 2561-2562 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนใหญมีคาเฉลี่ยต่ำกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งปญหา

ดังกลาวฝายวิชาการโรงเรียน ไดจัดทำโครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู 8 กลุมสาระ บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ

โรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุมสาระ เพ่ือคาดวาจะนำไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน ในปการศึกษา 2563 ตอไป 

การดำเนินงานตามโครงการดังกลาวมีกิจกรรม ท้ังทางดานครูโดยสงครูเขาอบรมหลักสตูร การสรางสื่อนวัตกรรม และการ

วัดผลประเมินผล ในดานผูปกครองและชุมชน ไดขอความรวมมือในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษามาใชในการ

จัดการเรียนการสอน สวนในดานนักเรียนไดมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการ

เรียนรู เพ่ือสนองความตองการของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ 

 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปการศึกษา 2561-2562 ในกลุมสาระหลัก จะพบวา ไมสูงเทาท่ีควร อาจเกิดจาก

สาเหตุหลายประการและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ก็เปนสาเหตุหนึ่งซึ่งควรพิจารณา รวมทั้งงานวิชาการ

โรงเรียนยังมีพื้นที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจากการสัมภาษณบุคลากรทางการศึกษาในเบื้องตน ทำให

ผูวิจัยทราบวาการพัฒนาและปรับปรุงทางดานการบริหารวิชาการจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระ

การเรียนรูที่ดีข้ึน ควรดำเนินการใน 6 ดาน คือ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3. 

การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6. การพัฒนาแหลงเรียนรู ฉะน้ัน การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ของโรงเรียนใน

อำเภอเมืองจังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี เพื่อใหมีคุณภาพสูงขึ้นตามความ

ตองการ  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมืองจังหวัดสิงหบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมืองจังหวัดสิงหบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ครูโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ที่มีเพศ

แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 

 2. ครูโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ที่มีอายุ

แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 

 3. ครูโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 
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การดำเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตเนื้อหา 

  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกีย่วกับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง 

จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ปการศึกษา 2563 จากการสัมภาษณบุคลากร

ทางการศึกษาในเบื้องตน ทำใหผูวิจัยทราบวาการพัฒนาและปรับปรุงทางดานการบริหารวิชาการจะชวยใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูท่ีดีข้ึน ควรดำเนินการใน 6 ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงหบุรี ไดแกโรงเรียนขนาดใหญ จำนวน 134 คน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 72 คน และโรงเรียนขนาด

เล็ก จำนวน 37 คน รวมท้ังหมด 243 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จำนวน 243 คน จากนั้นทำกำหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยดวยการเปดตาราง

สำเร็จรูป Krejcie & Morgen จำนวน 152 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 และเทียบ

โอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การ

พัฒนาแหลงเรียนรู 

 

เคร่ืองมือการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในอำเภอ

เมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ใน 6 ดาน รวมท้ังหมด 30 ขอ  

 

สถิติในการวิจัย 

 1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

1.1 การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค 

(Index of item Objective Congruence: IOC) 

1.2 การหาคาความเชื่อมั ่นของแบบสอบถาม ใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s Alpha 

Coeffcient) 
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 2. สถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คา

รอยละ (Percentage) 

 3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาทีแบบ Independent t-test   

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและรูปแบบขององคกรท่ีศึกษา โดย

นำกลุมตัวอยางครูโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จำนวน 

152 คน และขอบขายงานวิชาการ จำนวน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ,2546 ก: 33) สามารถ

เขียนกรอบความคิดในการวิจัยไดดังน้ี 

 

   ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 1. ระดับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี พบวา โดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 2. ครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

3. ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัด

สิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

สถานภาพของครู 

1) เพศของครู ประกอบดวย 

(1) เพศชาย 

(2) เพศหญิง 

2) อายุของครูประกอบดวย 

(1) อายุต่ำกวา 40 ป 

(2) อายุตั้งแต 40 ปข้ึนไป 

3) ระดับการศึกษาของครู ประกอบดวย 

(1) ปริญญาตรี 

(2) สูงกวาปริญญาตรี 

    

ความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน

การศึกษา 

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
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4. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมอืง จังหวัด

สิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

1. ระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี โดยรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เน่ืองจากครูไดรับการพัฒนา

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. ครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของธมลวรรณ  

ภูผาพลอย (2559:บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในโรงเรียนวัด

ทุงครุ สำนักงานเขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็น

ตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดทุงครุ สำนักงานเขตทุงครุกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานไมแตกตาง

กัน  

 3. ครูท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบรหิารงานวิชาการของครูโรงเรียนในอำเภอเมอืง จังหวัด

สิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

นราภรณ สุระ(2555) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต 2 อำเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พบวาครูท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ

สอนและตำแหนงหรือหนาที่รับผิดชอบตางกนั มีความคิดเห็นตอการ บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน 

4. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัด

สิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัย  

ธิดารัตน วรรณพันธ (2563: บทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจัยความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบวาผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
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ของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจำแนกตามประสบการณทำงานและระดับการศึกษา พบวา

โดยรวมและทุกดานไมแตกตางกัน 

 

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  

 

บรรณานุกรม 

กมล ภูประเสริฐ. (2547). การบริหารวิชาการในสถานศึกษา (พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: เมธีทิปส. 

เกลารจิกา ถวัลยเสรี. (2557). ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สงักัดเทศบาลเมืองโพธาราม

จังหวัดราชบุรี. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

กรมวิชาการ. (2545). เอกสารประกอบหลกัสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 แนวทางการวัดและ

ประเมินผลการเรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). การจัดรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจำกัด 

กิดานันท มลิทอง. (2540). เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรส โพรดักส. 

กิตติพร ปญญาภญิโญผล. (2549). วิจัยเชิงปฏบัิติการ: แนวทางสำหรับครู. เชียงใหม: นันทพันธพริ้นติ้ง. 



232 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

กัมพล ขันทะวงษ. (2555). แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ สังกัด

สำนักงาน พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ(สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

เกรียงไกร ปริธรรมมัง. (2551). ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธวิทยา จังหวัดสระแกว 

ตามทัศนะของนกัเรียน. (งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑติ). สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยับูรพา, ชลบุรี. 

ขวัญตา เก้ือกูลรัฐ. (2554). ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อำเภอโพ

ธาราม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2. (วิทยานิพนธศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑติ). ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธนี. 

แขอุไร กนกกังวานโรจน. (2552). การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สงักัด

เทศบาล เขตการศึกษา 8. (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ). สาขาบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมมาธิราช, ปทุมธานี. 

ฆนัท ธาตุทอง. (2550). เทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (พิมพครั้งท่ี 4). นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ. 

จันทรชลี มาพุทธ. (2556). เอกสารประกอบการสอน หลักและพ้ืนฐานการศึกษาขัน้สงู (พิมพครั้งท่ี 2). ชลบุรี: 

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

  




