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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 และ (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรประกอบดวย ครูกลุมโรงเรียนกลุมพนัสนิคม 4 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2จำนวน 158 คน กลุมตัวอยางใชวิธีการสุม อยางงาย จำนวน 113 คน ดวยการเทียบ

ตารางเครซี่และมอรแกน) และดำเนินการสุมตัวอยางแบบสุมชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 5 

ระดับ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลดวยรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวย คาที  

ผลการวิจัย พบวา 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 4 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตาม อายุ 

และระดับการศึกษา ในภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวมีความคิดเห็นแตกตางกัน  

คำสำคัญ: ความคิดเห็น การบริหารงานวิชาการ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study the level of teachers’ opinions toward 

academic administration of schools in Phanat Nikhom Group under Chonburi Primary Educational Service 

Area Office 2; and (2) To compare teachers’ opinion toward academic administration of schools in Phanat 

Nikhom Group under Chonburi Primary Educational Service Area Office 2. 

  Research methodology was descriptive research. The population included teachers, totaling 158. 

Sample included 133 teachers randomized by Stratified Random Sampling. Research procedure consisted 

of 6 steps; (1) Population and sample (2) Research Instrument (3) Construction of research instrument (4) 

Data collection (5) Data analysis and (6) Statistics used for data analysis. The instrument used for data 



126 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 2 July - December 2021 

collection was a 5-rating scales questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, 

arithmetic mean, Standard Deviation and t-test. 

 The result of the research found that: (1) Opinions of the teachers towards the academic 

administration of the schools in Phanat Nikhom Group under Chonburi Primary Educational Service Area 

Office 2, in the overall and all aspects, were at a high level. (2) The comparison of teachers’ opinions 

towards academic administration of schools in Phanat Nikhom Group under Chonburi Primary Educational 

Service Area Office 2, classified by age and educational level, the overall and in all aspects, were different 

at 0.05 statistical significance. 

Keywords: Academic Administration, Teacher’s Opinion 

 

บทนำ 

 การศึกษาเปนปจจัยที่มีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสำคัญตอการสรางและพัฒนาความรู

ความคิดความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศชาติ เพราะ

การศึกษาจะชวยใหมนุษยมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที ่ถูกตองในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมไดอยางสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุก ๆ ดานในปจจุบัน ตลอดจนเปนรากฐานของการพัฒนา

ทางกายดานการเมืองการปกครองอีกดวย เชื่อวาการศึกษาที่เปนไปในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมกับสภาพความตองการ

ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศทำใหสังคมไทยนั้นเจริญกาวหนาการพัฒนางานวิชาการของ

โรงเรียน และการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพือ่ความเจรญิงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ ถายทอดความรูการ

ฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนา ทางวิชาการสรางองคความรูอันเกิดจาก

การจัดสภาพแวดลอมในสังคมการเรียนรูจะเปนปจจัย เกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต และการจัดการศึกษา

ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข อันเปนจุดมุงหมายของการศึกษา ที่กลาวไวใน 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช, 2542) การพัฒนาประเทศไทยใหมีความกาวหนาเกิดขึ้นในอนาคตจะตอง

ใหความสำคัญเสริมสรางตนทุนของประเทศใหเขมแข็งเพ่ือใหมีพลังเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนประเทศใหมีความกาวหนา การ

เตรียมความพรอมใหกับประชาชนและเยาวชนของชาติจึงเปนสิ่งสำคัญที่ตองดำเนินการใหเกิดขึ้นพรอมรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยองคประกอบสำคัญที่จะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะพึงประสงคใหสอดคลองกับ

การพัฒนาเยาวชนไทยแหงยุคศตวรรษที่ 21 คือการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน การบริหารงานวิชาการเปนงานที่มี

ความสำคัญมากจะเห็นไดวาผู บริหารตองสนใจสนับสนุนและปฏิบัติงานดานวิชาการซึ่งเปนครึ่งหนึ่งของการบริหาร

การศึกษา เน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานรับรอง

มาตรฐานอยูในระดับที่ตองปรับปรุง ซึ่งปญหาดานพัฒนาการการศึกษา คือปญหาดานคุณภาพผูเรียนจากรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน รอบสาม (2554-

2558) ภาพรวมระดับประเทศพบวามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนในสวนที่ผลการประเมินไมไดมาตรฐานที่ 1 ดานผลการ

จัดการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน อยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน แตในการวิจัยครั้ง ผูวิจัย

ตองการศึกษาเพียง 6 ดานเทาน้ัน ไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนาหลักการพัฒนากระบวนการ

การเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5) 

การพัฒนาสื่อตามเพื่อการศึกษา 6) การนิเทศการศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, 2562) 

การจะพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู ตามมาตรฐานของหลักสูตรเปนการบูรณาการเชื ่อมโยงกันของการพัฒนาการ
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บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ใหมีคุณภาพนำเขาสูแผนปฏิบัติการอยางจริงจังในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกิด

ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยนี้ถึงแมขอมูลจากการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนจะมี

การบริหารงานวิชาการอยูในระดับดีแตมีครูผูสอนในโรงเรียนบางทานใหความคิดวาในบางสวนสามารถพัฒนาขึ้นใหดียิ่ง

กวาท่ีเปนอยูได  

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูท่ัวไปวามีความคิดเห็นอยางไรกับการบริหาร 

งานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และสืบเนื่องมาจากการ

บริหารงานวิชาการที่แตกตางกันของผูของผูบริหารการบริหารงานวิชาการมีขอบขายครอบคลุมทุกกิจกรรมในการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพและผานเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอกและภายในสถานศึกษา ผูวิจัยจึงไดศึกษาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูใน

กลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปปรับปรุง และพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอนาคตใหมีคุณภาพโดยเฉพาะมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนและผานเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พรอมท้ังบรรลุตามความมุงหมายหลกัการการจัดการศึกษาใหมีประสทิธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจำแนกตามอายุ และระดับการศึกษาที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

วิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารการศึกษาของครูในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ขอบขายและภารกิจงานวิชาการเปนหลักในการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ประกอบดวย 12 ดาน แตการวิจยัครั้งน้ี ผูวิจัยจะขอศึกษาแค 6 ดาน ไดแก 1. การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. การนิเทศการศึกษา 5. การ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6. การวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 จำนวน 144 คน 

3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  

3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกเปน 

1) อายุ ไดแก 

  - 23- 40 ป    

  - 41-60 ป  

  2) ระดับการศึกษา ไดแก 

  - ปริญญาตรี  
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- สูงกวาปริญญาตรี 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการตามหลักในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ใน 6 ดาน ไดแก   

 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 4) การนิเทศการศึกษา 

 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 6) การวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 

ปการศึกษา 2562 จำนวน 158 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผู สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ป

การศึกษา 2562 จำนวน 113 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan, 1970: 607-610) แลวดำเนินการสุมแบบแบงชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน เล็ก 

กลาง ใหญ แลวทำการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) ตามสัดสวนของประชากรในแตละกลุม  

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดปรับปรุงจากเอกสารงานวิจัย

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามชนิดสำรวจรายการ (Check List) ใชเก็บขอมูลเก่ียวกับตัวแปรอิสระ 2 ตัว ไดแก อายุ 

และระดับการศึกษา  

ขอมูลท่ัวไปของครู 

1. อาย ุ

2. ระดับการศึกษา 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการใน 6 ดาน 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. การนิเทศการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6. การวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน 
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ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) มี 5 ระดับ (1-5) ใชเก็บขอมูลเก่ียวกับ

ตัวแปรตาม เจตคติของครูที ่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนา

หลักการพัฒนากระบวนการการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 5) การพัฒนาสื่อตามเพ่ือการศึกษา 6) การนิเทศการศึกษา 

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert) คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มีเกณฑการจัดระดับดังน้ี 

5 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง มาก 

3 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง ปานกลาง 

2 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง นอย 

1 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง นอยท่ีสุด 

3. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและสอดคลองกับปญหาของการวิจัยผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือใหมีคุณภาพ 

โดยมีข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 

3.1 ศึกษาเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพ่ือ

เปนกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

3.2 ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีมีมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของการบริหารงาน

วิชาการ  

3.3 เขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางของเนื้อหา ครอบคลุมการบริหารงานวิชาการโดยผูวิจัยได

พัฒนาเครื่องมือจาก (ชมชนก ศรีระวรรณ, 2561) มี 6 ดาน เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

3.4 นำเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามฉบับรางที่มีขอคำถามของตอนที่ 2 การบริหารงานวิชาการจำนวน 6 

ดาน เสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 คนพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) ความเที่ยงตรงของ

ขอความถามแตละขอใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) โดยพิจารณาเลือกขอคำถาม

ท่ีมี IOC ตั้งแต 0.5 ถึง 1.0 และขอคำถามทุกขอผานเกณฑ 

3.5 นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะ

ของผูเช่ียวชาญและนำเสนอตอกรรมการควบคุมสารนิพนธเพ่ือปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

3.6 นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากร

ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุด เพ่ือหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคาตามวิธีของ 

Cronbach (1970: 202 - 204) เพ่ือหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาเทากับ 0.66-1 

3.7 แบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อมั่นแลวเปนแบบสอบถามฉบับจริงนำไปจัดพิมพเพ่ือใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อขอความรวมมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
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 2. ผูวิจัยนำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไปยังผูอำนวยการโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 

2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและขอ

ความรวมมือจากผูอำนวยการโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง การวิจัยในการตอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง สำหรับโรงเรียนที่สามารถเดินทางไปได

และไปเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง สำหรับโรงเรียนที่ไมสามารถเดินทางไปไดผูวิจัยดำเนินการจัดสงแบบสอบถามให

ทางไปรษณียเปนจดหมายลงทะเบียนพรอมซองเปลาติดแสตมปจาหนาซองของผูวิจัย เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงกลับ

คืนมาภายในระยะเวลา 30 วันหากไมไดร ับแบบสอบถามคืนภายในระยะเวลาที ่กำหนดโทรศัพทต ิดตามหรือสง

แบบสอบถามใหใหมและติดตามรับแบบสอบถามคืน 

 

การจัดกระทำและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม อายุ และระดับการศึกษาโดยใชคาเฉลี่ยรอยละ แลว

นำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ 

 2. การวิเคราะหการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูผู สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แลวนำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ 

การแปลความหมายของคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ กำหนดดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535) 

4.51 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง มากท่ีสุด 

3.51 - 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง มาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง ปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง นอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง นอยท่ีสุด 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

1.1 การหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index 

of item Objective Congruence: IOC ) 

1.2 การหาคาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามใชสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) 

 2. สถิติท่ีใชในการพรรณนาขอมูล ไดแก 

2.1 คาเฉลี่ย (Arithmetic mean) 

2.2 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.3 คารอยละ (Percentage) 

 3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชการทดสอบคา t แบบ Independent t-test 
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ผลของการวิจยั  

ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สรุปผลไดดังน้ี 

  1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานสรุปไดดังน้ี 

1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.25, S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุก

ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สงเสริมการจัดทำหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา มีความรู และคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผู อื ่นไดอยางมีความสุข ( Χ = 4.34, S.D. = 0.75) รองลงมาคือ 

สงเสริมการจัดทำหลักสูตรที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของสถานศึกษา ( Χ = 4.24, S.D. = 0.72) และ

นอยท่ีสุดคือ สงเสริมใหมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ ( Χ = 4.17, S.D. = 0.69) 

1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.20, S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ( Χ = 4.50, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ 

สงเสริมใหครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน ( Χ = 4.43, S.D. = 0.75) และนอยที่สุดคือ สงเสริมใหผูปกครอง 

ครอบครัว ชุมชน และสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู ( Χ = 3.67, S.D. = 0.95) 

1.3 ดานการวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน พบวาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ดานการวัดผล 

ประเมินและ การเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.44, S.D. = 0.44) และเมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดใหมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรูกับนักเรียนทุกชวงช้ัน

ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ( Χ = 4.66, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ จัดใหมีระเบียบและเกณฑในการวัดผล การประเมินผล

และเทียบโอนผลการเรียนที ่เปนมาตรฐาน ( Χ = 4.41, S.D. = 0.49) และนอยที ่ส ุดคือ จัดใหมีการเทียบโอนจาก

สถานศึกษาอ่ืน ( Χ = 4.24, S.D. = 0.60) 

1.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.83, S.D. = 0.42) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุก

ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารกระตุนและสนับสนุนใหครูทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Χ = 4.17, S.D. 

= 0.56) รองลงมาคือ สงเสริมใหครูมีการเผยแพร แลกเปลี่ยนงานวิจัยกับองคกรอื่น ( Χ = 3.75, S.D. = 0.60) และนอย

ท่ีสุดคือ ผูบริหารนำผลการวิจัยไปพัฒนาโรงเรียนของตน ( Χ = 3.58, S.D. = 0.64) 

1.5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ดานการ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.17, S.D. = 0.44) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สงเสริมใหครูพัฒนาปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยี 
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ทางการศึกษาอยางสม่ำเสมอ ( Χ = 4.50, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ สงเสริมใหครูนำสื่อ เทคโนโลยีมาใชในการจัดการ

เรียนรู ( Χ = 4.34, S.D. = 0.47) และนอยที่สุดคือ จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา

อยางพอเพียง ( Χ = 3.67, S.D. = 0.75) 

1.6 ดานการนิเทศการศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุม

พนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ดานการนิเทศการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( Χ = 4.03, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มี

การประเมินผลการนิเทศภายในอยางเปนระบบ ( Χ = 4.17, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ มีการนำผลการนิเทศมาวางแผน

เพื ่อพัฒนางานวิชาการในปตอ ๆ ไป ( Χ = 4.00, S.D. = 0.58) และนอยที ่ส ุดคือ มีร ูปแบบวิธีการนิเทศภายในท่ี

หลากหลาย ( Χ = 3.92, S.D. = 0.65) 

 2. เปรียบเทียบระดับคิดเหน็ของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุและระดับการศึกษา พบวา 

2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 

สังกัดสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ มีภาพรวมแตกตางกันเปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว 

แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานครูที่มีอายุแตกตางกันทั้ง 2 กลุม มีความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไมแตกตางกันในดานการวัดผล 

ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน, ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้อาจ

เน่ืองจากประสบการณการทำงานของครูท่ีไมเทากันทำใหครูมีความคิดเห็นท่ีตางกัน 

2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา มีภาพรวมแตกตางกันเปนไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดานครูที่มรีะดับการศึกษาแตกตางกันมคีวามคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรยีนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 แตกตางกันในดาน

การวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน, การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการนิเทศการศึกษา 

ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากองคความรูของครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีน้ันสูงกวาองคความรูของครูท่ีมีการศึกษาต่ำกวา

ปริญญาตรี 

 

อภิปรายผล  

   จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีดังน้ี 

   1. ผลการวิเคราะหการศึกษาคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ใน 6 ดาน ตามคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก 

อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษานั้นเห็นถึงความสำคัญในเรื่องงานวิชาการ และมีความรูความเขาในการบริหารงาน

วิชาการ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารงานวิชาการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา รองลงมา คือดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และนอยที่สุด คือดานการนิเทศการศึกษา ตามลำดับ 

สอดคลองกับ อุไรวรรณ สุสม และ วลัยพร ศิริภิรมย (2558) ไดวิจัยความตองการจำเปนในการบรหิารวิชาการของโรงเรยีน

ดานมะขามเตี้ยวิทยาคม ผลการวิจัยพบวาการบริหารวิชาการโรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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ซึ่งสอดคลองกับอัจฉระพรรณ ทองสันต และวลัยพร ศิริภิรมย (2558) ไดวิจัยความตองการจำเปนในการบริหารวิชาการ

ของโรงเรียนบานหมี่วิทยา ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานหมี่วิทยา ในภาพรวมและรายดาน

สวนใหญอยูในระดับมากเชนเดียวกันเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ดานการพัฒนาและใชสื่อ

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผลการจัดลำดับความตองการจำเปนของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานหมี่วิทยา 

พบวา ดานที่มีคาดัชนีความตองการจำเปนสูงที่สุด คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ดานการ

พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามลำดับสอดคลองกับงานวิจัย

เรวดี ซอนเพชร และ วรกาญจน สุขสดเขียว (2556) ไดทำการวิจัยภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ผลวิจัยพบวางานบริหารวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

   2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ มีภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัฐพล พระวิทูรย (2557) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนมัธยมอำแมจัน 

จังหวัดเชียงราย ผลวิจัยพบวาครูที่สอนในกลุมโรงเรียนมัธยมอำแมจัน จังหวัดเชียงราย ที่มีประสบการณดานการสอน

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของในกลุมโรงเรียนมัธยมอำแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมแตกตาง

กัน 

   3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยมีภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะระดับการศึกษาในทุกระดับจะมีความรู ความเขาใจแตกตางกันในการบริหารงาน

วิชาการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทิมา เหลี่ยมวงค (2558) ไดศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการเปรียบเทียบระดับ

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 4 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ผลวิจัยพบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช 

เพื ่อการศึกษาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน ผู วิจัยมี

ขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  1. ดานการนิเทศการศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด โดยผูบริหารจึงควรมีการสงเสริมอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความ

เขาใจหลักการนิเทศ บทบาทหนาท่ีของผูนิเทศ กระบวนการนิเทศ และประโยชนของการนิเทศ เพ่ือใหเพ่ือใหเกิดผลงานท่ี

ดี มีคุณภาพสูง เปนการพัฒนางาน พัฒนาคน ประสานงานและประสานความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเกี่ยวของ และสราง

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และดำเนินการนิเทศอยางเปนระบบ 

  2. การวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการศึกษา เปนอีกดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย โดยผูบริหารควรมีการสงเสริม

ใหครูมีความรูและความเขาใจถึงจุดมุงหมายของการการวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการศึกษา คือการวัดและ
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ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนเพ่ือใหครูปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูไดอยางถูกตอง 

   ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยตอไป 

   1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการเปรียบเทียบกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
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