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ค าส าคัญ: ความคิดเห็น/การบริหารงานวิชาการ/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

มลทิราอาจไพรินทร์: ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
(TEACHERS’OPINIONS ON SCHOOL ADMINISTRATORS’ ACADEMIC ADMINISTRATION 
AT SCHOOLWITHIN PHRAKHATTIYAWONGSA CLUSTER UNDER SECONDARY 
EDUCATION SERVICEAREA OFFIC 27) คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์: สัมฤทธิ์  แก้วสมบัติ, 
ปร.ด., กุศล ศรีสารคาม, ปร.ด., 90 หน้า., ปี พ.ศ. 2558. 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 และ2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จ าแนกตามเพศ 
อายุ และประสบการณ์ในการท างาน การกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูที่ปฏิบัติการสอนในสห
วิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จ านวน 238 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ 
t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต

พระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านสื่ อการเรียนการสอน และ
ด้านการนิเทศภายใน 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า ข้าราชการครู
ที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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This research served the purposes: 1) to study teachers’ opinions on school 
administrators’ academic administrations at schools within Phrakhattiyawongsa cluster 
under Secondary Educational Service Area Office 27, and 2) to compare the former’s 
opinions on the latter’s academic administrations at schools within it to variables as 
classified by their genders, ages and work experiences. The sampling group comprised 
238 teaching-tasked teachers within the so-called cluster. The research tool was five-
rating scale questionnaires. The statistics utilized for data analyses incorporated 
percentage, mean and standard deviation, comparing differences of means by way of 
t-test (Independent Samples) and F-test (One-way ANOVA).  

Outcomes of research findings: 
 1. Teachers’ opinions on school administrators’ academic administrations 

at schools within the above cluster have been rated at the high scale in the overall 
aspect. When taking a single into account in descending order of means, all aspects 
include: i) instructional managements, ii) curricula and uses, iii) measurement and 
evaluation, iii) instructional media, and iv) internal supervision.  

 2. Comparative results of the former’s opinions on the latter’s academic 
administration schools within the same cluster have confirmed that the former’s 
variables of genders, ages and work experiences bear no significant differences in 
their opinions in the overall aspect.  
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ประกาศคุณูปการ 

 
สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช- 

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่
ให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณ ดร.สัมฤทธิ์  แก้วสมบัติ และดร.กุศล  ศรีสารคาม ที่ท่านทั้งสองกรุณารับเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่
ผู้วิจัย  
 ขอนมัสการขอบพระคุณพระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์ ชยตรโน (ขันโท),ดร.  ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร 
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอขอบคุณ ดร.จ านง กมลศิลป์ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และนาย
สมศักดิ์ เอ้ือมสุวรรณครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จนท าให้สารนิพนธ์เล่ม
นี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอนมัสการขอบพระคุณพระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ดร. ประธานกรรมการ และพระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์, ดร. 
กรรมการ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง กรรมการ ทีก่รุณาตรวจรูปแบบ ให้ค าแนะน า 
แก้ไขรูปแบบ และรูปเล่ม จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 

ขอพระขอบคุณ ครู และผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บ
ข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก าลังใจตลอดมา   

 

       มลทิรา  อาจไพรินทร์ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็นสมาชิกที ดีของสังคม โดยเป็นผู้ มี

ความรู้ และสามารถเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสังคม สามารถด ารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใน
กระบวนการบริหารวิชาการต้องปลูกฝังจิตส านึกที่ ถูกต้อง รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ ตลอดจนรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และเน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคลากร
ทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร, 2542, หน้า 1) 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์
ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาขึ้น และต่อมาสภาผู้แทนราษฎร ได้ผ่านพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยให้มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยค านึงถึง
ระดับของการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาลงในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเขตที่ 27 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27, 2557, อัดส าเนา) และจากข้อมูลของสถานศึกษาที่กล่าวมาจะเห็นว่าโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกันและมีบริบทต่างกันในด้านปัจจัยทุกด้าน เช่น หลักสูตรสถานศึกษา จ านวนครู อาคารสถานที่ 
งบประมาณ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน เป็นต้น สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้น่าจะมีผลท าให้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีความแตกต่างกัน และจากการศึกษาข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงทุกรายวิชา  ดังนั้น 
จึงเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนักและเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ และงานหลักของ
สถานศึกษา ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานวิชาการ จะประสบความส า เร็จได้
ขึ้นอยู่กับ “คร”ู ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับการบริหารงาน
วิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
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จากการติดตามและประเมินผลของฝ่ายนิเทศการศึกษา สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของรัฐมี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมาย
ที่เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดเป็นไปได้ยาก ถึงแม้ว่าจะได้มีการอบรมครูให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 
การสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาเพ่ิมเติม มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 
หรือการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เป็นต้นแล้วก็ตาม ยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงมองไปที่
ประเด็นของความพึงพอใจในการบริหาร ซึ่งอาจเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความส าคัญ และท าให้การ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะผู้วิจัยเชื่อว่าความพึงพอใจในการบริหารมี
ส่วนช่วยผลักดันให้ครูได้ปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ เพราะความ
พึงพอใจในการบริหารย่อมก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรหรือหน่วยงาน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองในการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต

พระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สห

วิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ของข้าราชการครู 
จ าแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างาน  

 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจัิย 
1.3.1 ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 แตกต่างกัน 
1.3.2 ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 แตกต่างกัน 
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1.3.3 ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
แตกต่างกัน 

 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จ านวน 585 คน  
1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
เนื้อหา ได้แก่ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้คือ 

1) ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3) ด้านการนิเทศภายใน 
4) ด้านการวัดและประเมินผล 
5) ด้านสื่อการเรียนการสอน 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
พ้ืนที่ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนในสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 
 1) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
 2) โรงเรียนขัติยะวงษา  
 3) โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  
 4) โรงเรียนเทิดไทยวิทยาคม 
 5) โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 
 6) โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์  
 7) โรงเรียนธงธานี  
 8) โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย  
 9) โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  
 10) โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.5.1 ท าให้ทราบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต

พระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
ของข้าราชการครูที่มี เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน 

1.5.3 ท าให้สามารถน าผลการวิจัยใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ สหวิทยาเขต
พระขัตยิะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 

1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
ควำมคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก การยอมรับหรือไม่ยอมรับ การ

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยการพูด เขียนหรือสื่อสารให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้โดย
อาศัยพ้ืนฐานความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม และสภาพแวดล้อม ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลนั้น
เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

ครู หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

สหวิทยำเขต หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องวางแผนจัดบริการทางการศึกษาร่วมกัน โดยมี
จุดมุ่งหมายว่าให้ทุกคนในพ้ืนที่ได้มีที่เรียนได้อย่างทั่วถึงทุกคน ในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาของ 
สหวิทยาเขตนั้น ในการวิจัยเรื่องนี้ คือ สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 

ควำมคิดเห็นของครูต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง การบริหารงานที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในทุกๆ ด้าน ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้ คือ ให้
นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ซึ่งเป็นงานหลักของโรงเรียน ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้ำนหลักสูตรและกำรน ำหลักสูตรไปใช้ หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการในการจัดมวล
ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเนื้อหา
และการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับวุฒิภาวะ สติปัญญา ของผู้เรียนในแต่ละระดับ และมีการ
ประมวลและวัดผลของการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการน าหลักสูตรไปสู่วิธีการ
ปฏิบัติจริง ในการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยเน้นที่การจัดกิจกรรม และกระบวนการต่างๆ ที่
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หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และมีความสุขในการเรียนของ สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง การจัดรูปแบบวิธีการสอน โดยมีความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียน ได้ให้ทัศนะที่ครอบคลุม
เนื้อหาสาระและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนว่าจะต้องประกอบไปด้วยการจัดประมวลการสอน 
การจัดแผนการเรียน การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูอาจารย์เข้าสอน การสอนซ่อมเสริม การ
เลือกต าราเรียน คู่มือครูในงานวิชาการ การจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา การจัดห้องศูนย์ควบคุมการ
เรียนการสอนทางวิชาการของ สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 

3) ด้ำนกำรนิเทศภำยใน หมายถึง การร่วมมือกันของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน 
ในการเสนอแนะให้ค าปรึกษา และแก้ไขในข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาในด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของ สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

4) ด้ำนกำรวัดและประเมินผล หมายถึง การวัดผลเป็นกระบวนการในการใช้ข้อมูลโดย
อาศัยตัวเลขเป็นเกณฑ์ เพ่ือชี้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่วัดว่ามีจ านวนหรือปริมาณเท่าใด ส่วนการ
ประเมินผลเป็นกระบวนการในการน าเอาค่าที่ได้จากการวัดผลมาตีค่าเพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานแล้วจึงตัดสินตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ของ สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

5) ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน หมายถึง สื่อการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่อานวยประโยชน์ให้แก่
ทั้งครูและนักเรียน กล่าวคือ ครูผู้สอนลดการบรรยายและมีเครื่องมือช่วยเพ่ิมคุณภาพในการสอน ประโยชน์
ส าหรับนักเรียนก็ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเข้าใจในบทเรียนได้เร็วขึ้น และจดจ าได้นาน โดยประเภท
ของสื่อไม่ได้บ่งชี้เฉพาะตัวผู้สอนในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมวิทยากร ผู้ช านาญการ วัตถุสิ่งของและ
เครื่องมือต่างๆ สิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายต่างๆ วัสดุกราฟฟิกส์ เทปบันทึกเสียงทั้งม้วนและตลับ แผ่นเสียง วิทยุ 
โทรทัศน์ สไลด์ แผ่นใส ภาพยนตร์ วิดีโอ คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ ของ สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศ อายุ 
และประสบการณ์ในการท างาน 

 1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 เพศ 
คือ (1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง 

 2) อำยุ อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ช่วง
อายุ คือ (1) ไม่เกิน 30 ปี (2) 31-45 ปี และ (3) 46 ปีขึ้นไป  
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 3) ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หมายถึง ประสบการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ต่ ากว่า 10 ปี (2) 10-20 ปี และ (3) 20 ปีขึ้นไป 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต

พระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 
2.2 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
2.3 หลักและกระบวนการบริหารโรงเรียน 
2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับความคิดเห็น 
2.1.1 ความหมายของความคิดเห็น 
ความคิดเห็น (Opinion) กับทัศนคติ (Attitude) จะถูกใช้เปลี่ยนกันได้เสมอ ทัศนคติมักจะ 

หมายถึง ความพยายามที่จะกระท า (Intention of Act) ซึ่งจะเกี่ยวข้องอย่างมากกับอุปนิสัยและ
พฤติกรรม (Habit and Behavior) ส่วนความคิดเห็นเป็นเพียงค าพูดและเครื่องหมาย (Verbal and 
Symbol) แต่ทุกคราวที่พูดถึงการทดสอบ มีนักวิชาการทั้งของไทยและต่างประเทศ ได้ให้ความหมาย
ไว้น่าสนใจดังนี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน  (2545, หน้า 246-247)ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า  “เป็น
ข้อพิจารณาเห็นว่า เป็นจริงจากการใช้ปัญญาความคิดประกอบถึงแม้จะไม่ได้อาศัยหลักสูตรพิสูจน์
ยืนยันได้เสมอไปก็ตาม” และอีกความหมายหนึ่งคือ “ทัศนะหรือประมาณเกี่ยวกับปัญหาหรือประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง” 

ประสาท หลักศิลา (2541, หน้า 10) ได้สรุปไว้ว่า มติหรือความคิดเห็นต่างๆ ของคนเรานั้น 
เกิดจากการพบปะสังสรรค์ประจ าวัน และภูมิหลังทางสังคมที่มีอยู่จ ากัด ที่ส่งผลถึงการที่คนเรากระท า
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ และเกิดความคิดเก่ียวกับเหตุการณ์นั้น” 



 8 

สุชา จันทน์เอม และ สุรางค์ จันทน์เอม (2542, หน้า 10) อธิบายว่า “ความคิดเห็นเป็น
ความรู้สึกของบุคคล แต่เป็นลักษณะที่ไม่ลึกซึ้งเท่ากับทัศนคติ คนเรามีความคิดเห็นแตกต่างกันและ
ความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ” 

ลาวัณย์ จักรานุวัฒน์ (2540, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ความคิดเห็น หมายถึง ความ
เชื่อหรือการลงความเห็นที่ไม่ได้เป็นความรู้สึกอันแท้จริง แต่ในบางครั้งความคิดเห็นในบางสิ่งบางอย่างอาจ
เป็นจริงได”้ 

เธอร์สโตน (Thurstone, 1997, p. 77) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นผลรวมทั้งหมดของมนุษย์
เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็น ความกลัวต่อบางสิ่งบางอย่าง การแสดงออกทางด้านค าพูดเป็นความ
คิดเห็น และความคิดเห็นนี้เป็นสัญลักษณ์ของทัศนคติ ดังนั้น ถ้าอยากวัดทัศนคติเราก็ท าได้ โดยวัด
ความคิดเห็นของบุคคลที่มีบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ 

เบสท์ (Best, 1997, p. 169) กล่าวว่า ความคิดเห็น คือ การแสดงทางด้านความรู้ ความเชื่อ
และความรู้สึกของแต่ละบุคคลโดยการพูด 

มอร์แกน และคิง (Morgan & King, 1967, p. 189) กล่าวว่า ความคิดเห็น คือ การยอมรับ
ค าพูด (statement) ที่เกิดขึ้นโดยทัศนคติซึ่งทัศนคติในแนวความคิดของมอร์แกน และคิง หมายถึง 
ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอาจเป็นการเข้า หรือต่อต้านสถานการณ์
บางอย่างของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และยังได้ให้แนวความคิดเห็นว่าเป็นความเชื่อความเห็น หรือการ
ลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งไม่อาจจะบอกได้ว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ 

เอ็นเกิล และสนาสโกสฟ์  (Engle & Snellgrove, 1969, p. 593) ได้ค านิยามว่า ความ
คิดเห็นหรือการแสดงออกทางด้านเจตคติที่ออกมาเป็นค าพูดเป็นการสรุปโดยลงความเห็นโดยอาศัย
พ้ืนความรู้ที่มีอยู่เดิม 

จากความหมายต่างๆ ข้างต้น สรุปได้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางอารมณ์ 
ความรู้สึก การยอมรับหรือไม่ยอมรับ การเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยการพูด 
เขียนหรือสื่อสารให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม และสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลนั้นเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ซึ่งความคิดเห็นของ
แต่ละบุคคลอาจจะเป็นที่ยอมรับหรือปฏิเสธจากบุคคลอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ความคิดเห็นยังสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ 

2.1.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น  
ธีระพร อุวรรณโร (2549, หน้า 51-54) กล่าวว่า ความคิดเห็นเกิดขึ้นจากอิทธิต่างๆ ดังนี้  
 1) จากพ่อแม่ เป็นแหล่งอิทธิพลสูงสุด โดยเฉพาะในวันเด็กซึ่งก าลังมีการพัฒนาทางด้าน

ค่านิยม ความเชื่อและความรู้สึกนึกคิดออกมาในกรอบของครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นผู้มีอ านาจให้คุณท า
เพ่ือท าความดี ให้โทษเมื่อท าสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่พ่อแม่ไม่เห็นด้วย  



 9 

 2) จากกลุ่มต่างๆ ในสถานศึกษา เช่น ครูและเพ่ือนๆ  
 3) จากประสบการณ์ส่วนตัว นักจิตวิเคราะห์เน้นเรื่องประสบการณ์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ความรุนแรงและกระทบกระเทือนใจบุคคลได้นาน  
 4) จากสื่อมวลชน เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่พยายามเปลี่ยนความเห็นของ

คนให้หันไปนิยมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องเข้าไปจ าหน่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการองค์ประกอบของ
ความคิดเห็น 

ชาญชัย เทียนไทย (2541, หน้า 10) ได้เสนอว่า สิ่งที่มีอิทธิพลที่ท าให้ความคิดเห็นแตกต่าง
กันประกอบด้วย 

 1) การอบรมของครอบครัว อิทธิพลของครอบครัวมีมากกว่าปัจจัยอ่ืนๆ เพราะครอบครัว
เป็นสถาบันสังคมแห่งแรกของบุคคล 

 2) กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง บุคคลเมื่ออยู่ในกลุ่มใดหรือสังคมใด ก็จะมีความคิดเห็นไป
ในทางเดียวกันกับกลุ่มและสังคมนั้นๆ กลุ่มเป็นส่วนผลักดันให้บุคคลมีการเรียนรู้โดยตรง 

 3) วัฒนธรรมประเพณี บุคคลเมื่อได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและประเพณีใด ย่อมปฏิบัติ
ไปตามวัฒนธรรมและประเพณีนั้นๆ และมักจะมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมและประเพณีของตนไป
ในทางท่ีด ี

 4) การศึกษา ระดับการศึกษามีอิทธิพลมากต่อการแสดงความคิดเห็น เพราะเป็นการจัด
ประสบการณ์ให้กับบุคคล 

 5) สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของบุคคล เพราะว่าจะเป็นสื่อในการสร้างความคิดทั้งด้านบวกและด้านลบได้ 

2.1.3 ความส าคัญของความคิดเห็น  
การส ารวจความคิดเห็น เป็นการศึกษาความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ละคนจะ

แสดงความเชื่อและความรู้สึกใดๆ ออกมาโดยการพูดหรือการเขียน เป็นต้น การส ารวจความคิดเห็น
จะมีประโยชน์ต่อการวางนโยบายต่างๆ เพราะจะท าให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โครงการพัฒนาใดๆ ก็ตาม ถ้าจะให้ส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงแล้ว ก็ควรจะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน การเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อโครงการจึง
จะเกิดผลดี คือ จะช่วยให้โครงการนั้นสอดคล้องเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นอันเป็นสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมที่ใช้ประเมินโครงการและท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกในการมีส่วนร่วมท าให้เกิดการต่อต้าน
ถ้าสาธารณชนมีส่วน หรือมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นในโครงการใดๆ ที่จะพัฒนาประเทศนั้นก็จะท าให้ประชาชน
เกิดจิตส านึกในการเป็นเจ้าของเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือรักษาไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบาย
ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงระบบงาน  รวมทั้งการฝึกหัดการท างานด้วย 
(สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2545, หน้า 19-20)  
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2.1.4 ประเภทของความคิดเห็น  
ปัจจุบันมีผู้คิดค้นแบ่งประเภทของการคิดออกเป็นประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งท าให้มี

ความละเอียดในการจัดแบ่งประเภทมากขึ้น การก าหนดกรอบความคิดของเรื่องการคิดที่มี ความ
ครอบคลุม หรือให้ภาพรวมที่แสดงองค์ประกอบของการคิดและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบอย่าง
ชัดเจนจึงมีความจ าเป็นต่อการจัดการสอนคิด ทั้งนี้เพราะครูส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะสอนให้ผู้เรียน
ได้รับเนื้อหาความรู้ต่างๆ และให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ไปด้วยพร้อมกัน 
ดังนั้นสมาคมการนิเทศและพัฒนาหลักสูตรของอเมริกา (ASCD : Association for Supervision 
and Curriculum Development) จึงได้ก าหนดกรอบความคิดในเรื่องของการคิดข้ึน โดยน าเสนอมิติ
ของการคิดไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

  1. มิติด้านการควบคุมการรู้คิดของตนเอง (Metacognition) 
 2. มิติด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ (Critical and Creative 

Thinking) 
 3. มิติด้านกระบวนการคิด (Thinking Process) 
 4. มิติด้านการคิด (Core Thinking Skills) 
 5. มิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในเนื้อหาวิชาและการคิด (The Relationship of 

Content Area Knowledge to Thinking) 
ทิศนา แขมมณี (2550, หน้า 12) ได้น าเสนอมิติของการคิดออกเป็นลักษณะการคิดที่ส าคัญๆ 

จ านวน 9 ประการ ได้แก่  
 1. การคิดคล่อง  
 2. การคิดหลากหลาย  
 3. การคิดละเอียด 
  4. การคิดชัดเจน  
  5. การคิดอย่างมีเหตุผล  
  6. การคิดถูกทาง 
 7. การคิดกว้าง  
 8. การคิดลึกซึ้ง  
 9. การคิดไกล 
 ส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสมรรถนะที่ส าคัญ

ของผู้เรียนไว้ 2 ประการ ซึ่งข้อที่ 2 คือสมรรถนะด้านความสามารถในการคิดเป็นความสามารถด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

 1. การคิดวิเคราะห์  



 11 

 2. การคิดสังเคราะห์ 
 3. การคิดอย่างสร้างสรรค์  
 4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 5. การคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า ความคิดเห็นสามารถเกิดจากการเรียนรู้เข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่ได้

พบเห็นในชีวิตประจ าวัน หรือมาจากประสบการณ์ที่เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อจิตใจและความคิดประเภท
ของความคิดเห็นสามารถแบ่งได้ทั้งในทางที่ดี ได้แก่ การยอมรับและในทางที่ไม่ดี ได้แก่ การปฏิเสธอาจมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับธรรมดาและรุนแรง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของผู้นั้น 
 

2.2 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
งานวิชาการเปรียบเสมือนหัวใจของสถานศึกษาทุกระดับการที่จะดูว่าสถาบันการศึกษามีมาตรฐาน

เพียงใด สามารถดูได้จากการบริหารงานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัด
โปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนั้นผู้บริหาร
โรงเรียนต้องรับผิดชอบ เป็นผู้น าทางของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่เป็นผู้น าใน
ด้านวิชาการโดยการท างานร่วมกับครู กระตุ้นให้ค าแนะน าและประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดงานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่ งให้กระจายอ านาจใน
การบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดย
อิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ
การจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้ง
การวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีวัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

 2) เพ่ือให้บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้อง
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาตนเอง และการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก 
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 3) เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 4) เพ่ือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง งานวิชาการมีขอบข่าย
ภารกิจดังนี้ 

  4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  4.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  4.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
  4.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  4.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  4.7 การนิเทศการศึกษา 
  4.8 การแนะแนวการศึกษา 
  4.9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  4.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
  4.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
  4.12 การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, อัดส าเนา) 
2.2.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการมีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้  
กมล ภูประเสริฐ (2544, หนา 6) กลาววา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง 

การบริหารที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจสถานศึกษา 
ประชุม ผงผ่าน (2545, หน้า 7) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการไว้ว่า งานวิชาการ

เป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน การก าหนด
นโยบาย การวางแผนและจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 2) กลาวไววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ
บริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
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ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2549, หน้า 9) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ จ าเป็นต้องอาศัยทั้ง
ศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติขององค์การ ผู้บริหารต้องสร้างทักษะในการ
บริหาร เพ่ือพัฒนาองค์การใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2550, หน้า 25) กลาววา การบริหารวิชาการ หมายถึง 
การด าเนินงานโดยการผสมผสานทรัพยากร การจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูใหแก
นักเรียน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้ง
การอบรมศีลธรรมจรรยา และความประพฤติของนักเรียนเพ่ือใหเปนคนดี มีความรูความสามารถทาง
วิชาการ ความรูรอบตัว ความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการด ารงชีวิตอยางมีความสุข 

สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการหมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการจัดกิจกรรมทุกชนิด
ในโรงเรียนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีคุณภาพสูงสุดโดยใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร 

2.2.2 ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ  
งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียน

มักจะพิจารณา จากผลงานด้านวิชาการเป็นส าคัญ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถของนักเรียน การบริหารงานวิชาการ
จึงเป็นงานส าคัญสาหรับผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องให้ความสนใจและใช้เวลาในการบริหารให้มากกว่า
งานอื่นๆ จากการศึกษาของสมิทธ์ และ คณะ (Smith and others) ในด้านการใช้เวลาในการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน ได้จัดลาดับความส าคัญของงานวิชาการไว้เป็นอันดับแรก จากงานอื่นๆ ของ
ผู้บริหารโรงเรียน 7 ด้าน (Smith and others, อ้างใน กุลชญา เที่ยงตรง, 2550, หน้า 17) ดังนี้  

 1) งานวิชาการ ร้อยละ 40  
 2) งานบริหารบุคลากร ร้อยละ 20  
 3) งานกิจการนักเรียน ร้อยละ 20  
 4) งานการเงิน ร้อยละ 5  
 5) งานอาคารสถานที่ ร้อยละ 5  
 6) งานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ร้อยละ 5  
 7) และงานอ่ืนๆ ร้อยละ 5 
อุทัย บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิงคารวัฒน์ (2540, หน้า 27) ซึ่งกล่าวว่า “งานวิชาการเป็น

หัวใจของโรงเรียน จุดประสงค์ของการจัดการศึกษาในโรงเรียน คือการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ หรือความ
ล้มเหลวของการปฏิวัติงานด้านวิชาการของ โรงเรียนอย่างชัดเจน” 
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ศิริ เจริญวัย (2545, หน้า 20-21) ได้เสนอประโยชน์ของการบริหารการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1) ก่อให้เกิดการประหยัด (Economy) คือการบริหารเป็นการระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้

จ่ายเงินให้น้อยที่สุด แต่ให้ได้ประโยชน์ตอบแทนให้มากที่สุด ตลอดจนพยายามแสวงหาวิธีการที่จะใช้
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของโรงเรียนด้วยความรอบคอบมีเหตุผลและมุ่งประโยชน์ของโรงเรียนเป็นส าคัญ 

 2) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการบริหารจะช่วยให้การด าเนินงานทางการศึกษา
ประสบผลส าเร็จสูงสุด โดยใช้จ่ายทรัพยากรเพียงเล็กน้อยและผู้ที่ปฏิบัติงานทางการศึกษาทุกคนมี
ความพอใจด้วย ซึ่งประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาจะพิจารณาได้จากอัตราส่วนระหว่าง
ทรัพยากรที่ใช้ไป เช่น เงิน แรงงาน ก าลังใจ ความมุ่งหวัง เป็นต้น กับผลอันเกิดจากการบริหารงาน
ของโรงเรียนที่ปรากฏออกมานั่นเอง 

 3) ก่อให้เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การบริหารงานจะช่วยให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลงานที่มีประสิทธิผลนั้นอาจจะไม่มีประสิทธิภาพก็ได้ 
เพราะประสิทธิภาพมุ่งที่ผลงานสูงสุด แต่ประสิทธิผลมุ่งผลส าเร็จของงานตามที่คาดไว้เท่านั้น ไม่ค านึงถึง
เรื่องการประหยัดเวลา และเงินทองมากนัก เช่น การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือให้ประชาชนที่อยู่
นอกโรงเรียนสามารถคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็นถ้ากระทรวงศึกษาธิการท าได้ส าเร็จถือว่ามีประสิทธิผล 
แม้จะใช้จ่ายเงินและใช้เวลานานมากก็ตาม 

 4) ก่อให้เกิดความเป็นธรรม (Equity) หมายถึง การบริหารที่ดีจะก่อให้เกิดความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกัน ปราศจากอคติ ไม่มีการเล่นพรรค เล่นพวก หรือแบ่งเชื้อชั้นวรรณะ
ขึ้นในโรงเรียน 

 5) ก่อให้เกิดความซื่อสัตย์และมีเกียรติ (Honest and honor) หมายถึง การบริหารท าให้
การปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ ตามระเบียบแบบแผนและขนบประเพณีอันดีของ
การจัดการศึกษา ซึ่งถ้าการปฏิบัติต่าง ๆ ถูกต้องตามท านองคลองธรรมแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนย่อม
ยกย่องสรรเสริญและยอมรับนับถือว่า การปฏิบัติงานทางการศึกษาทุกอย่างล้วนมีเกียรติเชื่อถือได้
อย่างแน่นอน 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐบาลได้มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ และมีหน่วยงานในสังกัดระดับรองลงมาร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ได้แก่ กองและหน่วยงานที่เทียบเท่าในส่วนกลาง ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอ กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา เป็นหน่วยปฏิบัติ(ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  2543, หน้า 3) โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่คุณภาพนักเรียน โดย
ถือว่าโรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการที่ส าคัญที่สุด เพราะผลการจัดการ
ประถมศึกษาจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการด าเนินงานของโรงเรียนเป็นส าคัญ การด าเนินงานของ
โรงเรียนนั้น จะต้องจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมี
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ปัจจัยหลายอย่างในโรงเรียนเป็นสิ่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา แต่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้
การจัดการศึกษาในโรงเรียนประสบผลส าเร็จ คือ ผู้บริหารโรงเรียน หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.2.3 ขอบข่ายและภารกิจของงานวิชาการ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 เช่นเดียวกัน และ
ในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา ระบุไว้ใน มาตรา 22 ถึงมาตรา 30 ที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน 
และกระบวนการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน สรุปได้ว่า บทบาทส าคัญของสถานศึกษาต้องยึดหลัก
ตอบสนองต่อผู้เรียน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียน
ส าคัญที่สุด การจัดการเรียนการสอน ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสมกับความสนใจความถนัดของ
ผู้เรียน มุ่งเน้นประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติและพฤติกรรมการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม 
วัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา 

หากเปรียบงานแผนงานเป็นสมองเป็นแผนที่ เป็นเข็มทิศของชีวิต งานวิชาการก็คือหัวใจของ
สถานศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับงานแผนอย่างแยกกันไม่ได้ การจะบริหารงานวิชาการให้ประสบ-
ผลสัมฤทธิ์ต้องตระหนักว่าหัวใจของการจัดการศึกษาคือผู้เรียน หากจะดูว่างานวิชาการโรงเรียนใดเป็น
อย่างไรดูได้จากนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ ในด้านงานวิชาการ 7 ภารกิจ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 17-34) ดังนี้ 

 1. การวางแผนงานวิชาการ 
  1.1 การรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 
  1.2 การท าแผนงานวิชาการ 
 2. การบริหารงานวิชาการ 
  2.1 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  2.2 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
  2.3 การจัดกลุ่มการเรียน 
  2.4 การจัดตารางสอน 
  2.5 การจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน 
  2.6 การจัดครูสอนแทน 
  2.7 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการ 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.1 การจัดท า การใช้ การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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  3.3 การจัดหา จัดท า ใช้ บ ารุงรักษาและส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ 
  3.4 การจัดสอนซ่อมเสริม 
  3.5 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
 4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
  4.1 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
  4.2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อป ี
  4.3 การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ 
  4.4 การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
  4.5 การส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4.6 การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
 5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
  5.1 การด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  5.2 การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
  5.3 การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  5.4 การด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  5.5 การด าเนินการเกีย่วกับงานทะเบียนนักเรียน 
 6. การแนะแนวการศึกษา 
 7. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
  7.1 การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
  7.2 การประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
งานวิชาการมีขอบข่ายกว้างขวางมาก นักการศึกษาหลายท่านได้ก าหนดขอบข่ายของงานวิชาการไว้ 

เช่น เซอร์จิโอวานนี และคณะ (Sergiovanni and others อ้างใน กุลชญา เที่ยงตรง, 2550, หน้า 19) 
นั้นมีความเห็นว่าขอบข่ายงานวิชาการต้อง ประกอบด้วย 

 1) การตั้งปรัชญาทางการศึกษาขึ้นมาเพ่ือปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 2) การจัดท าโครงการทางการศึกษาต่างๆ 
 3) การจัดให้มีการประเมินผลหลักสูตรและทักษะการเรียนการสอน 
 4) การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 
 5) การจัดหาวัสดุส าหรับการเรียนการสอน 
ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2540, หน้า 161-162) กล่าวว่า งานวิชาการของโรงเรียนนั้นอย่างน้อย

ที่สุด ควรจะครอบคลุมงานส าคัญ 6 ประการ คือ 
 1) งานหลักสูตร 
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 2) งานสื่อการสอน 
 3) งานการสอน 
 4) งานนิเทศการสอน 
 5) งานวัดผล ประเมินผล 
 6) งานปรับปรุงและพัฒนาการสอน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ หวน พินธุพันธ์ (2548, หน้า 45) ที่กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงาน

ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่หลักสูตร แนวการสอน การนิเทศการสอน 
ตารางสอน สื่อการสอน หรือ เทคโนโลยีทางการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน ห้องสมุด และการ
ประเมินผลการศึกษา นอกจากนี้ กิติมา ปรีดีดิลก ก็ได้แบ่งขอบข่ายงานวิชาการออกมาเป็น 6 ประการ 
(กิติมา ปรีดีดิลก, 2542, หน้า 57-58) คือ 

 1) แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ 
 2) หลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย หลักสูตรโครงการสอน ประมวลการสอน 
 3) การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย งานการจัดตารางเรียนตารางสอน การจัดชั้นเรียน 

การจัดครูเข้าสอน การจัดแบบเรียน การจัดห้องสมุด การจัดท าคู่มือครู 
 4) สื่อการสอน 
 5) การปรับปรุงการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การฝึกอบรม 
 6) การวัดและประเมินผล 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 16-17) ได้สรุปการบริหารงานวิชาการไว้ ได้แก่ งาน

ควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน อุปกรณ์การสอน การจัดแบบเรียนคู่มือครู การจัดชั้นเรียน การจัดครู
เข้าสอนการปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู การนิเทศ การศึกษาการเผยแพร่งานวิชาการ 
การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินสถานศึกษา โดยรวบรวมเป็นขอบข่ายงานวิชาการได้ 
4 ด้าน คือ 

 1) การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ 
 2) การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 3) การจัดบริการการเรียนการสอน 
 4) การวัดและประเมินผล 
จากขอบข่ายการบริหารงานวิชาการดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า งานวิชาการมักมีขอบข่ายที่

มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจแตกต่างกันที่รายละเอียดเท่านั้นทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการมาเป็นขอบข่ายในการศึกษา คือ 
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 1) ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
 หลักสูตรนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา  เพราะหลักสูตรเป็นมวล

ประสบการณ์ต่างๆ ที่โรงเรียนและครูผู้สอนจัดขึ้น เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีการพัฒนาไปตามลักษณะที่ตั้ง 
จุดมุ่งหมายไว้ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่นักการศึกษาได้ให้ความหมายของหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ มีความสอดคล้องกัน ดังนี้ 

 การใช้หลักสูตรเป็นบรรทัดฐานในการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน โดยผู้บริหารและ
ครูในโรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรและสภาพท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อ งกับ
ปัจจัยความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน (มนัส สายโกสุม, 2541, หน้า 12)  

 สรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการในการจัดมวลประสบการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเนื้อหาและการจัดกิจกรรมให้มี
ความเหมาะสมกับวุฒิภาวะ สติปัญญา ของผู้เรียนในแต่ละระดับ และมีการประมวลและวัดผลของ
การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ส่วนการน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การน าหลักสูตรไปสู่วิธีการปฏิบัติจริง ในการเรียน
การสอนในโรงเรียน โดยเน้นที่การจัดกิจกรรม และกระบวนการต่างๆ ที่หลากหลาย เ พ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้และมีความสุขในการเรียน 

 2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 การกระบวนการเรียนรู้ ถือเป็นหัวใจส าคัญของการน าหลักสูตรไปใช้ เพราะการเรียนรู้จะเกิดผล

มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนการสอนเป็นส่วนส าคัญ และผู้ที่มีบทบาทมากท่ีสุดในการ
จัดการเรียนการสอนคือครูผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลที่จัดประสบการณ์ให้นักเรียน และการจัดประสบการณ์นั้น 
ครูควรค านึงถึงบรรยากาศ ความเหมาะสมและวุฒิภาวะของเด็กแต่ละคนในการจัดการเรียนการสอน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอนมีความ
สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดรูปแบบวิธีการสอน โดยมีความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียน ได้ให้ทัศนะที่ครอบคลุม
เนื้อหาสาระและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนว่าจะต้องประกอบไปด้วยการจัดประมวลการสอน 
การจัดแผนการเรียน การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูอาจารย์เข้าสอน การสอนซ่อมเสริม 
การเลือกต าราเรียน คู่มือครูในงานวิชาการ การจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา การจัดห้องศูนย์ควบคุม
การเรียนการสอนทางวิชาการ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2543, หน้า 151) 
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 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นเพียง
ผู้ชี้แนะ โดยครูและนักเรียนมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่วางไว้ 

 3) ด้านการนิเทศภายใน 
 การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นงานที่จะช่วยพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

โดยผู้บริหารจะต้องท าให้บุคลากรภายในโรงเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการนิเทศ ซึ่งทุกคน
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการนิเทศภายใน มีความ
สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 การนิเทศ หมายถึง กระบวนการ แนะน าช่วยเหลือ และปรับปรุงแก้ไข ในการพัฒนารูปแบบ
วิธีการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร(ชารี มณีศร,ี 2542, หน้า 13)  

 สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง การร่วมมือกันของผู้บริหารและบุคลากรใน
โรงเรียน ในการเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา และแก้ไข ในข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผลและประเมินผล เป็นวิธีการขั้นสุดท้ายของการเรียนการสอน เพ่ือวัดกระบวนการ

เรียนรู้ของนักเรียนว่ามีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด  ซึ่งก าหนดเป็นตัวเลขและน าผล
ของการวัดกระบวนการเรียนรู้นั้น มาประเมินผลเพ่ือปรับปรุงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการวัดผลและประเมินผลแบ่ง
ออกเป็น 2 ค า คือ การวัดผล (Measurement) และการประเมินผล (Evaluation) ดังนี้ 

 การวัดผล หมายถึง กระบวนการในการใช้ข้อมูลโดยอาศัยตัวเลขเป็นเกณฑ์ เพ่ือชี้รายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งที่วัดว่ามีจ านวนหรือปริมาณเท่าใด 

 การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการน าเอาค่าที่ได้จากการวัดผลมาตีค่าเพ่ือ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงตัดสินตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (ไพศาล หวังพานิช, 2545, หน้า 3)  

 สรุปได้ว่า การวัดผลและประเมินผล เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะชี้วัดว่านักเรียนแต่ละคน
มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะท าให้ทราบว่าผู้เรียนมีความสามารถ
ในด้านใดบ้าง บกพร่องในด้านใดบ้าง โดยน าผลจากการวัดเป็นจ านวน (คะแนน) มาตัดสินตามเกณฑ์
ที่วางไว้ 
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 5) ด้านสื่อการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ตั้ง แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือว่าสื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งส าคัญที่จะ

ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้และเข้าใจใน
บทเรียนง่ายยิ่งขึ้น 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่นักการศึกษาได้ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอนมี
ความสอดคล้องกัน ดังนี้ 

 สื่อการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่อ านวยประโยชน์ให้แก่ทั้ง ครู และนักเรียน กล่าวคือ ครูผู้สอนลด
การบรรยายและมีเครื่องมือช่วยเพ่ิมคุณภาพในการสอน ประโยชน์ส าหรับนักเรียน ก็ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจและเข้าใจในบทเรียนได้เร็วขึ้น และจดจ าได้นาน ซึ่งโดยประเภทของสื่อไม่ได้บ่งชี้เฉพาะตัว
ผู้สอนในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมวิทยากร ผู้ช านาญการ วัตถุสิ่งของและเครื่องมือต่างๆ สิ่งพิมพ์ 
แผ่นป้ายต่างๆ วัสดุกราฟฟิกส์ เทปบันทึกเสียงทั้งม้วนและตลับ แผ่นเสียง วิทยุ โทรทัศน์ สไลด์ 
แผ่นใส ภาพยนตร์ วิดีโอ คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 23-24) 

 สรุปได้ว่า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  ตลอดจนหมายถึงตัวบุคคล วิธีการ และเทคนิค ที่อ านวยความสะดวก
ต่อการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน เพ่ือช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนง่ายยิ่งขึ้น 

 6) ด้านห้องสมุด 
 ห้องสมุดถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและวิทยาการต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อสถานศึกษา 

สถานศึกษาต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีห้องสมุดเพ่ือใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษาและ
ผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้และข่าวสาร  ใช้เป็นที่ค้นคว้า และ
พักผ่อนหย่อนใจของผู้ใช้ห้องสมุด 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่นักการศึกษาได้ให้ความหมายของห้องสมุด มีความสอดคล้องกัน 
ดังนี้ 

 ห้องสมุดเป็นศูนย์รวมวิทยาการ เอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ โดยวัตถุประสงค์ 5 ประการ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535, 
หน้า 195-196) คือ 

  (1) เพ่ือให้การศึกษา เป็นแหล่งที่ให้การศึกษาแก่บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ ครู 
อาจารย์ และนักเรียน 

  (2) เพ่ือความรู้และข่าวสาร ห้องสมุดที่ทันสมัยนอกจากจะเป็นที่รวบรวมต าราหนังสือ 
และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ แล้ว ยังเป็นแหล่งที่จะให้บริการในด้านข่าวสาร ความรู้ทั่วไป เช่น การจัดนิทรรศการ 
การจัดป้ายแผ่นกระดาน เพ่ือปิดประกาศข่าวสารความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งการเชิญวิทยากร การประชุม
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และข่าวสาร 
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  (3) เพ่ือการศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดจะเป็นแหล่งหนังสืออ้างอิง ที่ใช้เป็นการค้นคว้า
การท าวิจัย เป็นต้น 

  (4) เพ่ือความจรรโลงใจ เป็นแหล่งที่มีหนังสือที่เป็นหนังสือบันเทิง หรือการจัดกิจกรรม 
การฉายภาพยนตร์ วิดีทัศน์ เพ่ือความจรรโลงใจ 

  (5) เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ มีมุมจะจัดกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่ผ่อนคลายจากการเรียน
ในห้องเรียน 

 สรุปได้ว่า ห้องสมุด เป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการต่างๆ เพ่ือสนองต่อความต้องการด้านเรียนรู้
ของนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยห้องสมุดนั้น ผู้บริหารจะต้องจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์หนังสือ
และสื่อสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดอย่างเพียงพอ มีหนังสือที่หลากหลายและมีสภาพบรรยากาศถ่ายเทสะดวกที่ดี 
มีการจัดครูบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบห้องสมุด จัดระบบการเก็บรักษาหนังสือตามหลักการ
จัดห้องสมุด มีระบบการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย 

สรุปได้ว่า ขอบข่ายของงานวิชาการมีความคล้ายคลึงกันและสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบ และต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ภายใต้การบริหารงานวิชาการ ผู้วิจัยได้ประยุกต์และบูรณาการมาเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยดังนี้ คือ ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน 
ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านสื่อการเรียนการสอน 
 

2.3 หลกัและกระบวนการบริหารโรงเรียน 
2.3.1 หลักการบริหารโรงเรียน  
การบริหารงานในโรงเรียน ถ้าจะให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนแล้วจะต้องมีวิธีการหรือหลักการในการบริหารงานที่ดีและเหมาะสมส าหรับหลักการบริหารงาน
ในโรงเรียน ดังที่นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอหลักการไว้ดังต่อไปนี้ 

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ ์(2549, หน้า 9) ไดก้ลา่วถึง หลักการบริหารงานวิชาการท่ีส าคัญ ๆ ดังนี้  
 1) หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เป็นการบริหารเพ่ือน าไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ องค์ประกอบของคุณภาพที่เป็นตัวชี้วัดคือผลผลิตและกระบวนการ เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้บุคลากรและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมใน
ระดับสากลมากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาได้แก่ การควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผล  

  2) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได้
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดยหลักการมีส่วนร่วม การเสนอแนะและการพัฒนาในงานวิชาการ 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงอาจด าเนินงานในรูปของคณะกรรมวิชาการโดยมีเป้าหมาย
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น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพได้มากขึ้น การมีส่วนร่วมต้องเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมท า และร่วม
ประเมินผล  

 3) หลักการ 3 องคป์ระกอบ (3 – Es) ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด  
  3.1 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ 

เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคขณะด าเนินการก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 
การมีประสิทธิภาพเน้นไปที่กระบวนการ (Process) การใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีต่างๆ ที่ท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์มากที่สุด 

  3.2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ได้ผลผลิต (Outcome) ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งการค านึงถึงผลประโยชนrที่ได้รับ อย่างไรก็ตามมักใช้สองค านี้ควบคู่กันคือมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

   3.3 หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใช้เวลาน้อย การลงทุนน้อย การใช้
ก าลังหรือแรงงานน้อย โดยไม่ต้องเพ่ิมทรัพยากรการบริหาร แต่ได้ผลผลิตตามที่คาดหวัง ดังนั้น การ
ลงทุนทางวิชาการจึงต้องค านึงหลักความประหยัดด้วยเช่นกัน 

 4) หลักความเป็นวิชาการ (Academics) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระของ
วิชาการได้แก่ หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู้ หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล 
หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวิจัย เป็นต้น หลักการเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค ์

ในปัจจุบัน คือ การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based management) ซึ่ง ธีระ รุญเจริญ 
(2546, หน้า 59) ได้น าเสนอหลักการทั่วไปในการบริหารโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไว้ 6 หลักการ ดังนี้คือ 

 1) การกระจายอ านาจคือ ให้อ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชนส าหรับประเทศไทย
จะมีการกระจายอ านาจส่วนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังโรงเรียน 

 2) การบริหารตนเอง โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้นภายใต้การบริหารใน
รูปขององค์คณะบุคคล 

 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและแผน
ตัดสินใจก าหนดหลักสูตรท้องถิ่น ร่วมคิดร่วมท า ฯลฯ 

 4) ภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน เป็นภาวะผู้น าที่เน้นการสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
 5) การพัฒนาทั้งระบบ ปรับทั้งเรื่องโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร โดยการเปลี่ยนแปลง 

ต้องให้ระบบท้ังหมดเห็นด้วยและสนับสนุน 
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 6) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ โรงเรียนต้องพร้อมให้มีการตรวจสอบ เพ่ือให้การบริหาร
และจดัการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

นอกจากนี้ ยังเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า หลักในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องบริหารโดยยึดเป้าหมาย คือคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและงานวิชาการเป็นหลัก ซึ่ง
จะต้องมีการวางแผน การด าเนินการตามแผนที่วางไว้ การนิเทศติดตาม ควบคุม ก ากับ และประเมินผลแผน
ทุกขั้นตอนอย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น าและรู้จักใช้กระบวนการกลุ่มใน
การท างาน ด้วยหลักการดังกล่าวจึงพอสรุปได้ว่า หากผู้บริหารโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
การบริหารโรงเรียนโดยยึดหลักการดังกล่าวมาแล้ว ประกอบกับความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานรวมทั้ง
จะต้องบริหารงานโดยรู้จักเลือกใช้กระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสม จึงจะประสบผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

สรุปได้ว่า หลักการบริหารงานวิชาการเป็นแนวคิดเพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุสู่ความส าเร็จในการ
บริหารงานวิชาการ ดังนั้นในการบริหารงานวิชาการ ผู้ บริหารต้องใช้ทั้งหลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงคุณภาพของเป้าหมายคือ ผู้เรียนเป็นหลัก นอกจากนี้ต้องค านึงถึงบุคลากรซึ่ง
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการบริหาร โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร ให้การส่งเสริม
สนับสนุน และดูแลเอาใจใส่ด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค 

2.3.2 กระบวนการบริหารโรงเรียน  
การบริหารโรงเรียนให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น บุคคลที่มีบทบาท

มากที่สุดและเป็นตัวจักรส าคัญในการบริหารคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน การบริหารที่ดีต้องอาศัย
กระบวนการบริหารเป็นหลัก (วิจิตร ศรีสะอ้าน, 2550) ทั้งนี้เพราะกระบวนการบริหารถือว่าเป็น
แนวทางหรือวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีนักการศึกษาหลายท่าน
กล่าวถึง กระบวนการบริหารไว้ ดังนี้คือ 

ภิญโญ สาธร (2546, หน้า 67) กล่าวว่า Sear ซึ่งเป็นนักการศึกษาได้เขียนเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารการศึกษาไว้เมื่อ ค.ศ. 1950 ว่ามี 5 ประการคือ การวางแผนหรือโครงการ (Planning) การจัดเค้า
โครงการบริหารโดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของต าแหน่งงานต่าง ๆ ไว้ให้แน่นอนและรัดกุม (Organizing) การ
วินิจฉัยสั่งการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน 
(Controlling) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1) Planning หมายถึง การวางแผนและการหาวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

 2) Organizing หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงการบริหาร โดยก าหนดอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจนพร้อมลักษณะวิธีการประสานงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
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 3) Directing หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 4) Coordinating หมายถึง การประสานงานหรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 
หรือต าแหน่งต่าง ๆ ในองค์การ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5) Controlling หมายถึง การที่ผู้บริหารคอยตรวจตราดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายงานได้ปฏิบัติงานไปตามแผนหรือนโยบาย และได้ผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ตลอดจนหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงานด้วย 

ศิริ เจริญวัย (2545, หน้า 55) ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารของสมาคมผู้บริหารแห่งสหรัฐอเมริกา 
(America Association of School Administrators : The AASA Model) ว่ามี 5 ขั้น คือ การวางแผนงาน 
(Planning) การจัดหาทรัพยากร (Allocation) การบ ารุงขวัญและก าลังใจ (Stimulation) การประสานงาน 
(Co-ordination) และการประเมินผลงาน (Evaluation) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การหาวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

 2) การจัดหาทรัพยากร (Allocation) หมายถึง การหาทรัพยากรการบริหาร ได้แก่ คน 
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการสนับสนุน 

 3) การบ ารุงขวัญและการให้ก าลังใจ (Stimulation) หมายถึง การให้ค่าตอบแทนสวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อหนุนแก่บุคลากร 

 4) การประสานงาน (Co-ordinating) หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 
หรือต าแหน่งต่าง ๆ ในองค์การ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5) การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบว่างานที่ท าไปแล้วนั้นได้ผลดี
เพียงใด โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้ก่อนลงมือท างานหรือเปรียบเทียบกับนโยบาย
หรือแผนงานที่ก าหนดไว้ก็ได้ 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 2) ได้เสนอกระบวนการบริหารให้
ผู้บริหารโรงเรียนถือปฏิบัติ ซึ่งต้องมีกระบวนการบริหารอย่างน้อย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการด าเนินการตามแผน และขั้นตอนการ
ประเมินผล ดังภาพที่ 1 
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กระบวนการ 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 
 1) สภาพปัจจุบัน หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่จริง ณ เวลาปัจจุบันซึ่งอธิบายได้โดยดัชนีหรือ

ตัวบ่งชี้เป็นสารสนเทศที่อธิบายภาพของสิ่งนั้น ๆ ซึ่งได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตราการตกซ้ าชั้น 
ปัญหาสุขภาพอนามัย การขาดเรียน เป็นต้น 

 2) สภาพปัญหา หมายถึง ความแตกต่างระหว่างผลที่ท าได้กับผลที่ต้องการให้เป็นในเวลา
เดียวกัน ทั้งมากกว่า หรือน้อยกว่า 

 3) สภาพความต้องการ หมายถึง การไม่มีสภาพปัญหาและเป็นการก าหนดในลักษณะที่
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า หรือให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ 

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากด าเนินการในขั้นที่ 1 คือศึกษาสภาพปัจจุบันว่ามีสภาพปัจจุบันซึ่งบอก
ด้วยดัชนีที่เน้นสารสนเทศทั้งในสภาพของการศึกษาเอง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (บริบท) 
ทุกด้านพร้อมแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้วก็สามารถสรุปเป็นด้าน ๆ เรื่อง ๆ โรงเรียนก็
สามารถก าหนดปัญหา ความต้องการหลักๆ ที่จะต้องแก้ปัญหาหรือพัฒนาในช่วง 5 ปี หรือ 1 ปี 
(แล้วแต่เป็นแผนระยะใด) ขั้นต่อไปคือการก าหนดแผน คือการท าสารระรายละเอียด ของแผน ซึ่งใน
ภาพรวม มี 2 ส่วนส าคัญ คือ 

 1) ผลที่ต้องการให้เกิด 5 ปี หรือ 1 ปี ซึ่งในหลักการคือวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผน แผนงาน และโครงการนั่นเอง 

 2) วิธีท างานเพ่ือให้บรรลุผลในข้อ 1 ได้ก าหนดเป็นแนวทาง ได้คือขั้นศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ส่วนนี้ได้แก่ นโยบาย มาตรการ แผนงาน งานโครงการต่างๆ นั่นเอง 

การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา 

และความต้องการ 

 
การวางแผน 

 

การด าเนินการ 
ตามแผน 

 
การประเมินผล 

 

ข้อมูลย้อนกลับ 

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการบริหารโรงเรียน 
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน คือ การน าแผนที่จัดท าส าเร็จเรียบร้อยแล้วไปลงมือปฏิบัติ
ตามโครงการทีไ่ด้ก าหนดไว้ ผู้บริหารเป็นผู้บริหารแผน หรือ ติดตาม ก ากับดูแล 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของแผน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามดัชนีที่บ่งบอกประสิทธิภาพการท างานและประสิทธิผลของงาน แล้วมาตีค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ 

จากขอบข่ายงานวิชาการจะเห็นว่า งานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง 
เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดผลส าเร็จทางการศึกษาตามจุดมุ่งหมาย ดังนั้น ไม่ว่ากิจกรรมใดที่สัมพันธ์กับ
การเรียนการสอน และทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ถือว่างานนั้นเป็นงานในขอบเขตหน้าที่
ของผู้บริหารในด้านวิชาการทั้งสิ้น จึงอาจสรุปได้ว่า งานวิชาการของโรงเรียนมีขอบข่ายที่กว้างขวางมาก
ครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งหมด 

 

2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่  5 กุมภ าพันธ์ 2552 
เห็นชอบหลักการให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) โดยให้ด าเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การ ประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ส าหรับจ านวนเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) 
ควรสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบบกลุ่มจังหวัดจ านวน 18 กลุ่ม 
โดยให้ส านักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปด าเนินการรวมทั้งมาตรการระยะสั้นให้
ด าเนินการไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ ขัดกับกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการมัธยมศึกษาได้ขับเคลื่อน
ต่อไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมติ ของสภา การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงก าหนดมาตรการระยะสั้น ในการด าเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพ การมัธยมศึกษา และ
การบริหารงานบุคคล โดยมาตรการ ระยะสั้นดังกล่าว ก าหนดให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการ
มัธยมศึกษา ให้มีเครือข่ายการนิเทศ การมัธยมศึกษาและก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพความส าเร็จการ
จัดการมัธยมศึกษา ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบในมาตรการระยะสั้นและได้ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องก าหนดศูนย์ประสานงาน การจัดการมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2552 ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแนวทางการบริหารจัดการ 
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาขึ้น และต่อมาสภาผู้แทนราษฎร ได้ผ่าน พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2553 โดยให้มีการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานโดย
ค านึงถึงระดับของการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษา และในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้
ประกาศ แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเขตท่ี 27 จนถึงปัจจุบัน 
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 โรงเรียนในสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27, 2557, อัดส าเนา) ประกอบด้วย 
  1. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
  2. โรงเรียนขัติยะวงษา  
  3. โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  
  4. โรงเรียนเทิดไทยวิทยาคม 
  5. โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 
  6. โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์  
  7. โรงเรียนธงธานี  
  8. โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย  
  9. โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  
  10. โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม  
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 มยุเรศ โคตรชมพภู (2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อ
การบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1” ผลการวิจัย
พบว่า  

 1. ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการในสถานศึกษา โดยรวม และรายด้าน 11 ด้านอยู่ในระดับมาก และ
อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการประสานความ
ร่วมมือพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กรและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามล าดับ 

 2. ไม่พบปฏิสัมพันธ์ ระหว่างขนาดสถานศึกษาและต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานต่อการ
บริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้งโดยรวมและ
รายด้านทุกดา้น 
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 มุกดาหาร พจนารถบัณฑิตย์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2” 
ผลการวิจัยพบว่า  

 1. บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน 10 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การประสานความร่วมมือพัฒนางานวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน และด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามล าดับ 

 2. บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนก
ตามสถานภาพ มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

 3. บุคลาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 
 พระครูปลัดจ านงค์ ทนฺตจิตฺโต (ต้อนโสกรี) (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการด้านการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการด้านการ
เรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ คือด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านวัสดุและสื่อการเรียนการสอนและ 
ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
การบริหารวิชาการด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
นครพนม พบว่า ครูที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ต่างกัน มีความเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และรายด้านครูก็มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง 
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จุไรรัตน์ จันทไทย (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูที มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอภูพาน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสกลนคร เขต 1 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอภูพาน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน 

 2. ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 อยู่ 2 ด้าน คือ ด้านการนิเทศภายใน และด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ระดับ .01 อยู่ 2 ด้าน คือ ด้าน
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้และด้านการจัดการเรียนการสอน 

 3. ครูผู้สอนที มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ระดับ.0 5 และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ระดับ .05 อยู่ 2 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและ
การน าหลักสูตรไปใช้ และด้านการวัดและประเมินผล และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที 
ระดับ .01 อยู่ 1 ด้าน คือ ด้านการนิเทศภายใน 

 

2.6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัย ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ผู้วิจัยได้บูรณาการมาจากแนวคิดของ มนัส สายโกสุม ด้านหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ แนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ด้านการจัดการเรียนการสอน แนวคิดของ ชารี มณีศรี 
ด้านการนิเทศภายใน แนวคิดของ ไพศาล หวังพานิช ด้านการวัดและประเมินผล และแนวคิดของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ด้านสื่อการเรียนการสอน น ามาประยุกต์และสรุปเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

             ตัวแปรอิสระ                           ตัวแปรตาม 
    (Independent Variables)                     (Dependent Variables) 
   

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
จ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

 1) ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 3) ด้านการนิเทศภายใน 
 4) ด้านการวัดและประเมินผล 
5) ด้านสื่อการเรียนการสอน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) ประสบการณ์ในการท างาน 



 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต

พระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชำกร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จ านวน 585 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จ านวน 238 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม , 2553, หน้า 122) ค านวณตาม
สูตรดังนี้ 

 สูตร  2Ne1
Nn


  

 
  เมื่อ  n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N แทน ขนาดของประชากร 
   e แทน ความคลาดเคลื่อนสถิติที่ยอมรับได้มีค่า .05  
     หรือมีความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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  แทนสูตร                
 20.05  5851

585n


  

 

           
 0.0025  5851

585n


  

 

           
2.46
585n    = 237.80 

 

  ปัดทศนิยมได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน =        238 คน 
 

ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน จ าแนกตามโรงเรียน โดยใช้สูตร ดังนี้  
 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง X จ านวนประชากรแต่ละโรงเรียน 

                 จ านวนประชากรทั้งหมด 
  
ตำรำงท่ี 3.1 แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

ล ำดับ ชื่อโรงเรียน จ ำนวนประชำกร จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย   206 84 
2 โรงเรียนขัติยะวงษา  40 16 

3 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  55 22 
4 โรงเรียนเทิดไทยวิทยาคม 45 18 

5 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 47 20 

6 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์  40 16 
7 โรงเรียนธงธาน ี 42 17 

8 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย  32 13 

9 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  48 20 
10 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 30 12 

รวม 585 238 
 

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
             ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
       ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
  

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีข้ันตอนดังนี้ 
3.3.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร ต ารา วารสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.3.2 สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และนิยามศัพท์เฉพาะ เพ่ือน าไปใช้

ในการสร้างเป็นข้อค าถาม และน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
และให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงต่อไป  

3.3.4 แก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ และน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ 
กรอบแนวคิด และนิยามศัพท์เฉพาะ เสนอผู้เชี่ยวชาญประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และนิยามศัพท์
เฉพาะกับข้อค าถาม  

      +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  -1 หมายถึง ไมแ่น่ใจว่าข้อค าถามนั้น วัดตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบของแต่ละข้อ โดยใช้สูตร IC (Index of Consistency) 
ค านวณได้ดังนี้ 
 

   
N

IC
R
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เมื่อ IC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์หรือนิยามศัพท์
เฉพาะกับข้อค าถาม 

   ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
  N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  (เกณฑ์ในการเลือกค าถาม พิจารณาข้อค าถามที่มีค่า IC มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50) 
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  
        1) พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์  ชยตรโน (ขันโท), ดร. ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร 
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  
 2) ดร.จ านง กมลศิลป์ ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
       3) นายสมศักดิ์ เอ้ือมสุวรรณ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
 3.3.5 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง
ได้ได้ค่า IC  เท่ากับ 1.00  
  3.3.6 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับข้าราชการครู สหวิทยาเขตที่ 6 สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน และพิจารณา
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1) หาค่าสหสัมพันธ์ โดยหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามรายข้อกับคะแนนรวม (Item 
total Correlation)  
 2) น าข้อที่มีค่าสหสัมพันธ์ผ่านเกณฑ์ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดย

ใช้วิธีค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 112) ผลการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .88 
 3.3.7 แก้ไขปรับปรุง และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมลู 

ข้อมูลในการวิจัยที่เก็บได้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยได้วางขั้นตอนการ
ด าเนินงานไว้ดังนี้ 
     3.4.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียนผู้อ านวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขออนุญาต และขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

3.4.2 ประสานงานโดยตรงกับครเูพ่ือแจ้งความประสงค์และก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวันเวลา และสถานที่ที่ก าหนด หลังจากนั้นน าข้อมูลที่

ได้มาวิเคราะห์ แปลความ สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย 
 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
3.5.1 น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแล้ว น ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
3.5.2 น ามาจัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดย
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ แล้วแปลผล
ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.51-5.00   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51-4.50     หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.51-3.50     หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง         
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง    1.51- 2.50    หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง    1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าความต่างความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
โดยใช้ค่า t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มตัวอย่าง และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-ANOVA) 
โดยใช้สถติิ F-test  
  

3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 

 1) การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ข้อ โดยใช้สูตร IC (Index of Consistency) 
ค านวณได้ดังนี้ (ยุทธ  ไกยวรรณ, 2551, หน้า 159)   
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   N
IC

R
  

 
เมื่อ IC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์หรือนิยามศัพท์

เฉพาะกับข้อค าถาม 
   ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
  N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
 2) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา     

(α - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ค านวณจากสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553, หน้า 100) 
 

       =      
1k

k


   










 


2
t

2
i

S

S
1  

  

เมื่อ  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
   k แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

2
i

s   แทน     ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

    2
t

s     แทน     ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
 

2. สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 1) ค่าร้อยละ (Percentage) ค านวณจากสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 122) 
 

    P = 100
N
f
  

     
เมื่อ  P   แทน ร้อยละ 

    f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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 2) ค่าเฉลี่ย ( ) ค านวณจากสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 124) 
 

     =         
Ν

Χ  

     
เมื่อ  แทน  ค่าเฉลี่ย 

    ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
     N แทน จ านวนคน 
 
        3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค านวณจากสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 126) 
           

      S.D. =           
 1ΝΝ

ΧΧΝ
22



  

    
เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    X2 แทน ผลรวมก าลังสอง ของคะแนนในกลุ่ม 
    N แทน จ านวนคน 
    ∑ แทน ผลรวม 
 

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี ้ 
 1) การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน โดยใช้ค่า 
(t-test Independent) ค านวณจากสูตร ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 180) 
 
    t = 

2n

2
2S

1n

2
1S

2Χ1Χ



  

 
       เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการ

แจกแจงแบบ t เพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ   
  1 2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 

ตามล าดับ 
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  S2
1   S2

2 แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
ตามล าดับ 

  n1   n2 แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
ตามล าดับ 

 
 2) การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป 
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  โดยใช้สถิติ F-test  ค านวณจากสูตร 
ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 195) 
 

W

b

MS
MSF    

 
  เมื่อ  F แทน ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการ
     แจกแจงแบบ F-distribution เพ่ือทราบความมี
     นัยส าคัญ   
   MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
   MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต

พระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
      แทน     ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.    แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 n    แทน     จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 t แทน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม (Independent) 
 F แทน ใช้เปรียบเทียบกลุ่มตัวแปรอิสระสามกลุ่มขึ้นไป 
 df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน ผลบวกของคะแนนยกก าลังสอง (Sum of Square) 
 MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกของคะแนนยกก าลังสอง (Mean Square) 
 p แทน ความน่าจะเป็นหรือโอกาส (Probability) 
  

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่  1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ

ประสบการณ์ในการท างาน  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  



 40 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต
พระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) แล้วเรียงล าดับความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ

ประสบการณ์ในการท างาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

เพศ จ านวนคน ร้อยละ 

 ชาย 111 46.64 
 หญิง 127 53.36 

รวม 238 100.00 

อาย ุ   
 ไม่เกิน 30 ปี   56 23.53 
 31 – 45 ปี    98 41.18 
 46 ปีขึ้นไป 84 35.29 

รวม 238 100.00 
ประสบการณ์ในการท างาน   
 ต่ ากว่า 10 ปี 32 13.45 
 10-20 ปี 67 28.15 
 21 ปีขึ้นไป 139 58.40 

รวม 238 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.36 และเพศชาย จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 46.64 มีอายุระหว่าง 31-45 ปี จ านวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.18 รองลงมามีอายุ 46 ปีขึ้นไป ปีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 และมีอายุ 
ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป จ านวน 139 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.40 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.15 และมีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.45 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.2-4.7 
 

ตารางที่ 4.2 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โดยรวมและรายด้าน (n = 238) 

 

ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

อันดับ 
 

ระดับ 
1. ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 3.85 .76 2 มาก 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.91 .75 1 มาก 
3. ด้านการนิเทศภายใน 3.75 .77 5 มาก 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 3.84 .73 3 มาก 
5. ด้านสื่อการเรียนการสอน 3.80 .76 4 มาก 

เฉลี่ย 3.83 .75  มาก 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านสื่อการเรียน
การสอน และด้านการนิเทศภายใน 
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ตารางที่ 4.3 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ โดยรวมและ
รายข้อ  

 

ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

อันดับ 
 

ระดับ 

1. มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับท้องถิ่น และ
ครอบคลุมความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและ
สังคม 

 
 
 

4.00 

 
 
 

.64 

 
 
 
1 

 
 
 

มาก 

2. มีการจัดท าหลักสูตรโดยการบูรณาการเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ทั้งในกลุ่มสาระเดียวกันและ
ระหว่างกลุ่มสาระ 

 
 

3.91 

 
 

.66 

 
 
2 

 
 

มาก 

3. มีการวิเคราะห์เนื้อหาก่อนการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา 

 
3.85 

 
.70 

 
5 

 
มาก 

4. มีการน าหลักสูตรมาทดลองใช้ในสถานศึกษา 3.90 .71 3 มาก 

5. มีการนิเทศการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา 3.83 .83 7 มาก 

6. มีการก ากับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

 
3.84 

 
.91 

 
6 

 
มาก 

7. มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
3.87  

 
.77 

 
4 

 
มาก 

8. มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ เกี่ยวข้องทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 
 

3.62  

 
 

.83 

 
 
8 

 
 

มาก 

เฉลี่ย 3.85 .76  มาก 
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 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านหลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น และครอบคลุมความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม  รองลงมา ได้แก่ มีการจัดท า
หลักสูตรโดยการบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ทั้งในกลุ่มสาระเดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระ ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
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ตารางที่ 4.4 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้อ  

 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

อันดับ 
 

ระดับ 
1. มีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่นักเรียนมีส่วนร่วมคิดและลงมือปฏิบัติจริง 
 

4.27 
 

.72 
 
1 

 
มาก 

2. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ 

 
4.18 

 
.71 

 
2 

 
มาก 

3. มีการจัดกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 
3.90 

 
.71 

 
3 

 
มาก 

4. มีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
3.77 

 
.77 

 
5 

 
มาก 

5. มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

 
3.70 

 
.79 

 
7 

 
มาก 

6. มีการจัดการเรียนที่ปลูกฝังคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์แก่ผู้เรียน 

 
3.83 

 
.75 

 
4 

 
มาก 

7. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นได้
ตามสภาพของผู้เรียน 

 
3.73 

 
.74 

 
6 

 
มาก 

เฉลี่ย 3.91 .75  มาก 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสห

วิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ด้านการจัดการเรียนการ
สอน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งเจ็ดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ มีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมคิดและลงมือปฏิบัติจริง  
รองลงมา ได้แก่ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
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ตารางที่ 4.5 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ด้านการนิเทศภายใน โดยรวมและรายข้อ 

 

ด้านการนิเทศภายใน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

อันดับ 
 

ระดับ 
1. มีการจัดระบบโครงสร้างของโรงเรียนให้สอดคล้อง

กับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

3.60 
 

.67 
 
7 

 
มาก 

2. มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน และเป้าหมาย
ความส าเร็จของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับส านักงาน
รับรองมาตรฐานสถานศึกษา 

 
 

3.93 

 
 

.87 

 
 
1 

 
 

มาก 
3. มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเป็นตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3.67 
 

.76 
 
6 

 
มาก 

4. โรงเรียนด าเนินการพัฒนาตามแผน และติดตาม 
ตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
 

3.73 

 
 

.78 

 
 
4 

 
 

มาก 
5. โรงเรียนประสานงาน เพ่ือขอความร่วมมือจาก

ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

3.73 

 
 

.74 

 
 
3 

 
 

มาก 
6. มีการน าผลการนิเทศการศึกษามาปรับปรุงการ

เรียนการสอนสม่ าเสมอ 
 

3.87 
 

.78 
 
2 

 
มาก 

7. มีการติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 

 
3.70  

 
.80 

 
5 

 
มาก 

เฉลี่ย 3.75 .77  มาก 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ด้านการนิเทศภายใน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งเจ็ดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน และเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับส านักงานรับรอง
มาตรฐานสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ มีการน าผลการนิเทศการศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนสม่ าเสมอ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มีการจัดระบบโครงสร้างของโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ตารางที่ 4.6 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมและรายข้อ  

 

ด้านการวัดและประเมินผล 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

อันดับ 
 

ระดับ 
1. มีระเบียบวัดผลประเมินผลการเรียนหรือไม่ 3.77 .68 4 มาก 
2. มีการประชุมชี้แจงให้ครูเข้าใจระเบียบวัดผล

ประเมินผลการเรียนหรือไม่ 
 

3.87 
 

.73 
 
3 

 
มาก 

3. มีการให้ครูสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้
ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ตามผลการ
คาดหวังของหลักสูตร 

 
 

4.03 

 
 

.72 

 
 
1 

 
 

มาก 
4. มีการน าเทคนิคการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย

มาใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

3.95 
 

.59 
 
2 

 
มาก 

5. มีการจัดให้ครูเข้าอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผล 

 
3.77 

 
.90 

 
5 

 
มาก 

6. มีการติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการ
วัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 
3.63 

 
.77 

 
6 

 
มาก 

เฉลี่ย 3.84 .73  มาก 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ด้านการวัดและ
ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งหกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ มีการให้ครูสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามผลการคาดหวัง
ของหลักสูตร รองลงมา ได้แก่ มีการน าเทคนิคการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายมาใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มีมีการติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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ตารางที่ 4.7 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านสื่อการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้อ  

 

ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

อันดับ 
 

ระดับ 
1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครู ผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตร

กรรมการเรียนการสอน 
 

3.77 
 

.82 
 
5 

 
มาก 

2. โรงเรียนจัดครูเข้าอบรมการจัดท าสื่อการเรียน
การสอนและผลิตสื่อ 

 
3.85 

 
.65 

 
1 

 
มาก 

3. โรงเรียนจัดหาสื่อ เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน และงานด้านวิชาการ 

 
3.83 

 
.65 

 
2 

 
มาก 

4. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน เพ่ือจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
 

3.82 

 
 

.79 

 
 
3 

 
 

มาก 
5. โรงเรียนจัดให้มีศูนย์สื่อการเรียนการสอนภายใน

โรงเรียน 
 

3.81 
 

.83 
 
4 

 
มาก 

6. โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลในการใช้สื่อ 
และปรับปรุงสื่อให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ 

 
3.70 

 
.84 

 
6 

 
มาก 

เฉลี่ย 3.80 .76  มาก 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ด้านสื่อการเรียน
การสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งหกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนจัดครูเข้าอบรมการจัดท าสื่อการเรียนการสอนและผลิตสื่อ  รองลงมา 
ได้แก่ โรงเรียนจัดหาสื่อ เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และงานด้านวิชาการ  ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลในการใช้สื่อ และปรับปรุงสื่อให้มีคุณภาพและ
ทันสมัยอยู่เสมอ 
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 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.8-4.10 

 
ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อ

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 

 

ความคิดเห็น 

เพศชาย 
(n = 111) 

เพศหญิง 
(n = 127) t p 

 
 

S.D. 
 

ระดับ  
 

S.D. 
 

ระดับ 

ด้านหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ 

 
3.92 

 
.70 มาก 

 
3.87 

 
.78 

 
มาก 

 
1.27 

 
.22 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.00 .68 มาก 3.69 .78 มาก 1.58 .13 
ด้านการนิเทศภายใน 3.72 .88 มาก 3.80 .67 มาก 1.19 .24 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.02 .58 มาก 3.60 .87 มาก 0.81 .42 
ด้านสื่อการเรียนการสอน 3.92 .68 มาก 3.75 .75 มาก 1.22 .23 

รวมทุกด้าน 3.92 .70 มาก 3.74 .77 มาก 1.43 .16 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

ความคิดเห็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

ด้านหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.08 2 .54   
    .98 .83 
ภายในกลุ่ม 128.38 235 .55   

รวม 129.46 237  

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.88 2 .44   

    .75 .54 

ภายในกลุ่ม 138.52 235 .59   
รวม 139.40 237  

ด้านการนิเทศภายใน 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.12 2 .56   
    .93 .80 

ภายในกลุ่ม 142.10 235 .60   

รวม 143.22 237  

ด้านการวัดและประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม 1.14 2 .57   
    .81 .62 

ภายในกลุ่ม 165.28 235 .70   

รวม 166.42 237    

ด้านสื่อการเรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม .95 2 .48   

    1.17 .26 

ภายในกลุ่ม 95.46 235 .41   
รวม 96.41 237    
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

โดยรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.04 2 .52   
    .98 .71 
ภายในกลุ่ม 125.16 235 .53   

รวม 126.20 237  
 
จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27  โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ความคิดเห็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

ด้านหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.11 2 .56   
    .84 .41 
ภายในกลุ่ม 158.27 235 .67   

รวม 159.38 237  

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ระหว่างกลุ่ม .92 2 .46   

    1.02 .08 

ภายในกลุ่ม 105.44 235 .45   
รวม 106.36 237  

ด้านการนิเทศภายใน 
 

ระหว่างกลุ่ม .66 2 .33   
    .80 .52 

ภายในกลุ่ม 96.82 235 .41   

รวม 97.48 237  

ด้านการวัดและประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม .94 2 .47   
    .71 .39 

ภายในกลุ่ม 155.69 235 .66   

รวม 156.63 237    

ด้านสื่อการเรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม 1.23 2 .62   

    .95 .67 

ภายในกลุ่ม 152.29 235 .65   
รวม 153.52 237    

โดยรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม .89 2 .45   
    .74 .49 
ภายในกลุ่ม 143.77 235 .61   

รวม 144.66 237  
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยา

เขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะ
วงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จ าแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จ านวน 585 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 238 คน และสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามปลายปิด ลักษณะค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าห้าระดับ โดยใช้หลักของ Rating Scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และ
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean = ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) และสถิติอนุมานหรือ
อ้างอิง ได้แก่ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต
พระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้
ดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านสื่อการเรียน
การสอน และด้านการนิเทศภายใน  
 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  
 1) ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับท้องถิ่น และครอบคลุมความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
และสังคม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมคิดและลงมือปฏิบัติจริง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

3) ด้านการนิเทศภายใน พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
และเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับส านักงานรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มีการจัดระบบโครงสร้างของโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
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4) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการให้ครูสร้างเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามผลการคาดหวังของหลักสูตร  ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มีมีการติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

5) ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนจัดครูเข้าอบรมการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนและผลิตสื่อ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการติดตามและ
ประเมินผลในการใช้สื่อ และปรับปรุงสื่อให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ 

5.1.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  

 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ทั้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกัน  

 
5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจและสามารถน ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมตามประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 

5.2.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมทั้งห้าด้าน
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า งานวิชาการถือเป็นงานที่มีความส าคัญที่สุด เป็นหัวใจของ
การจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุง
แก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง งานวิชาการของโรงเรียนประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้น 
ครูจะต้องท าหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์ จันทไทย ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูที มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอภูพาน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอภูพาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวหลายประการ และได
เสนอประเด็นที่เนนการเปลี่ยนแปลงไปสูการจัดการศึกษาแนวใหม ที่มีลักษณะเปนการปฏิรูปการศึกษา 
โดยกลาวถึงความมุงหมายและหลักการ สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษา 
การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษารวมทั้งเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประเด็นที่กฎหมาย
ระบุนี้ถือไดวาครอบคลุมสาระเนื้อหาที่จ าเปนในการจัดการศึกษามากอยูแลว และผูที่รับผิดชอบในการ 
จัดการศึกษามีภาระในการขยายความ หรือลงรายละเอียดภาคปฏิบัติเพ่ือน าไปด าเนินการใหเกิดผล 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประชุม ผงผ่าน ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการ
บริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน การก าหนดนโยบาย การวางแผน
และจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการนิเทศภายใน ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ร่วมบริหาร ก็คือ การ
นิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
จะช่วยแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องด้านวิชาการให้มีการพัฒนา และส่งเสริมให้การเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ร่วมบริหาร เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณครูและนักเรียน จึงย่อม
ทราบถึงปัญหาต่างๆได้ดีกว่าบุคลากรภายนอก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การนิเทศภายในโรงเรียนจะสนองตอบ
ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ ได้กล่าวว่า หลักความเป็นวิชาการ (Academics) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุม
เนื้อหาสาระของวิชาการได้แก่ หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู้ หลักการสอน หลักการวัดผล
ประเมินผล หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวิจัย เป็นต้น หลักการเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ 

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1) ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการ

บริหารงานวิชาการในสหวิทยาเขตที่ 7 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธิผลตามจุดหมาย
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ของหลักสูตรมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนั้น การ
วางแผนบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การน าหลักสูตรไปใช้บรรลุผลสูงสุดการ
วางแผนบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนเป็นการก าหนดแผนปฏิบัติการ (Operation Plan) ที่เป็น
รูปธรรมที่ช่วยให้ทราบแนวปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถระดมทรัพยากรในชุมชนทั้งทรัพยากรที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และทรัพยากรอ่ืน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่กล่าวว่า ปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ
การจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้ง
การวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน
จัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดย
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับท้องถิ่น และครอบคลุมความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
และสังคม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่น าเป้าหมาย 
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในระดับท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น มาจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นใน
ด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน 
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิต ท าให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแล แก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ มนัส สายโกสุม ได้กล่าวว่า การใช้หลักสูตรเป็นบรรทัดฐานในการจัดมวล
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน โดยผู้บริหารและครูในโรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรและ
สภาพท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับปัจจัยความต้องการพ้ืนฐานของผู้เรียน 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การประกัน
คุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากร
อ่ืนๆ ในสถานศึกษาโดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด เป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล
พัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ กล่าวไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วม
ก าหนดนโยบายและแผนตัดสินใจก าหนดหลักสูตรท้องถิ่น ร่วมคิดร่วมท า ฯลฯ 
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 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการ
บริหารงานวิชาการในสหวิทยาเขตที่ 7 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 
คือ มีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมคิดและลงมือปฏิบัติจริง      
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การให้ประสบการณ์การเรียนที่สัมพันธ์กับสภาพความ
เป็นจริง สนองความแตกต่างของผู้เรียน สามารถช่วยให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับ อุทัย บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิงคารวัฒน์ ซึ่งกล่าวว่า “งานวิชาการเป็นหัวใจ
ของโรงเรียน จุดประสงค์ของการจัดการศึกษาในโรงเรียน คือการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ 
หรือความล้มเหลวของการปฏิวัติงานด้านวิชาการของ โรงเรียนอย่างชัดเจน 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติ
สาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานต่างๆ ในการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา และพัฒนาด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชมทุกๆ ฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประสาท หลักศิลา (2541, หน้า 10) ได้สรุปไว้ว่า มติหรือ
ความคิดเห็นต่างๆ ของคนเรานั้น เกิดจากการพบปะสังสรรค์ประจ าวัน และภูมิหลังทางสังคมที่มีอยู่
จ ากัด ที่ส่งผลถึงการที่คนเรากระท าตอบสนองต่อเหตุการณ์ และเกิดความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น” 

 3) ด้านการนิเทศภายใน พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการบริหารงาน
วิชาการในสหวิทยาเขตที่ 7 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ มีการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน และเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับส านักงานรับรอง
มาตรฐานสถานศึกษา ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็น
ภารกิจส าคัญที่สถานศึกษาต้องด าเนินการตามตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประเมิน
ภายนอก มาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสามารถน ามาก าหนดเป็นแผนภาพ
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกระบวนการการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพศาล หวังพานิช ได้กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง 
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กระบวนการในการน าเอาค่าที่ได้จากการวัดผลมาตีค่าเพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึง
ตัดสินตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ มีการจัดระบบโครงสร้างของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างระบบการบริหารที่เอ้ือต่อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มี
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ภิญโญ สาธร ที่กล่าวว่า organizing หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงการ
บริหาร โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจนพร้อมลักษณะวิธีการประสานงาน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 4) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการบริหารงาน
วิชาการในสหวิทยาเขตที่ 7 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การวัดผลและประเมินผล เป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนที่
จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจ แล้วก าหนดแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนไว้
อย่างชัดเจน จัดหาเอกสารวัสดุวัดผลให้เพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูปรับปรุงเครื่องมือวัดผล 
และประเมินผลให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบเอกสารการวัดผลและประเมินผล
อย่างสม ่าเสมอรวมทั้งการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนด้วย อีกท้ังสมควร
ได้พัฒนาครูในด้านความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการวัดผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูปลัดจ านงค์ ทนฺตจิตฺโต (ต้อนโสกรี) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มี
ต่อการบริหารวิชาการด้านการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
นครพนม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการด้านการเรียนการสอนของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม ด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุเรศ โคตรชมพภู ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานต่อการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการในสถานศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน อยู่ในระดับมาก รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มุกดาหาร พจนารถบัณฑิตย์ ได้ท าการวิจัย
เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการในสถานศึกษา การวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน อยู่ในระดับมาก  
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 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ มีการให้ครูสร้างเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามผลการคาดหวังของหลักสูตร ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้
มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เผยแพร่อย่างและส่งเสริมให้ครู
และนักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สื่อการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่อานวยประโยชน์ให้แก่ทั้ง ครู 
และนักเรียน กล่าวคือ ครูผู้สอนลดการบรรยายและมีเครื่องมือช่วยเพิ่มคุณภาพในการสอน ประโยชน์
ส าหรับนักเรียน ก็ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเข้าใจในบทเรียนได้เร็วขึ้น และจดจ าได้นาน ซึ่งโดย
ประเภทของสื่อไม่ได้บ่งชี้เฉพาะตัวผู้สอนในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมวิทยากร ผู้ช านาญการ วัตถุ
สิ่งของและเครื่องมือต่างๆ สิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายต่างๆ วัสดุกราฟฟิกส์ เทปบันทึกเสียงทั้งม้วนและตลับ 
แผ่นเสียง วิทยุ โทรทัศน์ สไลด์ แผ่นใส ภาพยนตร์ วิดีโอ คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ มีการติดตามและตรวจสอบ
เอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ข้าราชการครู
เห็นว่ามีการติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
จิรายุ ทรัพย์สิน ได้สรุปความหมายของค าว่าความคิดเห็นไว้ว่า “ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึก
คิดของบุคคลที่แสดงออกมา เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้สามารถที่จะรับรู้ตลอดจนสามารถที่จะประเมินค่าในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง การลงความเห็นอาจจะเป็นไปในลักษณะเห็นด้วย หรือไม่
เห็นด้วยก็ได้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อม การติดต่อกับภายนอกการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
ต่างๆ และการพบปะสังสรรค์ประจ าวัน 

 5) ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการบริหารงาน
วิชาการในสหวิทยาเขตที่ 7 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การเรียนการสอน เป็นสิ่ งที่ครูผู้สอนควรได้ศึกษาและน ามาใช้ในการสอนของตน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้และประสบการณ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้ นความสนใจและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง นับเป็นความก้าวหน้าทางการเรียนการสอน ซึ่ง
สามารถผ่อนก าลังของครูเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้าทันกับสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ หวน พินธุพันธ์ ที่กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่หลักสูตร แนวการสอน การนิเทศการสอน 
ตารางสอน สื่อการสอน หรือ เทคโนโลยีทางการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน ห้องสมุด และ
การประเมินผลการศึกษา 
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 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ โรงเรียนจัดครูเข้าอบรมการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนและผลิตสื่อ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า สื่อการเรียนรูเปนปจจัยส าคัญอยาง
หนึ่งที่จะชวยใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูไดบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร สื่อเปนเครื่องถายทอด
ความรูความคิด เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและประสบการณใหแกผูเรียน ดังนั้นครูผู้สอน
จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่กล่าวว่า 
สื่อการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่อ านวยประโยชน์ให้แก่ทั้ง ครู และนักเรียน กล่าวคือ ครูผู้สอนลดการ
บรรยายและมีเครื่องมือช่วยเพ่ิมคุณภาพในการสอน ประโยชน์ส าหรับนักเรียน ก็ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจและเข้าใจในบทเรียนได้เร็วขึ้น และจดจ าได้นาน ซึ่งโดยประเภทของสื่อไม่ได้บ่งชี้เฉพาะตัว
ผู้สอนในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมวิทยากร ผู้ช านาญการ วัตถุสิ่งของและเครื่องมือต่างๆ สิ่งพิม พ์ 
แผ่นป้ายต่างๆ วัสดุกราฟฟิกส์ เทปบันทึกเสียงทั้งม้วนและตลับ แผ่นเสียง วิทยุ โทรทัศน์ สไลด์ 
แผ่นใส ภาพยนตร์ วิดีโอ คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลในการใช้สื่อ และ
ปรับปรุงสื่อให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า โรงเรียนได้ติดตามและ
ประเมินผลในการใช้สื่อ และปรับปรุงสื่อ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการศึกษา และจัดหาจัดท าสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและ
ผู้เรียนอย่างเพียงพอ และหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ภิญโญ สาธร กล่าวไว้ว่า งาน
วิชาการเป็นกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน
ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   5.2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 1) ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวม ไมแ่ตกต่าง
กัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ งไว้ (Null Hypothesis) ที่ เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ ว่า 
ข้าราชการครูทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นว่า ผู้บริหารมีความตระหนักเห็นความส าคัญของงานวิชาการ 
ซึ่งเป็นงานหลักของสถานศึกษา เพราะความส าเร็จของสถานศึกษาส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัดจ านงค์ ทนฺตจิตฺโต (ต้อนโสกรี) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการด้านการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มี เพศ ต่างกัน มีความเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน  

 2) ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวม ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การจัดการ
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ศึกษา ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  จึงท า
ให้ข้าราชการครูทุกกลุ่มอายุมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัด
จ านงค์ ทนฺตจิตฺโต (ต้อนโสกรี) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการด้านการเรียนการสอน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพน ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีความเห็น
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

 3) ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีความ
มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาครูในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา จึงได้พยายามส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับการอบรม สัมมนา จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน จึงเท่ากับเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ของครู ให้มีความเข้าใจในการท างานตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัดจ านงค์ ทนฺตจิตฺโต (ต้อนโสกรี) 
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการด้านการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดนครพนผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีประสบการณ์ ต่างกัน มีความเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบาย

และทิศทางการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะน าไปใช้ 

 1. ควรมีการวางแผนการบริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบและการปรับปรุงเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล ให้มีคุณภาพ และส่งเสริมให้มีการด าเนินงานวิชาการตามแผนที่วางไว้ 
 2. ควรมีการวางแผนการนิเทศงานวิชาการอย่างเป็นระบบเพ่ือติดตาม นิเทศและบริหารงาน
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ  
 3. ควรมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อด้วยเครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆ ที่เหมาะสม 
 4. ควรจัดท าโครงการพัฒนาความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการนิเทศ เพ่ือให้ทุกคนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการต่อไป 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
      จากงานวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการนิเทศภายใน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัยเรื่อง การด าเนินงาน
นิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต
พระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
 2. กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ เพราะค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
การบริหารงานวิชาการสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
หากขาดข้อหนึ่งข้อใดจะท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

               นางมลทิรา  อาจไพรินทร์ 
   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
 
1. เพศ 

 ชาย      

 หญิง 
 

2. อาย ุ

 ไม่เกิน 30 ปี     

 31-45 ปี      

 46 ปีขึ้นไป 
 
3. ประสบการณ์ในการท างาน 

 ต่ ากว่า 10 ปี 

 10-20 ปี 

 21 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา   
สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็น ของแต่ละข้อเพียงระดับเดียวที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน  

 

ข้อ การประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 

1. ท่านเห็นว่าการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น และครอบคลุมความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชนและสังคม 

     

2. ท่านเห็นว่ามีการจัดท าหลักสูตรโดยการบูรณา
การเนื้อหาสาระการเรียนรู้ทั้งในกลุ่มสาระ
เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระ 

     

3. ท่านเห็นว่ามีการวิเคราะห์ เนื้อหาก่อนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

     

4. ท่านเห็นว่ามีการน าหลักสูตรมาทดลองใช้ใน
สถานศึกษา 

     

5. ท่านเห็นว่ามีการนิเทศการใช้หลักสูตรภายใน
สถานศึกษา 

     

6. ท่านเห็นว่ามีการก ากับติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

     

7. ท่านเห็นว่ามีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

     

8. ท่านเห็นว่ามีการประเมินผลการใช้หลักสูตร
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
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ข้อ การประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1 ท่านเห็นว่ามีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมคิดและลง
มือปฏิบัติจริง 

     

2 ท่านเห็นว่ามีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

     

3 ท่านเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     

4 ท่านเห็นว่ามีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

5 ท่านเห็นว่ามีการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน 

     

6 ท่านเห็นว่ามีการจัดการเรียนที่ปลูกฝังคุณลักษณะที่
พึงประสงค์แก่ผู้เรียน 

     

7 ท่านเห็นว่ามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มี
ความยืดหยุ่นได้ตามสภาพของผู้เรียน 

     

3. ด้านการนิเทศภายใน 
1 ท่านเห็นว่ามีการจัดระบบโครงสร้างของ

โรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

     

2 ท่านเห็นว่ามีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
และเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ให้
สอดคล้องกับส านักงานรับรองมาตรฐานสถานศึกษา 

     

3 ท่านเห็นว่ามีการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเป็นตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ข้อ การประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
4 ท่านเห็นว่าโรงเรียนด าเนินการพัฒนาตามแผน 

และติดตาม ตรวจสอบการประเมินคุณภาพ
ภายในเพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

5 ท่านเห็นว่าโรงเรียนประสานงาน เพ่ือขอความ
ร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

6 ท่านเห็นว่ามีการน าผลการนิเทศการศึกษามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนสม่ าเสมอ 

     

7 ท่านเห็นว่ามีการติดตามและประเมินผลการ
นิเทศการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

     

4. ด้านการวัดและประเมินผล 
1 ท่านเห็นว่ามีระเบียบวัดผลประเมินผลการ

เรียนหรือไม ่
     

2 ท่านเห็นว่ามีการประชุมชี้แจงให้ครูเข้าใจ
ระเบียบวัดผลประเมินผลการเรียนหรือไม่ 

     

3 ท่านเห็นว่ามีการให้ครูสร้างเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้
ตามผลการคาดหวังของหลักสูตร 

     

4 ท่านเห็นว่ามีการน าเทคนิคการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลายมาใช้ในการวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

     

5 ท่านเห็นว่ามีการจัดให้ครูเข้าอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 

     

6 ท่านเห็นว่ามีการติดตามและตรวจสอบเอกสาร
เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5. ด้านสื่อการเรียนการสอน 

1 ท่านเห็นว่าโรงเรียนส่งเสริมให้ครู ผลิต พัฒนา
สื่อ และนวัตรกรรมการเรียนการสอน 

     

2 ท่านเห็นว่าโรงเรียนจัดครูเข้าอบรมการจัดท า
สื่อการเรียนการสอนและผลิตสื่อ 

     

3 ท่านเห็นว่าโรงเรียนจัดหาสื่อ เทคโนโลยี เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน และงานด้านวิชาการ 

     

4 ท่านเห็นว่าโรงเรียนประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือจัดหาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

     

5 ท่านเห็นว่าโรงเรียนจัดให้มีศูนย์สื่อการเรียน
การสอนภายในโรงเรียน 

     

6 ท่านเห็นว่าโรงเรียนมีการติดตามและประเมินผล
ในการใช้สื่อ และปรับปรุงสื่อให้มีคุณภาพและ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

     

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามในครั้งนี้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Item-objective Congruence Index) มีเกณฑ์ ดังนี้ 
       +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 

   - 1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นหรือข้อความนั้น ไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับ ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 
ค่า 
IOC 

 1. ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้      
1 ท่านเห็นว่าการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น และครอบคลุมความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชนและสังคม + 1 + 1 + 1 + 3 1 

2 ท่านเห็นว่ามีการจัดท าหลักสูตรโดยการบูรณา
การเนื้ อหาสาระการเรียนรู้ทั้ งในกลุ่ มสาระ
เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

3 ท่านเห็นว่ามีการวิเคราะห์เนื้อหาก่อนการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

4 ท่านเห็นว่ามีการน าหลักสูตรมาทดลองใช้ ใน
สถานศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

5 ท่านเห็นว่ามีการนิเทศการใช้หลักสูตรภายใน
สถานศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

6 ท่านเห็นว่ามีการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

7 ท่านเห็นว่ามีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง + 1 + 1 + 1 + 3 1 
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ล าดับ ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 
ค่า 
IOC 

8. ท่านเห็นว่ามีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดย
การมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องทั้ งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน      
1 ท่านเห็นว่ามีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมคิดและลงมือ
ปฏิบัติจริง + 1 + 1 + 1 + 3 1 

2 ท่านเห็นว่ามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

3 ท่านเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต + 1 + 1 + 1 + 3 1 

4 ท่านเห็นว่ามีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

5 ท่านเห็นว่ามีการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

6 ท่านเห็นว่ามีการจัดการเรียนที่ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์แก่ผู้เรียน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

7 ท่านเห็นว่ามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความ
ยืดหยุ่นได้ตามสภาพของผู้เรียน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

 3) ด้านการนิเทศภายใน      
1 ท่านเห็นว่ามีการจัดระบบโครงสร้างของโรงเรียน

ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 
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ล าดับ ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 
ค่า 
IOC 

2 ท่านเห็นว่ามีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน และ
เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับ
ส านักงานรับรองมาตรฐานสถานศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

3 ท่านเห็นว่ามีการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเป็นตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

4 ท่านเห็นว่าโรงเรียนด าเนินการพัฒนาตามแผน 
และติดตาม ตรวจสอบการประเมินคุณภาพ
ภายในเพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง + 1 + 1 + 1 + 3 1 

5 ท่านเห็นว่าโรงเรียนประสานงาน เพ่ือขอความ
ร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

6 ท่านเห็นว่ามีการน าผลการนิเทศการศึกษามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนสม่ าเสมอ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

7 ท่านเห็นว่ามีการติดตามและประเมินผลการ
นิเทศการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

 4. ด้านการวัดและประเมินผล      
1 ท่านเห็นว่ามีระเบียบวัดผลประเมินผลการเรียน

หรือไม ่ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

2 ท่านเห็นว่ามีการประชุมชี้แจงให้ครูเข้าใจระเบียบ
วัดผลประเมินผลการเรียนหรือไม่ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

3 ท่านเห็นว่ามีการให้ครูสร้างเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตาม
ผลการคาดหวังของหลักสูตร + 1 + 1 + 1 + 3 1 

4 ท่านเห็นว่ามีการน าเทคนิคการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลายมาใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน + 1 + 1 + 1 + 3 1 
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ล าดับ ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 
ค่า 
IOC 

5 ท่านเห็นว่ามีการจัดให้ครูเข้าอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล + 1 + 1 + 1 + 3 1 

6 ท่านเห็นว่ามีการติดตามและตรวจสอบเอกสาร
เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

 5. ด้านสื่อการเรียนการสอน      
1 ท่านเห็นว่าโรงเรียนส่งเสริมให้ครู ผลิต พัฒนาสื่อ 

และนวัตรกรรมการเรียนการสอน + 1 + 1 + 1 + 3 1 
2 ท่านเห็นว่าโรงเรียนจัดครูเข้าอบรมการจัดท าสื่อ

การเรียนการสอนและผลิตสื่อ + 1 + 1 + 1 + 3 1 
3 ท่านเห็นว่าโรงเรียนจัดหาสื่อ เทคโนโลยี เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน และงานด้านวิชาการ + 1 + 1 + 1 + 3 1 
4 ท่านเห็นว่าโรงเรียนประสานความร่วมมือกับ

ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือจัดหาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

5 ท่านเห็นว่าโรงเรียนจัดให้มีศูนย์สื่อการเรียนการ
สอนภายในโรงเรียน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

6 ท่านเห็นว่าโรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลใน
การใช้สื่อ และปรับปรุงสื่อให้มีคุณภาพและ
ทันสมัยอยู่เสมอ + 1 + 1 + 1 + 3 1 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ / ชื่อสกุล  นางมลทิรา  อาจไพรินทร์ 
วัน  เดือน  ปี เกิด  7 สิงหาคม 2512 
สถานที่เกิด  อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  171 บ้านก่อ หมู่ที่ 13 ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน   
 พ.ศ. 2541  ครู โรงเรียนเอกชน 
   ข้าราชการครู  โรงเรียนวัดบางประทุมนอก เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2552  ข้าราชการครู โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน  ข้าราชการครู โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2545  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) สถาบัน
ราชภัฏมหาสารคาม 
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