
 
 

 
ช่ือเร่ืองวจิัย  : ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน 
                           ในศนูยโ์รงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16   
                           ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
                                                                                                           นางสาวกชกร  ขรีุทรัพย ์
                                                                              สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในศูนยโ์รงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต  3 และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียน
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3  โดย
จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน 
           กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ครูผูส้อนในศูนยโ์รงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 16 
ในปีการศึกษา 2557  จ  านวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)และการทดสอบ
สมมติฐานดว้ยค่า ที (Independent     t – test ) ท่ีระดบัความมีนยัส าคญั .05 เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ครู จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ใชก้ารวิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว ( One Way Analysis of 
variance)โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียนเครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาท่ี  16 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้  ดา้นการวิจยัในชั้นเรียน  และดา้น
การวดัผลประเมินผล โดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่มีระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 
 2. ครูท่ีมีเพศต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียน
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดย
ภาพรวมไม่พบความแตกต่าง ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นการวดัผล
ประเมินผลมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นอ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
 3.  ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในศูนย์
โรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   
โดยภาพรวมไม่พบความแตกต่างซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ไม่พบความ
แตกต่าง 



 
 

ค ำส ำคัญ 
1.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดบัความรู้สึกพอใจ  เป็นแรงจูงใจ  และความรู้สึกเป็นสุขท่ีเกิดจาก

การปรับตวัของบุคคล  จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ 
2.  ครูผูส้อน  หมายถึง  ผูดู้แล  ผูช่้วยเหลือ  ผูท้  าหนา้ท่ีสอนในโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียนเครือข่าย

พฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3    ปีการศึกษา  
2557 

3. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียนเครือข่ายพฒันา 
คุณภาพการศึกษาท่ี  16  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3  หมายถึง ระดับ
ความรู้สึกพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาท่ี  16  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3  

4. การบริหารงานวชิาการ  หมายถึง  การจดักิจกรรมทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพฒันาการ
เรียนการสอน ให ้ไดผ้ลดีและมีคุณภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 
บทน ำ 
              สังคมไทยมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง วฒันธรรมและ
สังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ือสารไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลง 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูมี้บทบาทในการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนใหป้ระสบผลส าเร็จเพราะผูบ้ริหาร
โรงเรียนถือเป็นบุคคลท่ีมีส่วนส าคญัในด าเนินงานต่างๆในโรงเรียน ส่วนปัจจยัส าคญัในการบริหารงาน
วชิาการอีกอยา่งหน่ึงก็คือครูเพราะครูเป็นผูท้  าการสอนตลอดจนถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่นกัเรียน ดงันั้นงาน
วชิาการของโรงเรียนจะบรรลุเป้าหมายไดจึ้งข้ึนอยูก่บัครูเป็นส าคญั จากการเปล่ียนแปลงทางสังคม
สภาพแวดลอ้มตลอดจนหลกัสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีอยูใ่นระหวา่งการ
เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารโดยการสร้างแรงจูงใจใหค้รูเกิดความพึงพอใจในการบริหารงานวชิาการ ของโรงเรียน  
ความพึงพอใจเป็นผลมาจากความสนใจและทศันคติท่ีมีต่อสภาพงาน ดงันั้น ความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานวชิาการในโรงเรียนจึงเป็นความรู้สึกท่ีดี  ซ่ึงจะน าไปสู่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ (ไกรสีห์  กล่ินสุวรรณ, 2548, หนา้ 7) 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของครู ในฐานะบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมการจดั
การศึกษา มีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันคติของครูใน
อ าเภอไชโย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยท าการศึกษาทศันคติของครูใน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการจดัหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการนิเทศ
การศึกษา และดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อน าผลจากการศึกษามาเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงการ
บริหารงานวชิาการ ตลอดจนเน้ือหาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามทศันคติของครู และ
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการศึกษาต่อไป 



 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
              1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียนเครือข่าย
พฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียน
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3  โดย
จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน 
ขอบเขตกำรวจัิย 
     การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
ศูนยโ์รงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต  3   การศึกษาของรัฐไปสู่การปฏิบติั  ครูเป็นผูรั้บนโยบายไปปฏิบติัจริง  เป็นผูท่ี้จะท าให้ผลของการ
พฒันาคนมีคุณภาพส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่    ครูผูส้อนในศูนย์โรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาท่ี  16  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3   จ านวน  101  คน 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง  ใชก้ารประมาณค่าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง  Krejcie  และ  Morgan (ภา
วดิา  ธาราศรีสุทธิ และคณะ,2549, หนา้ 172) จากกลุ่มประชากรจ านวน  90  คน  แต่การวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดั
เร่ืองเวลาจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  80  คน  โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์โรงเรียน
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี   16  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   เขต  3  มี
วธีิด าเนินการดงัน้ี ประเภทของขอ้มูลเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ลกัษณะเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมาเอง 
โดยผา่นการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแลว้ ประกอบดว้ย   2  ตอน คือ 
          ตอนที่   1   สถานภาพส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  และประสบการณ์ในการท างาน  ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check  list)  
       ตอนที่  2    เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์
โรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3 
         1.    ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ต ารา แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานวชิาการของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 16 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

2.   สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง  

 3.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนออาจารยผ์ูค้วบคุมเพื่อตรวจสอบ แนะน า แกไ้ข 



 
 

4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ใหผู้เ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล  ตรวจสอบ
จ านวน 3    ท่าน ทดสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index  of  Item  Objective  Congruence-IOC ) 

ผลกำรวจัิย 
            1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  จากกลุ่มตวัอยา่ง 80 คน  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  โดยมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่  20  ปีมากท่ีสุด 
            2. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียนเครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาท่ี  16  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียน
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ท่ีมีเพศ
ต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 

3.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวชิาการ 
ของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ท่ีมีเพศต่างกนั ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  ไม่พบความแตกต่าง 

            3.2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในศูนย์
โรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ท่ีมีเพศต่างกนั ดา้นกระบวนการเรียนรู้  ไม่พบความแตกต่าง 

            3.3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในศูนย์
โรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ท่ีมีเพศต่างกนั ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน  ไม่พบความแตกต่าง 

            3.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์
โรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ท่ีมีเพศต่างกนั ดา้นการวดัผลประเมินผล  มีความความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียน
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 

4.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนใน 
ศูนยโ์รงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  ไม่พบความแตกต่าง 



 
 

            4.2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในศูนย์
โรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั ดา้นกระบวนการเรียนรู้  ไม่พบความแตกต่าง 

            4.3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในศูนย์
โรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน  ไม่พบความแตกต่าง 

            4.4  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในศูนย์
โรงเรียนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั ดา้นการวดัผลประเมินผล  ไม่พบความแตกต่าง 
อภิปรำยผล 

1.   ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียนเครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาท่ี  16  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  งานวิชาการเป็นงานท่ีมุ่งเน้นการพฒันาสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม เจตนคติและค่านิยมใหผู้เ้รียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขในการ ด ารงชีวิตตลอดจน
เป็นผูมี้คุณค่าในสังคม ก าหนดปริมาณงานของโรงเรียน เม่ือโรงเรียนมีงาน วิชาการมากปริมาณงานดา้น
อ่ืนๆ ยอ่มมีมากตามไปดว้ย งานวิชาการเป็นเคร่ืองก าหนดการจดัสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน โรงเรียนจะ
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณมากนอ้ยขนัอยูก่บัปริมาณงานของโรงเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปริมาณงานดา้น
วชิาการ งานวชิาการเป็นเคร่ืองตดัสินคุณภาพของโรงเรียน การพิจารณาคุณภาพของโรงเรียนตอ้งอาศยังาน
ทางดา้นวิชาการของโรงเรียนโดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงาน  วิชาการ อนัไดแ้ก่ วิธีการสอน
ของครู การบริหารงานวิชาการ ผลส าเร็จของครู ทั้งดา้นผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนและคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ เป็นตน้ และเป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จ และความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาเน่ืองจากงาน
วชิาการเป็นงานหลกัในสถานศึกษา ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งด าเนินการ กระตุน้และส่งเสริมให้ครูร่วมมือ
กนั ในการปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียนอยูเ่สมอ ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งรู้จกัวางแผน การ
ติดต่อส่ือสารการประสานงาน การควบคุมบงัคบับญัชา การวนิิจฉยัสั่งการ การมอบหมายงานให้ถูกตอ้งและ
เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบติังานวิชาการบรรลุ  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยั พีรกิตต์ิ ศิริวฒันกูล(2548, หน้า ก)ศิริพร เมฆวิทยาชมชนก ทวิชัย(2550, หน้า ก) 
พิเชษฐ ์บุญสุ (2550, หนา้ ข) อภิชาติ อินตา (2550, หนา้ ข) ประทวน กองคูณ (2551, หนา้ ก-ข) และอนุภาพ 
นาทีทอง(2551, หนา้ 1)ซ่ึงพบวา่อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั  สอดคลอ้งกบั ทวีศกัด์ิ ตั้งอารีอรุณ(2547, หนา้ 
ก)ฉววีรรณ สวา่งดวงตา (2549, หนา้ 1) และเรวชั บุญรอด(2551, หนา้ 1)ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 



 
 

 2.  ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียนเครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาท่ี  16  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  โดยพิจารณารายดา้น
พบวา่ 

2.1  ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก หลกัสูตรจะไดรั้บการ 
พฒันาอยูเ่สมอ  ทั้งน้ีดว้ยเหตุผลท่ีวา่หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือพฒันาคน  พฒันาสังคม  และส่ิงแวดลอ้ม  เป็น
แนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในปัจจุบนัเน่ืองจากสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามกระแสอยา่งไร  เคร่ืองมือท่ีใชพ้ฒันาคนจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงนั้นดว้ย  
จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิชาต แก่นน้อย(2549, หนา้ ก)พิเชษฐ์ บุญสุ
(2550, หนา้ ข) อภิชาติ อินตา(2550, หน้า ข) ประทวน กองคูณ(2551, หน้า ก-ข) ท่ีพบวา่อยู่ในระดบัมาก
เช่นเดียวกนั  แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฉววีรรณ สวา่งดวงตา (2549, หนา้ 1) และเรวชั บุญรอด(2551, 
หนา้ 1)ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.2   ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้  อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากพระราชบญัญติั 
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  42  ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาโดยตอ้งยึดหลกัผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้  และพฒันาตนเองได ้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  ดงันั้น  การจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงมุ่งปลูกฝังดา้นปัญญา  พฒันาความคิดและพฒันาความสามารถทาง
อารมณ์ของผูเ้รียน  ในการจดักระบวนการเรียนรู้  ครูผูส้อน  ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ดา้นจิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  สาระการเรียนรู้  ตอ้งมีความสมดุลและความเหมาะสมกบัวยัและ
มีแหล่งการเรียนรู้หลากหลายและเพียงพอท่ีจะใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
กมลกร คงแกว้ (2548, หนา้ ก) ฉววีรรณ สวา่งดวงตา (2549, หนา้ 1) อภิชาต แก่นนอ้ย(2549, หนา้ ก)พิเชษฐ ์
บุญสุ(2550, หนา้ ข) อภิชาติ อินตา(2550, หน้า ข) ประทวน กองคูณและอนุภาพ นาทีทอง(2551, หนา้ 1) 
และ ท่ีพบวา่อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั  แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ และเรวชั บุญรอด(2551, หนา้ 1) 
ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
             2.3  ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก การวิจยัในชั้นเรียน คือ การศึกษาคน้ควา้
ของครูซ่ึงจดัวา่เป็นผูป้ฏิบติังานในชั้นเรียน  เพื่อแกปั้ญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน หรือพฤติกรรมของ
นักเรียนและคิดวิเคราะห์เพื่อพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายส าคญัอยู่ท่ีการแสวงหา
ค าตอบจากปัญหาหรือขอ้สงสัยของครู  และคิดคน้นวตักรรมเพื่อใช้ในการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการ
สอน บทบาทของครูในการวิจยัในชั้นเรียนจะเร่ิมหลงัจากท่ีครู  ไดส้รุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนว่าอะไรเป็นปัญหา  เกิดท่ีไหนและมีแนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหานั้นไดอ้ย่างไร  
กล่าวคือ  ครูจะตอ้งคิดวธีิการแกปั้ญหา  ทดลองใชจ้นไดผ้ลแลว้พฒันาเป็นนวตักรรมสามารถน าไปเผยแพร่
ต่อได ้ ครูควรมีบทบาทในการวิจยัในชั้นเรียนให้มากข้ึนเพื่อบูรณการวิธีการปฏิบติังานกบัการพฒันาองค์
ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิวติั  โดยน าเอากระบวนการวิจยัในชั้นเรียนมาปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้มี



 
 

คุณภาพ  เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน  ยกระดบัการพฒันาวิชาชีพของครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง  
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในทางวิชาชีพครูด้วยการเผยแพร่ความรู้ท่ีไดจ้ากการท างานวิจยัเพื่อพฒันา
นกัเรียน และช่วยในการส่งเสริมสนบัสนุนความกา้วหนา้ของการวจิยัทางการศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ กมลกร คงแกว้ (2548, หนา้ ก)รังสรรค ์ แสนบณัฑิต(2549, หนา้ ก) อภิชาต แก่นนอ้ย(2549, หนา้ ก)
ฉวีวรรณ สวา่งดวงตา (2549, หน้า 1) พิเชษฐ์ บุญสุ(2550, หนา้ ข) อภิชาติ อินตา(2550,หนา้ ข) ท่ีพบวา่อยู่
ในระดบัมาก  และเรวชั บุญรอด(2551, หนา้ 1)ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2.4  ดา้นการวดัผลและประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการวดัผลประเมินผล
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการหน่ึงของการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท าหน้าท่ีติดตามผลการด าเนินการ
สอนของครูวา่ไดผ้ลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวเ้พียงใด  หากมีขอ้บกพร่องหรือปัญหาใด ๆ ในการเรียนการ
สอนก็ไดห้าทางปรับปรุงแกไ้ขการสอนดีข้ึน  การวดัผลและประเมินผลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพราะจะ
เป็นส่ิงสะท้อนถึงความก้าวหน้าของวิชานั้น ๆ  ซ่ึงรวมในทุกด้าน  เช่น  ด้านตัวครู  ผูส้อน  ด้านหลักสูตร  
กิจกรรมและผูเ้รียน  การวดัผลและการประเมินผลเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างาน   ทั้งในช่วงท่ีก าลงัท า
และในเวลาท่ีท างานเสร็จส้ินลงแล้ว  เพื่อหาขอ้สรุปว่างานท่ีท านั้นได้รับความส าเร็จตามความคาดหวงั
หรือไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดข้ึน  อนัเป็นผลท าให้งานไม่ส าเร็จตามคาดหวงั  และจะมีแนวทางแกไ้ข
อยา่งไร  เพื่อให้งานส าเร็จตามคาดหวงั  หรือใกลค้วามคาดหวงัมากท่ีสุด  การประเมินผลท่ีดีและเช่ือถือได้
ย่อมจะเป็นเคร่ืองช่วยช้ีการท างานอนัจะส่งผลให้การท างานประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
อภิชาต แก่นนอ้ย(2549, หนา้ ก)พิเชษฐ ์บุญสุ(2550, หนา้ ข) อภิชาติ อินตา(2550, หนา้ ข) ประทวน กองคูณ
(2551, หน้า ก-ข) ท่ีพบว่าอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั  แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉวีวรรณ สว่าง
ดวงตา (2549, หนา้ 1) และเรวชั บุญรอด(2551, หนา้ 1)ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียน
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  จ าแนก
ตามเพศ  พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งน้ีเน่ืองมาจากงานวิชาการเป็นงานท่ีมี
ความส าคญัต่อการจดัการศึกษาทุกระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการจดัการศึกษาในโรงเรียน งานวิชาการถือ
วา่เป็นหวัใจของการจดัการศึกษา เป็นงานหลกัทั้งในมุมมองของการบริหาร และการปฏิบติัภารกิจของครูถือ
วา่เป็นตวับ่งช้ีความส าเร็จของการจดัการศึกษาของหน่วยงานนั้นเป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชมชนก ทวิชัย (2550, หน้า 1) อนุภาพ  วาทีทอง(2551, หน้า 1) ท่ีพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนั  แต่ไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกมลกร คงแกว้ (2548, หน้า ก)  ท่ีพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยโ์รงเรียน
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี  16  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน  พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  ทั้ งน้ี



 
 

เน่ืองมาจากผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานสูง มีมุมมองต่อการจัดการศึกษาได้ไม่แตกต่างจากผูท่ี้มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อย ในการจดัการศึกษาถือไดว้่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ท่ีทุกคนทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือ
กนัด าเนินการให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาชาติ ท่ีจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความรู้ และมีคุณธรรม ซ่ึงในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกบัหลักการของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พุทธศกัราช 2545 ซ่ึงให้มีการ
จดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทย ให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลาย
ในเชิงปฏิบติั มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาโดยตรงซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของกมลกร คงแกว้ (2548,หน้า ก)จินดา ทรัพยเ์มฆ(2549, หน้า ก) ชมชนก ทวิชยั (2550, หน้า 1) อนุภาพ 
วาทีทอง(2551, หน้า 1)ท่ีพบว่าไม่มีความแตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิเชษฐ์ บุญสุ(2550, 
หนา้ ข) อภิชาติ อินตา(2550, หนา้ ข) ท่ีพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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