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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  
2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาท่ีมีต่อการบริหาร 
งานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยจำแนกตามเพศ วุฒิทางการศึกษา 
ตำแหน่ง และประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 5 คน 
ครู จำนวน 94 คน นักเรียน นักศึกษา จำนวน 133 คน และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา จำนวน 
133 คน รวมทั้งหมด 365 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครูที่มีต่อการบริหาร งานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จำนวน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการ 
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการส่งเสริม 
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ท่ีมีค่าความเช่ือมันท้ังฉบับเท่ากับ .93  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)  
 

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีบุรีรัมย์ ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ เมื่อแยก
เป็นรายด้านพบว่ามีด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดสามลำดับ ลำดับแรกได้แก่ ด้านการวัดประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน และด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากัน 
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คือ รองลงมาคือ ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ และอันดับที่สามคือ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  

1.1 ความคิดเห็นของครูที ่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวน การเรียนรู้ ด้านการวัดประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนา
และใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ตามลำดับ 

1.2 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ เมื่อแยกเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรายด้านสามลำดับ ลำดับแรกได้แก่ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ และด้านท่ีสามได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 

1.3 ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ เมื่อแยก
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรายด้านสามลำดับ ลำดับแรก
ได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ และด้านท่ีสามได้แก่ ด้านการวัดประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เมื ่อจำแนกตามตำแหน่ง พบว่าผู ้บริหารและครูมี
ตำแหน่งท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ทั้ง 8 ด้าน เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า ครูที่มีเพศแตกต่างกัน 
โดยภาพ รวมมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการไม่มีแตกต่างกัน 

2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ทั้ง 8 ด้าน เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า
ครูที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
จึงปฏิเสธสมมติ ฐานท่ีต้ังไว้   

2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ทั ้ง 8 ด้าน เมื ่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าครูที ่มีวุฒิ
การศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ 

2.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ทั้ง 8 ด้าน เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า
ครูที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  

2.5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครอง ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้ 
บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ท้ัง 8 ด้าน เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าผู้ปกครองท่ีมีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรรีมัย์ 
โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

2.6 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ท้ัง 8 ด้าน เมื่อจำแนกตามอาย ุพบว่าผู้ปกครอง ท่ีมี
อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์  โดยภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.7 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครอง ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  รวมท้ัง 8 ด้าน เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า
ผู้ปกครอง ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์   โดยภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน  

2.8 ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร ัมย์  ทั ้ง 8 ด้าน พบว่า
ผู ้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชา โดยภาพรวมไม่มีความ
แตกต่างกัน  

2.9 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความคิดเห็นของของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีต่อการบริหาร 
งานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ทั้ง 8 ด้าน เมื่อแยกตามเพศ พบว่า
นักเรียน นักศึกษา ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน 
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2.10 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีต่อการบริหาร 
งานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ทั ้ง 8 ด้าน เมื ่อแยกตามระดับ
การศึกษา พบว่านักเรียน นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน  

ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของครูไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ท้ังสามข้อ ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา 
และมีประสบการณ์ในการทำงานที่ใกล้เคียงกัน ทำให้มีความต้องการ ความรู้สึกและความคิดเห็นท่ี
เหมือนกัน ผลจึงไม่แตกต่างกัน 


