
ความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวชิาการ โรงเรียน
ประชานิเวศน์  ส านักงานเขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุนิษา  สอนสุภาพ 
การบริหารการศึกา 

 

บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอของนกัเรียนท่ีมีต่อ 

การบริหารงานวชิาการโรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ

โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานครเม่ือจ าแนกตาม เพศ และ

ระดบัชั้นท่ีศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่นกัเรียนในโรงเรียนประชา

นิเวศน ์  ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  การเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิสุ่มโดยใช้

ตาราง Krejcie และ Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  120  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  จ  านวน 

45 ขอ้ ผา่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน และมีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.937 สถิติท่ีใช้

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ  2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัพึงพอใจของ

นกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 3.  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน

วชิาการโรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  จ  าแนกเพศ โดย

ใช ้t – test  4.  เปรียบเทียบพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียน



ประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  จ  าแนกตามระดบัชั้นท่ีศึกษา ใช้

การวเิคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)  หากมี

ความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ 

ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc Comparison) 

 
ผลการวจิัยพบว่า 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 120  คน  พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถาม เป็นนกัเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียน   นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกวา่
เพศชาย  นกัเรียนส่วนใหญ่อยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  รองลงมาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
            2. ผลการเปรียบเทียบสรุปผลไดด้งัน้ี 
เม่ือจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัชั้นเรียน นกัเรียนมีความเห็น 
เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนประชานิเวศน ์  ส านกังานเขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ระดบัผลการเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
           3.  การวเิคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารวชิาการ 
โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  จ  าแนกตามระดบัชั้นการเรียน โดยภาพรวม พบวา่ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมี 
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ระหวา่งกลุ่มดา้น
หลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 



ค าส าคญั 
ความพึงพอใจ      การบริหารงานวชิาการ   

ความน า 
       ในปัจจุบนัการศึกษานบัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาคนใหมี้ความ

เจริญงอกงามกา้วหนา้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ สังคม วฒันธรรม และสติปัญญา 
โรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงมีส่วนร่วมในบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการดูแล
ช่วยเหลือ อบรมสั่งสอน ฝึกฝนจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อใหน้กัเรียนได้
เจริญเติบโตเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบสามารถด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542(ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หนา้ 3) 
คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีสุข ดงันั้นความส าคญัของการบริหารงานวชิาการถา้ผูบ้ริหาร
สามารถท่ีจะบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการพฒันาโรงเรียน นกัเรียน ให้
บรรลุตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา นอกจากน้ีแลว้ผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการ
ด าเนินงานวชิาการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการศึกษาของชาติ กคื็อ ครูซ่ึงเป็นผูท่ี้จะตอ้ง
น านโยบายมาปฏิบติัโดยตรง เป็นผูท่ี้จะเห็นถึงความสามารถของการบริหารงานวชิาการ
ของผูบ้ริหารมากท่ีสุด เพื่อเป็นการศึกษาถึงการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหาร  

ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน
วชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาน้ีจะเป็น
ประโยชนส์ าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาใน
โรงเรียน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการบริหารงานวชิาการ ของสถานศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียน 

ประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 



             2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน

วชิาการโรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งความพึงพอใจของนกัเรียนต่อ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประชานิเวศน์  ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 
โดยมี 
   1.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
    - เพศ 
   - ระดบัชั้นท่ีศึกษา (ป.4  ป.5  ป.6) 

     1.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารงาน
วชิาการโรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย     
1. ดา้นหลกัสูตร 
2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
3. ดา้นส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
4. ดา้นการจดักิจกรรม 
5. ดา้นการวดัและประเมินผล   
 
2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียน โรงเรียนประชา
นิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร     จ  านวน  120  คน    
3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ด าเนินการ  1-12  กมุภาพนัธ์  2558   
 

ผลการวจิัย 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 
1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ นกัเรียนผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 
120 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง 
จ านวน 57  คน คิดเป็นร้อยละ 47.5  เป็นชาย จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 



ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่ ก าลงัศึกษาอยูช่ั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน  45 คน คิด 
เป็นร้อยละ 37.5 ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะห์ระดับความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ต่ีอการบริหารงานวชิาการ
ของโรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร ในดา้นต่างๆ พบวา่ 
           1. ดา้นหลกัสูตร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ 

           2. ดา้นการจดัการการเรียนการสอน พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
บริหารงานวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก ครูมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตรง
ในเน้ือหาวชิาท่ีสอนเป็นอยา่งดี , มีเอกสารประกอบการสอน อธิบายจุดประสงค ์
ขอบเขต เน้ือหาของวชิา  แนะน าวธีิการเรียนการสอน และการประเมินผลวิชาท่ีเรียนให้
นกัศึกษาทราบ , นกัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ใหม่ๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย 
          3. ดา้นส่ือการสอน และแหล่งเรียนพบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
บริหารงานวชิาการ นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก  นกัเรียนสามารถน าขอ้มูลท่ี
ไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้, นกัเรียนไดศึ้กษาและพฒันาตนเอง ดว้ยส่ือการสอน 
และแหล่งเรียนรู้ , ผูเ้รียนเขา้ใจวธีิการใชอุ้ปกรณ์ส่ือการสอนแต่ละชนิดใหเ้กิดประโยชน์
ต่อการเรียน  
           4. ดา้นการจดักิจกรรม พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
บริหารงานวชิาการ ในอยูใ่นระดบัมาก กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีท าใหไ้ดท้  างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น,การจดักิจกรรมของโรงเรียนส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนในการท า
กิจกรรมเป็นหมู่คณะ,การจดัการเรียนรู้ช่วยใหน้กัเรียนสร้างความรู้ ความเขา้ใจดว้ย
ตนเองได ้     

การบริหารงานวชิาการ ในดา้นหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก คือ หลกัสูตรเป็นหวัใจส าคญั
ท่ีสามารถสร้างเยาวชนของชาติใหมี้คุณภาพ,นกัเรียนไดรั้บความรู้ ทกัษะ แประสบ
การณ์ เพิ่มข้ึน, มีการเรียงล าดบัตามขั้นตอนการเรียนการสอนจากง่ายไปยาก  ตามล าดบั 



         5.  ดา้นการวดัผลและประเมินผล พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
บริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมาก นกัเรียนไดน้ าผลการเรียนแต่ละคร้ังไปปรับปรุง
พฒันาต่อการเรียนอยูเ่สมอ , ระดบัคะแนนเป็นตวัช้ีวดัท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนได,้
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประเมินผล 

การวเิคราะห์เปรียบเทยีบความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ต่ีอการบริหารวชิาการ 
โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล 
              1. จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

  2. จ าแนกตามระดบัชั้นการเรียน โดยภาพรวม พบวา่ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมี 
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ระหวา่งกลุ่มดา้น
หลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       4.  ผลการวจิัยจากการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ต่ีอการบริหาร 
วชิาการ โรงเรียนประชานิเวศน์   ส านักงานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัชั้นการเรียน ผลการเปรียบเทียบสรุปผลไดด้งัน้ี 
เม่ือจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัชั้นเรียน นกัเรียนมีความเห็น 
เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนประชานิเวศน ์  ส านกังานเขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5ดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ระดบัผลการเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 
 
 



อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน

วชิาการ โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ไดข้อ้สรุปท่ีมี
ประเดน็ท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 
        5.2.1  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาวจิยัความ
พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนประชานิเวศน์ โดยรวมอยู่
ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั เรียงตามล าดบั
จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรม ดา้นการวดั
และประเมินผล ดา้นหลกัสูตร ดา้นการนิเทศภายในสถานศึกษา และดา้นส่ือการสอน 
และแหล่งเรียนรู้จากผลการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน
วชิาการ โรงเรียนประชานิเวศน ์ ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ไดข้อ้สรุปท่ีมี
ประเดน็ท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 

ผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ 
โรงเรียนมธัยมศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นางสาวจนิตนา 
จริยานนท์ ไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีมีต่อพระสงฆผ์ูส้อนวชิาพระพุทธศาสนา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่โดยภาพร่วมมี
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวชิาพระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ ์อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด เร่ืองนกัเรียนคิดวา่การ
เรียนวชิาพระพุทธศาสนากบัพระสงฆค์วรจดัท าอยา่งทัว่ถึงทุกโรงเรียน,นกัเรียนคิดวา่
การเรียนวชิาพระพุทธศาสนากบัพระสงฆท์ าใหไ้ดรู้้อยา่งถูกตอ้ง และความพงึพอใจ ใน
ระดบัมากในการเรียนวชิาพระพุทธศาสนากบัพระสงฆเ์ป็นโอกาสดีของนกัเรียน การ
เรียนวชิาพระพุทธศาสนากบัพระสงฆท์ าใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบั
พระพุทธศาสนามากข้ึนนกัเรียนสนใจเรียนวชิาพระพุทธศาสนามากข้ึน เม่ือเรียนกบั
พระสงฆ ์



จากผลการวจิยัท่ีไดศึ้กษาท าใหเ้ห็นไดว้า่ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการ 
บริหารงานวชิาการ ยอ่มมีผลต่อการบริหารงานวชิาการเป็นอยา่งมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

1. ดา้นหลกัสูตร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้มี
ความคิดเห็นเร่ืองความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ โรงเรียน
ประชานิเวศน ์ ดา้นหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก 8 ขอ้  

2. ดา้นการจดัการการเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ทุกขอ้มีความคิดเห็นเร่ืองความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน
วชิาการ โรงเรียนประชานิเวศน์ ดา้นการจดัการการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

3. ดา้นการจดักิจกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่
ทุกขอ้มีความคิดเห็นเร่ืองความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ดา้นการจดักิจกรรม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

4. ดา้นส่ือการสอน และแหล่งเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ทุกขอ้มีความคิดเห็นเร่ืองความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน
วชิาการ โรงเรียนประชานิเวศน์ ดา้นส่ือการสอน และแหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้  

5.  ดา้นการวดัผลและประเมินผล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ทุกขอ้มีความคิดเห็นเร่ืองความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน
วชิาการ โรงเรียนประชานิเวศน์ ดา้นการวดัผลและประเมินผล อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรีแพร ออมสิน ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
วชิาการตามทศันะของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นหลุมหลงั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาญจนบุรีเขต 4  ผลการศึกษาพบวา่ 

1. ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวชิาการตามทศันะของนกัเรียนอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น 



2. นกัเรียนหญิงมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการสูงกวา่นกัเรียนชาย 3 
ดา้นคือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการจดักิจกรรม ส่วน
นกัเรียนชายมีความพึงพอใจสูงกวา่นกัเรียนหญิง 1 ดา้น คือ ดา้นนวตักรรม เทคโนโลย ี
ส่ือ และหอ้งสมุด 

3. นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่ 2.00  มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
วชิาการสูงกวา่นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียน 2.00 ข้ึนไป 2 ดา้น คือ ดา้นการจดัการเรียน
การสอน และดา้นนวตักรรม เทคโนโลย ีส่ือ และหอ้งสมุด ส่วนนกัเรียนท่ีมีระดบัผล
การเรียน 2.00 ข้ึนไปมีความพึงพอใจสูงกวา่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่ 2.00    2 ดา้น 
คือ ดา้นหลกัสูตร และดา้นการจดักิจกรรม 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กติติพงษ์ วงศ์สุนทร ไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ืองการ 
บริหารงานวชิาการของโรงเรียนผูน้  าการใชห้ลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครความมุ่งหมายของการวจิยัเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรียนผูน้  าการใชห้ลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษา ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร วา่มีการบริหารดา้นวชิาการ ดา้นการจดัหลกัสูตร
การเรียนการสอน วดัผลและประเมินผลการศึกษาการนิเทศการศึกษา และการฝึกอบรม
ครู การบริหารวสัดุอุปกรณ์การศึกษา หอ้งสมุด และการใชแ้หล่งทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
ตามล าดบัเปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน 
วดัผลและประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา และการฝึกอบรมครู การ 
บริหารวสัดุอุปกรณ์การศึกษา หอ้งสมุด และการใชแ้หล่งทรัพยากรทอ้งถ่ิน การจดั
กิจกรรมทางวชิาการและการบริการชุมชนพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัและยงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อภิรดี     ธเนศวร ไดท้ าการวจิยัเร่ืองการบริหารงานวชิาการของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา กรมการสามญัศึกษาจงัหวดัปราจีนบุรี ความมุงหมายการวจิยัน้ีเพื่อ
ศึกษาการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา และโรงเรียนมธัยมศึกษา
ประจ าต าบล การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีศึกษาการบริหารงานวชิาการตามองคป์ระกอบท่ีส าคญั 
5 ดา้น คือ การวางแผนงานวชิาการ การจดัการเรียนการสอนการนิเทศศึกษา การวดัและ



การประเมินผล การจดักิจกรรมทางวชิาการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็น
ผูบ้ริหาร และอาจารย ์โรงเรียนมธัยมศึกษา กรมสามญัศึกษา จงัหวดัปราจีนบุรี
ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหาร อาจารยมี์ความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการของ 
ผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์แตกต่างกนั การเปรียบเทียบการ
บริหารงาน 
วชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและอาจารยโ์รงเรียน
มธัยมศึกษาประจ าอ  าเภอและโรงเรียนมธัยมศึกษาประจ าต าบล พบวา่ มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั 
           5.2.2   ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานวชิาการจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นกัเรียนเก่ียวกบั “ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ โรงเรียน
ประชานิเวศน ์  ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร ” จ าแนกตามเพศ พบวา่ ความ
คิดเห็นต่อความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงเพศชายมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ เท่ากบัเพศหญิงจ านวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวดั
และประเมินผล   ส่วนเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
บริหารงานวชิาการมากกวา่เพศชายจ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
ดา้นการจดักิจกรรม ดา้นหลกัสูตรและดา้นส่ือการสอน และแหล่งเรียนรู้ 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบั “ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ 
การบริหารงานวชิาการ โรงเรียนประชานิเวศน ์  ส านกังานเขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร” จ าแนกตามระดบัชั้น พบวา่ ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มี
ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน 
วชิาการมากสุด รองลงมาคือ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี   
6  ตามล าดบั 



        5.2.3   แนวทางเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนประชานิเวศน ์  
ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัสูตร หลกัสูตรมีเน้ือหาท่ียากต่อความ
เขา้ใจของนกัเรียน และหลกัสูตรมีเน้ือหาไม่ทนัตามยคุสมยั   ดา้นการจดัการเรียนการ
สอน โรงเรียนมีการดูแลเอาใจใส่บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมกบัการเรียน 
นกัเรียนจึงไม่ไดรั้บความสุขในการเรียนเท่าท่ีควรดา้นการจดักิจกรรม นกัเรียนไม่ค่อยมี
โอกาสไดท้ ากิจกรรมทางศาสนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัครู เพื่อน 
ดา้นส่ือการสอน แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีการใชส่ื้อการสอน แหล่งเรียนรู้ไม่ทนัสมยั 
นกัเรียนจึงพฒันาตนเองนอ้ย 
ดา้นการวดัและประเมินผล มีความยติุธรรมนอ้ย คะแนนจึงไม่เป็นตวัช้ีวดัท่ีแทจ้ริง 
นกัเรียนมีการน าผลการเรียนไปปรับปรุงพฒันาการเรียนนอ้ย 
         5.2.4   ขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนประชานิเวศน ์  
ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  
       ดา้นหลกัสูตร ควรมีการปรับหลกัสูตรใหเ้ขา้กบัทอ้งถ่ินและใหท้นัตามสถานการ 
ปัจจุบนั มีการปรับหลกัสูตรตามความตอ้งการของนกัเรียน 
         ดา้นการจดัการเรียนการสอน ควรมีการจดัหาบุคลากรมาดูแล เอาใจใสในการเรียน
สอนใหเ้พียงพอ มีการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียน มีการ
จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อนกัเรียนจะไดรั้บความสุขในการเรียน 
         ดา้นการจดักิจกรรม ควรเปิดโอกาสไดท้ ากิจกรรมท่ีเกิดประโยชนต่์อตนเอง, 
โรงเรียนควรพานกัเรียนไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา, ควรมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการ
แสดงออกของนกัเรียนเพื่อนกัเรียนจะไดอ้อกความคิดเห็น กบัครูและเพื่อน 
         ดา้นส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนควรจดัหาส่ือการสอน แหล่งเรียนรู้ ให้
พอเพียง ครูควรมีการพฒันาในการใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการสอนท่ีทนัสมยั ควรจะจดัหา
ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ใหต้รงกบัทกัษะของนกัเรียนเพื่อช่วยในการพฒันาตนเอง 



         ดา้นการวดัและประเมินผล โรงเรียนควรมีการจดัรูปแบบในการวดัผลและ
ประเมินผลตามลกัษณะทอ้งถ่ินใหเ้ป็นแบบมาตรฐานในทุกระดบัชั้น โรงเรียนควรเพิ่ม
แรงจูงใจเพื่อใหน้กัเรียนมีการน าผลการเรียนไปปรับปรุงพฒันาการเรียน 
5.3  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
5.3.1  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผลการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปปรับใชก้บัสถานศึกษาได ้เป็นอยา่งดี เช่น การน า
ผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ผลการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปปรับใชก้บัสถานศึกษาท่ีมี
ปัญหาในดา้นต่าง ไดแ้ก่ 

1. ดา้นการบริหารสถานศึกษาตามบทบาท ภาระ หนา้ท่ีและงานของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษานั้น งานวชิาการถือวา่เป็นงานหลกั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของผูเ้รียน ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ส่วนงานอ่ืนๆ ถือวา่เป็นงานท่ีส าคญัรองลงมาและเป็นงาน
สนบัสนุน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรยดึเอางานวชิาการเป็นหลกัในการบริหารและมีความ
เป็นผูน้  าทางวชิาการท่ีจะน าโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ 

2. ดา้นการบริหารงานวชิาการ เป็นหวัใจส าคญัของสถานศึกษาและเป็นส่วน
หน่ึงของการบริหารการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของแต่ละ
สถานศึกษา ดงันั้นการศึกษาจึงยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาท่ีดีตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจะพบไดว้า่ผลการวจิยัไดก้ล่าวถึงปัญหาการบริหาร
การศึกษา และนกับริหารการศึกษาไดเ้นน้ใหมี้การปฏิรูปการศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือ
การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา พฒันาผูเ้รียน พฒันาการเรียนการสอน และพฒันา
สถานศึกษา 

3. การจดัสภาพการเรียนหรือจดับรรยากาศในการเรียนท่ีเหมาะสม จะท าให้
ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจและสนุกสนานกบัการเรียน โดยท่ีสถานศึกษาจะตอ้งจดั
บรรยากาศในการ 
เรียนใหผู้เ้รียนสนใจหรือพึงพอใจได ้และเกิดความอยากเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีการ
ก าหนดทิศทางในการท างานและนโยบายในการบริหารงานวชิาการท่ีชดัเจน 
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