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ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนทีม่ต่ีอการบริหารงานวชิาการ 
 โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ ส านักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 

 

รัชณี  ประทุมชาติ* 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________ 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ

ตอ้งการของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการจ าแนกตาม เพศ อายุ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
คือ ผูป้กครองของเด็กนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ ส านกังานเขตหนองจอก  
กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งส้ิน127 คน โดยใชต้ารางเครซ่ีและมอร์แกนโดย
วิธีการสุ่มอยา่งง่าย(Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่น
การทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s Alpha 
Coefficeint) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.921 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์เปรียบเทียบความตอ้งการของผูป้กครองท่ีมีต่อ
การบริหารงานวชิาการโรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ ส านกังานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามเพศ วิเคราะห์ค่าโดยใชค้่า t – test แบบ Independent ส าหรับ อายุ วิเคราะห์ค่าโดยใชค้่า One 
Way Analysis of Varianceเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ่(Scheffe’s Post hot Comparison) 

ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.ผูป้กครองนกัเรียนมีความตอ้งการต่อการบริหารงานดา้นวิชาการ โรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ 

ส านกังานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ดา้นวธีิการสอน  ดา้นครูผูส้อน ดา้นวดัผลประเมินผล มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ส่วน

ดา้นส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

            2.ผลการเปรียบเทียบ ความตอ้งการของผูป้กครองท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความตอ้งการต่อการ

บริหารงานดา้นวิชาการ โรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ  ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 3.ผลการเปรียบเทียบความต้องการของผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกันมีความต้องการต่อการ

บริหารงานด้านวิชาการ ในโรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ ส านักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ค าส าคัญ 
 ความตอ้งการของผูป้กครอง  การบริหารงานวชิาการ โรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ  
บทน า 
            การศึกษาเป็นเคร่ืองมือ  หรือกระบวนการส าคัญในการพัฒนาความรู้   ความคิด   
ความสามารถ  รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคลตั้งแต่รากฐานชีวิตไปทุก
ช่วงอายุต่ออยา่งเน่ืองตลอดชีวิต  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2540  :   ก)  ดงัท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะครู 
และนกัเรียนท่ีไดรั้บ พระราชทานรางวลัทุนการศึกษา  ณ. พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน  เม่ือวนัท่ี  
27  กรกฎาคม  2524  ความตอนหน่ึงวา่ “...การศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างและพฒันาความรู้  
ความคิด  ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคลในสังคม  และบ้านเมืองให้การศึกษาท่ีดีแก่
เยาวชนไดอ้ยา่งครบถว้น  ลว้นพอเหมาะกบัทุก ๆ ดา้น  ของสังคมไทย  และบา้นเมืองนั้นๆ ก็จะมี
พลเมืองท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงสามารถธ ารงรักษาความเจริญมัน่คงของประเทศชาติ บา้นเมืองและพฒันา
ให้กา้วหน้าต่อไปโดยตลอด..” (กรมวิชาการ.  2540 : 17) ในการจดัการศึกษาในปัจจุบนัเป็นท่ี
ยอมรับกนัวา่  หน่วยงานท่ีส าคญัท่ีสุดต่อการจดัการศึกษา  คือ  โรงเรียนเพราะมีหนา้ท่ีให้การศึกษา
อบรมโดยตรง  ดงันั้นวตัถุประสงค์หลกัของการบริหารงานโรงเรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 ท่ีมุ่งจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถ  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 5) และบรรลุตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร  คือมุ่งพฒันา
คุณภาพของผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีขีดความสามารถในการแข่งขนั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศกัยภาพของผูเ้รียนให้สูงข้ึน  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขไดบ้น
พื้นฐานของความเป็นไทย  และความเป็นสากล  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : ค  าน า) 



 
            การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินนบัเป็นปัจจยัและเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้การจดัระบบ
การศึกษาสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  เน่ืองจากจะท าให้ชุมชนมีพลงัต่อรองกบั
กลุ่มผลประโยชน์อ่ืนๆ ไดม้ากข้ึนถา้พิจารณาในระยะยาวแลว้ผลการมีส่วนร่วมของชุมชนจะน าชุมชน
ไปสู่การพึ่งตนเองไดน้อกจากน้ีผลของการพฒันาก็จะสอดคลอ้งกบับริบทและความตอ้งการของชุมชน
อยา่งแทจ้ริง แต่การจดัการศึกษาของประเทศไทยท่ีผา่นมาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา
ถูกลดบทบาทลงมากโดยเฉพาะหลงัจากการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประถมศึกษาพุทธศกัราช  2464  
ซ่ึงรัฐใช้ระบบโรงเรียนเขา้มาแทนท่ีบทบาทของบา้นวดั  การท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งแทจ้ริงจึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอยา่งมาก  เช่น  ขาดแคลน
ทรัพยากรโดยเฉพาะงบประมาณ ขาดความหลากหลายในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการและความสนใจของประชาชนส่ิงส าคญัคือ ประชาชนไม่ไดรั้บโอกาสใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา  จึงท าให้การจดัการศึกษาไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแทจ้ริง การศึกษา
ส าหรับคนส่วนใหญ่ในสังคมไม่อาจเกิดข้ึนไดภ้ายใตภ้าวะ  การรวมอ านาจและยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศท่ีมุ่งเพื่อคนส่วนนอ้ยดงัเช่นปัจจุบนั  ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีกลไกของรัฐในส่วนต่างๆ จะตอ้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรวมตวักนั  และมีองค์กรจดัตั้งในระดบัต่างๆ ตั้งแต่ระดบัรากฐานท่ี
เก่ียวเน่ืองกับผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มอาชีพจนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถ่ิน  อนัจะเป็น
หลกัประกนัส าคญัท่ีจะท าใหแ้นวความคิดเร่ืองการกระจายอ านาจทางการศึกษาบรรลุผล  โดยรัฐตอ้งลด
บทบาทจากการเป็นผูคุ้มอ านาจในการจดัการศึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียวดงัท่ีเป็นอยูใ่ห้นอ้ยลง  พร้อมกบัเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจและการบริหารมากข้ึน  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท่ีน้ีจะต้องมีความหมายให้ถึงระดับอ านาจการตัดสินใจในการก าหนดหลักสูตรให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน  มิใช่การมีส่วนร่วมเฉพาะในความหมายท่ีเป็น
ฝ่ายถูกกระท า  คือ  การบริจาคเงิน  วสัดุ  แรงงานดงัเช่นท่ีมา  (โอวาท  สุทธนารักษ,์ 2550 : 45) 
            โรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ  สังกดัส านกังานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร    เปิดสอนตั้งแต่
ระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  ท่ีรัฐ
จดัให้เรียกว่า  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งเนน้การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพมนุษยทุ์กดา้น  ไม่ว่าจะ
เป็นดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  คุณธรรม  ค่านิยม  ความคิด  การประพฤติปฏิบติั  
โดยคาดหวงัวา่คนท่ีมีคุณธรรมจะท าใหส้ังคมมีความมัน่คง  สงบสุข  มีความสามารถประกอบอาชีพการ
งานอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์  ก าหนดวตัถุประสงค์ของการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  และเทคโนโลยี  ผูบ้ริหารการศึกษามีบทบาทส าคญั
ต่อการบริหารการศึกษา  ให้เป็นไปตามจุดประสงค์นั้น  การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของ
ผูบ้ริหาร  ไมว่า่สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้าก
ผลงานดา้นวชิาการ  เน่ืองจากงานวิชาการการมีขอบข่ายกวา้งขวางครอบคลุมงานในดา้นหลกัสูตร  การ
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จดักิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้  การจดัส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนการ
นิเทศการศึกษาและการวดัผลประเมินผล  ซ่ึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาซ่ึงเก่ียวข้องกับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษา  เรียงจากจุดประสงค์อันดับแรกในการจัดตั้ ง
สถานศึกษาก็เพื่อการด าเนินการ  การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ  

จากสภาพความเป็นจริงไดป้ระสบปัญหา  เช่น  การด าเนินงานดา้นครูผูส้อน  ซ่ึงมีหนา้ท่ีปฏิบติั
นอกเหนือจากการสอน  บางท่านมีชัว่โมงสอนมาก  บางท่านสอนหลายวิชา  บางท่านสอนวิชาท่ีไม่ตรง
กบัวุฒิทางการศึกษาใช้เพียงประสบการณ์และการอบรมเท่านั้น  จึงท าให้เกิดปัญหาดา้นการสอนและ
การถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียน  ท าให้การด าเนินการจดัการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดไว ้ นอกจากนั้นวิธีการสอนของครูบางท่านยงัยึดติดการสอนแบบเดิม  กล่าวคือ  ใช้
ครูเป็นศูนยก์ลางและไม่มีการด าเนินการจดัส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนมาช่วยในการถ่ายทอดความรู้
ให้กบัผูเ้รียน  ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ครูถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี  ครูผูส้อนไม่
สามารถพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจากวิธีการเรียนการสอนลา้สมยั  การถ่ายทอดเน้ือหาไม่มีการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาใช้  ในด้านการวดัผลประเมินผล  ครูบางท่านไม่ด าเนินการจดัวิธีการวดัผล
ประเมินท่ีหลากหลายและต่อเน่ืองครูผูส้อนมีภาระงานมาก  ท าให้ตอ้งใช้เวลาในการตรวจงานหรือ
แบบทดสอบการวดัผลจึงตอ้งใช้แบบทดสอบปรนยัแบบเลือกตอบมากกว่าการวดัผลวิธีอ่ืนๆ ซ่ึงการ
วดัผลท่ีดี  ควรใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

จากสภาพดงักล่าวผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นครูผูส้อน  และรับหน้าท่ีดา้นงานวิชาการของโรงเรียน
สุเหร่าบา้นเกาะ  ส านกังานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร ท่ีตอ้งรับผิดชอบงานจดัการเรียนการสอน  
จึงมีความสนใจศึกษาความตอ้งการของผูป้กครองนกัเรียน  ต่อการบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียน
สุเหร่าบา้นเกาะใน 4  ดา้น  คือ  ดา้นวธีิสอน  ดา้นครูผูส้อน  ดา้นส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน  และดา้น
การวดัผลประเมินผล  เพื่อน าการศึกษาท่ีได้ไปปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการของผูป้กครองนักเรียน  ต่อการพฒันาการบริหารงานด้านวิชาการ
โรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ  ส านกังานเขตหนองจอก   กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการของผูป้กครองนกัเรียน  ต่อการพฒันาการบริหารงานดา้นวิชาการ
โรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและอายุของ
ผูป้กครอง 
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ขอบเขตของการวจัิย 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่  ผูป้กครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ  ส านกังานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  จ  านวน  192  
คน   การเลือกสุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย  จ  านวน 127  คน  โดยใชต้ารางเครซ่ีและมอร์แกน 
      ตัวแปรในการวจัิย 
 1.  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ และอาย ุ

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ศึกษาความตอ้งการของผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการพฒันาการบริหารงานดา้นวชิาการโรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ ส านกังาน
เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร จ าแนก 4  ดา้น คือ  1.ดา้นวธีิสอน  2.  ดา้นครูผูส้อน  

 3.  ดา้นส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน   4.  ดา้นวดัผลประเมินผล 
   
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) และค่าความเช่ือมัน่ 
โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า(Alpha Coefficeint) ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.921 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  1. ขอ้มูลส่วนบุคคล  2. เน้ือหาท่ีจะท าวิจยั         
3. ขอ้เสนอแนะ(ค าถามปลายเปิด) 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
หาคาร้อยละ 

2. ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนสุเหร่า
บา้นเกาะ  ส านกังานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย ( ̅)และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. เปรียบเทียบความตอ้งการของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสุเหร่า
บา้นเกาะ  ส านกังานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช ้t – test 

4. เปรียบเทียบความตอ้งการของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสุเหร่าบา้น
เกาะ  ส านกังานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามอายุ ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One – way anglysis of variance : ANOVA) หากมีความตอ้งการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติจะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ ตามวธีิของเชฟเฟ่(Scheffe’s Post hoc Comparison)  
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ผลการวจัิย 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี  

            1.สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง 127 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุ 30 – 45 ปี มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ต ่ากวา่ 30 ปี และตั้งแต่ 45 ปี ข้ึนไป  

ตามล าดบั 

 2.ศึกษาความตอ้งการต่อการบริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ  ส านักงานเขต

หนองจอก  กรุงเทพมหานคร  ผูป้กครองนกัเรียนมีความตอ้งการโดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

 3.ผลการเปรียบเทียบ ความต้องการของผูป้กครองท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความต้องการต่อการ

บริหารงานดา้นวชิาการ โรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ  ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

และรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 4.ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการของผูป้กครองท่ีมีอายตุ่างกนัมีความตอ้งการต่อการบริหารงาน

ดา้นวชิาการ ในโรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ ส านกังานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น

มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

อภิปรายผลการวจัิย 
 การแสดงความตอ้งการของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุเหร่าบา้นเกาะ 
ส านกังานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความตอ้งการในดา้นส่ือ
อุปกรณ์การเรียนการสอน มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านครูผูส้อน รองลงมาคือ ด้านวิธีการสอน และ
อนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นวดัผลประเมินผล ซ่ึงอภิปรายในแต่ละดา้น ไดด้งัน้ี 
              ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยภาพรวมและราย
ขอ้ ผูป้กครองมีความตอ้งการต่อการบริหารงานดา้นส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
แสดงวา่ ผูป้กครองตอ้งการให้โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีครบ ทนัสมยั เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 
สามารถใชไ้ดทุ้กเวลาท่ีนกัเรียนตอ้งการศึกษาหาความรู้ตวัตวัเอง และสามารถใชแ้ทนครูไดใ้นกรณีท่ีครู
ไม่อยู่ติดการอบรม ประชุม สัมมนา แต่เน่ืองจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้นงบประมาณท่ีได้รับ
จดัสรรจากรัฐบาลจึงมีค่อนขา้งน้อยยงัตอ้งน าไปบริหารจดัการในเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่า
จดัซ้ือวสัดุซ่อมแซมและอ่ืน ๆ ดงันั้นงบในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอนครูส่วน
ใหญ่จดัหาซ้ือและผลิตข้ึนมาใชเ้อง  สอดคลอ้งกบัท่ีค ากล่าวของสมบูรณ์  สงวนชาติ ( 2543:45-44) กล่าว
วา่ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีผูส้อนและผูเ้รียนน ามาใชใ้นการเรียนการสอน
ใหมี้ประสิทธิภาพไดแ้ก่ วสัดุท่ีมีในธรรมชาติหรือท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ วิธีสอน
และกิจกรรมซ่ึงไดน้ ามาใชใ้นการถ่ายทอดความรู้จากครูผูส้อนอย่างมีเป้าหมายในการเรียนการสอนใน
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ปัจจุบนัไดแ้ก่  ส่ือ  ICT ดงัจะเห็นไดจ้ากท่ีผูป้กครองน าบุตรหลานไปเรียนสอนคอมพิวเตอร์แมว้า่จะมี
ราคาแพงก็ตามแต่ก็คุม้ค่าในการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ 
              ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการวดัผลและประเมินผล โดยภาพรวมและราย
ขอ้ ผูป้กครองมีความตอ้งการต่อการบริหารดา้นการวดัผลและประเมินผลอยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่ท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะวา่ในการแจง้ผลการเรียนในแต่ละปีการศึกษามีการแจง้ผลการเรียนปลายภาคเรียนท่ี  2  ซ่ึง
ผลการสอบของแต่ละกลุ่มสาระวชิา คะแนนรวมและล าดบัท่ีสอบได ้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดเพื่อ
น ามาพฒันาในกระบวนการปรับปรุงพฒันาต่อไปดงันั้นงานวิจยัของคลัลาร์ด (Callard. 1979:563-A ;
อา้งอิงจากสมหมาย วฒันะคีรี  2549 -34 ) ได้ศึกษาความต้องการของบิดามารดาต่อความส าเร็จทาง
การศึกษาของนกัเรียน  การเสริมแรงทางการเรียนตอ้งมีการทดสอบหรือรายงาน เม่ือประเมินผลแลว้ตอ้ง
แจง้ใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีตอ้งปรับแกไ้ขนั้นดว้ย 

2. ผลการเปรียบเทียบ ความตอ้งการของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
สุเหร่าบ้านเกาะ ส านักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามเพศ  โดยภาพรวม พบว่า
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่งผลให้มุมมองต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมีความแตกต่างกนั การบริหารงานวชิาการนั้น เพศชาย เพศหญิง ก็ตอ้งมีการเรียนรู้พฒันาทกัษะ
และมีความสนใจศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจดัการศึกษาต่อการบริหารงานต่างๆ ให้
สมบูรณ์ เป็นท่ีไวว้างใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนผูป้กครองท่ีมีเพศแตกต่างกนัไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อบทบาทการมีส่วนร่วมแต่ความรู้ มีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วม 
กล่าวคือบุคคลท่ีมีความรู้ จะมีความตอ้งการแสดลงความคิดเห็น บทบาทและตอ้งการมีส่วนร่วมมากกวา่ 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉลอง  คงเจริญ ( 2545 )ไดศึ้กษา เร่ืองคุณลกัษณะและความคิดเห็นของ
ผูป้กครองนกัเรียนต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร  พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีแสดงออกทางความคิดต่อการ
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 

3. ผลการเปรียบเทียบ ความตอ้งการของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
สุเหร่าบา้นเกาะ ส านกังานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ พบวา่ โดยภาพรวมและราย
ดา้นมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประพล   มี
สติ (2552) ได้ ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   
สังกดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาตั้ง อ าเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย พบวา่ ผูป้กครองท่ี มีอายุต่างกนัมี
ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษา โดย ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 



  8 
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
1.1 ดา้นวธีิสอน  ควรมีวธีิสอนท่ีหลากหลายเพื่อกระตุน้ความสนใจกบัผูเ้รียน 
1.2 ดา้นครูผูส้อน ควรมีครูท่ีเช่ียวชาญในแต่ละวชิาเพื่อใหผู้เ้รียนไดรับความรู้อยา่งเตม็ท่ี 

 1.3 ดา้นส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน จดัให้มีส่ือท่ีเหมาะสมและหลากหลายประเภทให้กบั
ผูเ้รียน 
 1.4 ดา้นการวดัผลประเมินผล ให้มีการวดัผลประเมินผลหลากหลายวิธีและแจง้ผลการประเมิน
ใหผู้ป้กครองทราบ 
 

เอกสารอ้างองิ 
กิติมา  ปรีดิลก. (2549). การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : อกัษรพิพฒัน์. 

กรมวชิาการ. (2548). การพัฒนาส่ือการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551. พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ : คุรุ

สภาลาดพร้าว. 

กฤษณา  ศกัด์ิศรี. (2548). ความต้องการของมนุษย์. นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

คุรุสภาองคก์ารวชิาชีพครู. (2548). เกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพครู. พิมพค์ร้ังท่ี 2.กรุงเทพฯ : 

คุรุสภา. 

จนัทรานี สงวนนาม. (2548). ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : บุค๊พอยด์

จ  ากดั. 

ชูศรี  วงศรั์ตนะ. (2548). เทคนิคการใช้สถิติเพือ่การวจัิย. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์ทพเนรมิต. 

เชาวลิต  ตนานนทช์ยั. (2549). การปฏิรูปหารศึกษากบับทบาทและสถานภาพของครู. วารสาร 

ขา้ราชการครู. 

ธนาชยั   ภู่มาตร. (2547). ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านโป่ง 

 บริหารธุรกจิ-เทคโนโลย ีจังหวดัราชบุรี. สารนิพนธ์  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ  

:บฒัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรีนครินวิโรฒ. 

ธานินทร์  ศิลป์จารุ. (2549).เทคนิคการใช้สถิติเพือ่การวจัิย. 

นรา  สมประสงค.์ (2548). ”การจูงใจ”ในประมวลสาระชุดวชิาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหาร 

 สถานศึกษา. นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

นวลจิตต ์ เชาวกีรติพงษ.์ (2548). การจัดการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา.วารสารวชิาการ. 



  9 
 

 
 


