
 
ความพงึพอใจของครูทีม่ต่ีอการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนเครือข่ายที ่50 

ส านักงานเขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร 

__________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ ใน
โรงเรียนเครือข่ายท่ี50 ส านกังานเขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร  จ  าแนกตามเพศ และ
ประสบการณ์ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 50 ส านกังานเขต คลองสาม
วา  สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 219 คน                               
                              จ านวน 140  คน                                                     
0.89                  1) ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนเครือข่ายท่ี50 
ส านกังานเขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและรายดา้นอยูใ่นระดบั 
มากทุกดา้น 2) ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนเครือข่าย ท่ี 50 
ส านกังานเขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้น
พบวา่ ดา้นการวดัผลและประเมินผลมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั .05  3) 
ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวชิาการ ในโรงเรียนเครือข่ายท่ี
50 ส านกังานเขตคลองสามวา สังกดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และรายดา้นไม่แตกต่าง
กนัทุกดา้น 
ค าส าคัญ 

 ความพึงพอใจของครู     บริหารงานวชิาการ      
บทน า 

การจดัการศึกษาในปัจจุบนัตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หนา้ท่ี  เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความ เป็น
มนุษย ์มีความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทยรู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริม 
ศาสนา   ศิลปวฒันธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากลตลอดจน 
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มมีความสามารถ ในการประกอบอาชีพรู้จกัพึ่งตนเองมี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  สุมิตรา  นวลสระนอ้ย * 

    * สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 



ความริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง (พระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545) ทั้งมุ่งเน้นให้นกัเรียนมีทั้งความรู้คู่กบั คุณธรรม น้อม
น าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อปรับตวัให้ทนัต่อ การเปล่ียนแปลง ของ
สังคม โลกในยุคปัจจุบนั 

 การบริหารโรงเรียนจะประสบผลส าเร็จไดย้อ่มตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถคุณลกัษณะท่ีดีและ 
คุณธรรมของผูบ้ริหารท่ีจะบริหารการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน การ
สอนซ่ึงเป็นท่ีกล่าวกนัโดยทัว่ไปในการศึกษาในปัจจุบนัพบวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูมี้บทบาทส าคญั ท่ีสุด
ในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจดัการศึกษาอนัเป็นพื้นฐานการศึกษา ทุกระดับ 
การท่ีจะปฏิบติังานในหน้าท่ีให้เหมาะสมกบัความส าคญัดงัท่ีมีผูก้ล่าวถึงไดน้ั้นผูบ้ริหารจะตอ้ง มีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองของงานบริหารโรงเรียน อนัเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของงานกล่าวคือตอ้งทราบและ เขา้ใจถึง
วตัถุประสงค ์ขอบข่าย และความส าคญัของงานบริหารโรงเรียน เพื่อใหส้ามารถด าเนินงาน ไดบ้รรลุ
เป้าหมายตามวตัถุประสงคส์ าคญัของการบริหารงานโรงเรียนคือให้นกัเรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย มาก าหนดไว้
ในหลกัสูตรเป็น ผูมี้คุณสมบติัท่ีพึงประสงคมี์ความรู้และทกัษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต ท่ีสงบสุขเป็น
สมาชิกท่ีดีของชุมชนและประเทศชาติ 

 การศึกษายคุการปฏิรูปจะให้ความส าคญักบัการปรับเปล่ียนวธีิการจากการถ่ายทอดความรู้โดย 
ครูผูส้อนเป็นการแนะน าให ้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตอ้งให้ความส าคญักบัผูเ้รียนรวมทั้ง 
การจดัแหล่งเรียนรู้ให้กบันกัเรียนทั้งห้องสมุดอุปกรณ์การเรียนเทคโนโลยต่ีางๆเพื่อใหผู้เ้รียนมีพฒันาการ 
รอบดา้น  ซ่ึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มจะต้องปรับเปล่ียนบทบาทของตน ครูซ่ึงเป็นหัวใจ 
ส าคญัทางการศึกษาตอ้งไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาทั้งระบบเพื่อใหมี้คุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสม 
กบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูงผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้เร่ืองการบริหารการศึกษามากข้ึนมีความเป็นผูน้ า มี
วสิัยทศัน์กวา้งไกล ซ่ึงทั้งครูและผูบ้ริหารจะตอ้งมีใบประกอบวชิาชีพบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายตอ้ง 
ช่วยกนัพฒันาคนและสังคมสร้างจิตส านึก แห่งความเป็นไทย ใหม้ากยิง่ข้ึนสร้างสังคมแห่งความ สนาน
ฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนัการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารโรงเรียน  
โดยเฉพาะ อยา่งยิง่งานดา้นหลกัสูตรการสอนการนิเทศการสอนการวดัผลประเมินผลบุคลากรครูมีบทบาท 
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเพราะบุคลากรครูเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการจดัการเรียน 
การสอนประสบการณ์ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนให้กบันักเรียนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคญัตาม 
หลกัสูตรของสถานศึกษาท่ีก าหนด ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการบริหารงาน 
วชิาการของโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ี อมรับ
ของผูป้กครองตลอดจนเพื่อความมัน่คงของโรงเรียนต่อไป 
 
  



 ในการบริหารจดัการระดบัสถานศึกษา  กรุงเทพมหานครไดริ้เร่ิมใหส้ถานศึกษามีความสามารถใน 
การบริหารจดัการดว้ยตวัเองมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการศึกษาได้สอดคล้องตามความตอ้งการ 
ของผูเ้รียนและชุมชนอย่างต่อเน่ือง ( ส านกัการ ศึกษา, 2551, หนา้ 5 )  ซ่ึงปัจจยัต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่ความ 
ส าเร็จดงัท่ีกล่าวนั้นประกอบ  ดว้ยสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
สวยงาม มีวสัดุ  อุปกรณ์  การเรียนท่ีมีคุณภาพ  เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียน  มีบุคคลากรท่ีมี  
ความรู้ความสามารถทั้งดา้นการจดัการเรียนรู้  และระบบการบริหารจดัการท่ีดีมีคุณภาพ ส านกังานเขต 
คลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร  มีโรงเรียนระดบัประถมศึกษาและ มธัยมศึกษาในสังกดั จ านวน 15 
โรงเรียน แบ่งออกเป็นเครือข่าย  3  เครือข่าย  คือ  เครือข่ายท่ี 49, 50  และ 51  ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ี 
และรับผิดชอบจดัการศึกษาในระบบให้เป็นไปตามสาระบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2551 รวมทั้ง การจดัการศึกษา ในส านกังานเขตคลองสามวา  ข้ึนอยู่กบัการควบคุมดูแลของส านกั 
การศึกษา กรุงเทพมหานคร จดัการศึกษาเพื่อน าเด็กไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการพฒันาการ 
ทางสังคมดี มีสุขภาพร่างกายดี มีสุขภาพจิตดี  เรียนอยา่งมีความสุข และมีคุณธรรมน าชีวติการบริหาร 
จดัการ งานดา้นการเรียนการสอน  โดยใหค้วามส าคญักบัการจดัการเรียนการสอน  ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัทั้ง 
การจดัแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อสนบัสนุนให้นกัเรียนนั้นแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และสามารถ 
ปรับตวัให้เท่าทนั การเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวฒัน์รวมทั้งการปรับหลกัสูตรการเรียน การสอนท่ีใหเ้หมาะสม 
กบับริบทของโรงเรียน  การนิเทศการสอน  การพฒันาบุคลากรครูอยา่งต่อเน่ืองและรองรับ  การประเมินภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา ( ส านกัการศึกษา, 2551, หนา้ 5 ) 

  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 50 ส านกังาน
เขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร   
 2.เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 50 
ส านกังานเขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร  โดยจ าแนกตามเพศ  และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

ขอบเขตการวจัิย 
 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนในโรงเรียนเครือข่ายท่ี50 ส านกังานเขตคลอง
สามวา สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 5 โรงเรียน  รวมทั้งส้ิน 219    
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ  ครูผูส้อนในโรงเรียนเครือข่ายท่ี50 ส านกังานเขต 
คลองสามวา สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 140 คน  โดยสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยเทียบ
สัดส่วน  



 2. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน    
เครือข่ายท่ี 50 ส านกังานเขตคลองสามวา สังกดักรุงเทพมหานคร 6 ดา้น คือดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
สถานศึกษา ดา้นการพฒันาการเรียนรู้และนวตักรรม ดา้นการนิเทศการสอน ดา้นการวดัผลประเมินผล ดา้น
การจดัสภาพแวดลอ้ม   ะดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
 
วธีิการด าเนินงานวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิง โดยประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี 

คือ ครูผูส้อนในโรงเรียนเครือข่ายท่ี50 ส านกังานเขตคลองสามวา สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559  

โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งของครูในโรงเรียนเครือข่ายท่ี50 ส านกังานเขตคลองสามวา สังกดั
กรุงเทพมหานคร ไดจ้  านวน 140  คน ดว้ยวธีิการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเทียบสัดส่วน ประกอบดว้ย ครูใน

โรงเรียนเครือข่ายท่ี 50 ส านกัเขตคลองสามวา เพศหญิง เพศหญิง 61 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6  มี
ประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี จ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1  ประสบการณ์ในการท างาน 21 ปี 
ข้ึนไป จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6  ประสบการณ์ในการท างาน         10 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็น 
ร้อยละ14.3   

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบทดสอบความพึงพอใจของครูมีต่อการบริหารงานวิชาการ ใน
โรงเรียนเครือข่ายท่ี 50 ส านักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

         3 ตอนประกอบไปดว้ย แบบตรวจสอบรายการ(check list) ถามเก่ียวกบั       ะ  ะ        
ใ                             ใ       มีต่อการบริหารงานวชิาการในขอบข่าย 6 ด้าน จ านวน 
38 ข้อ        ดา้นการพฒันาหลกัสูตร สถานศึกษา ดา้นการพฒันาการเรียนรู้และนวตักรรม ดา้นการนิเทศ
การสอน ดา้นการวดัผลประเมินผล ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม   ะดา้นการมีส่วนร่วมของ ผูป้กครอง รวม
ไปถึงขอ้เสนอแนะของผูต้รวจแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา  แลว้น ามาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงคโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีสูงกวา่หรือ เท่ากบั 0.5 
          ใ                             ะ                               ะ              Coefficient 
Alpha)     Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.89 ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามดว้ยตนเอง จ านวน 140 
ฉบบั ประกอบดว้ยระหวา่งวนัท่ี 1 -13 พฤษภาคม  2559  และนดัวนัเวลาการเก็บแบบสอบ ถามดว้ยตนเอง 
จนไดรั้บกลบัมาคืนคิดเป็นร้อยละ 100 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปสถิติท่ีใช ้ในการวเิคราะห์
ขอ้มูล คือ ความถ่ี (Frequency)  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การทดสอบ ค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of  
Variance)กบัตวัแปรประสบการณ์ในการท างาน 
 



ผลการวจัิยสรุปได้ดังนี ้
1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนเครือข่ายท่ี50 ส านกังานเขตคลอง

สามวา  สังกดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก  
        2. ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนเครือข่ายท่ี50 ส านกังาน
เขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและเม่ือพิจารณาเป็น รายดา้นพบวา่
ดา้น การวดัผลและประเมินผลมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
      3. ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน 

เครือข่ายท่ี50 ส านกังานเขตคลองสามวา สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  

การอภิปรายผล 

 จากการวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของครูทีมีต่อการบริหารวิชาการในโรงเรียน เครือข่ายท่ี 50  

ส านกังานเขตคลองสามวา สังกดักรุงเทพมหานคร พบประเด็นท่ีน่าสนใจ  น ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

 1. ความพึงพอใจของครูทีมีต่อการบริหารวชิาการในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 50 ส านกังานเขตคลอง

สามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ คือ ดา้น

การวดัผลประเมินผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดา้นการพฒันาการเรียนรู้และนวตักรรม ดา้นการ

นิเทศการสอน ดา้นการพฒันา หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม และล าดบัสุดทา้ยคือดา้น

การมีส่วนร่วม ของผูป้กครอง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนไดมี้มาตรการส่งเสริมและสนบัสนุน งาน

วชิาการ โครงสร้างการบริหารงานวชิาการอยา่งชดัเจนจึงท าใหค้รูมีความพึงพอใจต่อบริหารงานวชิาการ 

โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากและงานวชิาการเป็นภารกิจ หลกัท่ีพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2)พ.ศ. 2545   โดยมุ่งส่งเสริมใหจ้ดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ

และมาตรฐานโดยจดัใหมี้ดชันีช้ีวดัคุณภาพดา้นการวดัผลและประเมินผลสามารถตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาไดทุ้กระดบั อีกทั้งส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ไดมี้การก าหนดนโยบายในการพฒันา 

การศึกษาของโรงเรียนในสังกดัอยา่งชดัเจน มีการพฒันาบุคลากรในดา้นวชิาการอยา่ง ต่อเน่ืองจึงท าใหค้รู

ตระหนกัและเห็นความส าคญัการบริหารงานวชิาการให้ประสบผลส าเร็จจะ ตอ้งมีการวางแผนงานวชิาการ

ไดแ้ก่  สร้างความตระหนกัศึกษาวเิคราะห์ สภาพปัจจุบนัปัญหาความตอ้งการก าหนดขอบข่ายภารกิจงาน

การจดัท าแผนงาน วชิาการน าแผนไปปฏิบติั   ประเมินผลวเิคราะห์และพฒันางานวชิาการ  ( ส านกัการศึกษา

,  2551, หนา้ 34) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิลวรรณ วฒันา ( 2556, หนา้ 88-89 ) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง 

สภาพการบริหารงานวชิาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตามทศันะของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูสังกดั

ส านกังานการประถมศึกษา   โดยภาพรวม เห็นดว้ยระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุยา อินทร์



มัง่ (2551)  ไดศึ้กษาวจิยั เร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารงานวชิาการของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดั

ส านกังาน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่สภาพการบริหารงานวชิาการของขา้ราชการครู 

โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 1.1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ความพึงพอใจของครูต่อการ บริหารงานวชิาการใน

โรงเรียนเครือข่ายท่ี 50 ส านกังานเขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการวิเคราะห์หลกัสูตร

สถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากครูไดรั้บการอบรม พฒันาหลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร

อยา่งต่อเน่ือง และมีการปรับปรุง หลกัสูตรหลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา 

นอกจากน้ี เครือข่ายท่ี  50  ส านกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร มีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใน

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช2551 ใหแ้ก่คณะ ครูในเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจดัท า

หลกัสูตรสถานศึกษา กระตุน้ใหค้รูน าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสังคมรอบโรงเรียนมีการนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง เพื่อน าผลการประเมินการใชห้ลกัสูตรมาปรับปรุงต่อไป สอดคลอ้งกบัวภิา  ทองหง า(2554, หนา้ 

27) รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวไวว้า่ หลกัสูตรเป็นกลกั

และ หวัใจส าคญัของการจดัการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่เป้าหมายของการศึกษา  ความเขา้ใจในเร่ือง

หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนจะท าใหก้ารจดัการศึกษาด าเนินไปไดด้ว้ยดี เพราะหลกัสูตรบอกไดว้า่

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการมีอะไรบา้ง จะใชอ้ะไรเป็นส่ือการเรียนการสอน ใชว้ธีิการฝึกอยา่งไรจะจดัเตรียม

อะไรบา้ง ท่ีจะช่วยในดา้นการเรียนการสอน   หลกัสูตรจึงมีความส าคญัเป็นแผนยทุธศาสตร์ ของการศึกษาท่ี

จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายหรือความตอ้งการ  และสอดคลอ้ง กบังานวจิยัของ  อุเทน อุเทนโท  

(2554)ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน วิชาการในโรงเรียนมธัยมศึกษา  อ าเภอพนมทวน  

จงัหวดักาญจนบุรี   ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารงานวชิาการ  ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  สถานศึกษา  อยูใ่น

ระดบัมาก 

 1.2 ดา้นการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ ความพึงพอใจของครูต่อการ บริหารงานวชิาการใน

โรงเรียนเครือข่ายท่ี 50 ส านกังานเขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพ มหานคร ดา้นผูบ้ริหารจดัหาส่ือ/ 

นวตักรรม ในการจดัการเรียนรู้มาให ้ ใหค้รูบนัทึกหลงัการสอนเพื่อน าผลมาพฒันาการจดัการเรียนรู้ต่อไป  

อยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ครูมีการน าส่ือนวตักรรมมาจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสภาพ

ของนกัเรียน ในเครือข่ายท่ี 50  ส านกังานเขตคลองสามวา    สังกดักรุงเทพมหานครและตรงตามมาตรฐาน

การเรียนรู้  ตวัช้ีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ยดืหยุน่ตามสภาพทอ้งถ่ิน เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและก่อใหเ้กิด



คุณลกัษณะอนัพึงประประสงค ์  ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551   จดั

ครูเขา้สอน ไดเ้หมาะสมและตรงตามรายวชิา นอกจากน้ีมีการสอนเพิ่มเติมและสอนซ่อมเสริม  ใหก้บั

นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนและสอนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีเรียนดี และสอดคลอ้งกบังาน วจิยั กรทิพย ์ศกุนตานุรักษ ์  

(2554) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารงาน  วชิาการของสังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  4   ผลการวจิยัพบวา่การบริหารงาน วชิาการ ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ อยูใ่น

ระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเทิดชยั  ไสยลกัษณ์  (2555)   ความพึงพอใจของครูต่อการ

บริหารงานวชิาการในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 จงัหวดักาฬสินธ์ุ  

 1.3 ดา้นการนิเทศการสอน   ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 

50 ส านกังานเขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นมีการจดัการเยีย่มหอ้งเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากเครือข่ายท่ี 50 ส านกังาน เขตคลองสามวา   สังกดักรุงเทพมหานคร  ไดใ้ห้โรงเรียนจดัท า

โครงการนิเทศภายในและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจดัการเรียนการสอน    โดยไดด้ าเนินการนิเทศ

ครูผูส้อนทุกท่านอยา่งเป็นระบบมีความต่อเน่ือง    ชดัเจน มีการประชุมแลกเปล่ียนเก่ียวกบัการจดัการเรียน

การสอนและกระบวนการ  จดัการเรียนรู้ระหวา่งครูผูส้อนและผูนิ้เทศ มีการน าผลการนิเทศมาปรับปรุง

กระบวน   การจดัการเรียนการสอนเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

ศศิธร  สุขศิริ  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาของกลุ่มโรงเรียนเตรียม  

อ าเภอบางพลี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  วิจยัพบวา่  การบริหารวชิาการดา้น

การนิเทศการจดัการอยูใ่นระดบัมาก   และสอดคลอ้งกบังานวจิยั จิราภา  เพียรเจริญ (2556, หนา้ 82) บทบาท

ของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการจดัการเรียนรูของครูตามหลกัสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน 

มธัยมศึกษา อยูใ่นระดบัมาก    

 1.4 ดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน วชิาการใน

โรงเรียนเครือข่ายท่ี 50  ส านกังานเขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นท่านไดส้รุปผลการเรียน 

และรายงานผลใหผู้ป้กครองทราบทุกภาค ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเครือข่ายท่ี 50 ส านกังานเขตคลองสามวา  สังกดั

กรุงเทพมหานคร ไดก้ าหนดใหค้รูมีการวดัผล และประเมินผลตามสภาพจริง ของนกัเรียนโรงเรียนก าหนด

ระเบียบ  แนวปฏิบติั เก่ียวกบัการวดัผลจดัท าคู่มือระเบียบ  วา่ดว้ยการวดัและประเมินผลใหค้รู  และไดจ้ดัท า

ทะเบียนนกัเรียน และหลกัฐานงานทะเบียนอยา่งเป็นระบบถูกตอ้งชดัเจนและเป็น ปัจจุบนัมีการจดัท า

เอกสารหลกัฐานทางการศึกษา การวดัและประเมินผลการศึกษาเป็นกระบวนการหน่ึงของการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน   ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ ความสามารถของผูเ้รียนและเป็นตวับ่งช้ีความส าเร็จ 



ของการด าเนินการผลการวดัจะเป็นขอ้มูลท่ีช่วยใหค้รูผูส้อนได ้น าไปพิจารณา และหาวธีิแกไ้ข ขอ้บกพร่อง

และจุดอ่อน ในดา้นต่างๆ ได ้ ดงันั้นโรงเรียนตอ้งใหค้วามสนใจ เพื่อใหด้ าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึง

สอดคลอ้ง กบังานวจิยัของนิลวรรณ วฒันา  (2556, หนา้ 39)    สภาพการบริหารงานวชิาการ   โรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก ไดส้รุปไวว้า่การจดัหาเอกสาร ท่ีเป็นความรู้ เก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลการ

เรียน เพื่อเผยแพร่ใหค้รูอาจารยไ์ด ้ทราบทัว่กนันั้นเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นเพื่อใหค้รูไดศึ้กษาใหมี้ความรู้

ความเขา้ใจในการวดัผลและประเมินผล และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัระ เปียบุตร(2554) ความพึงพอใจ

ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มเทพกระษตัรีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต วจิยัพบวา่ การบริหารวชิาการดา้นการวดัผลและประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก  

 1.5 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม  ความพึงพอใจของครูต่อการ  บริหารงานวชิาการในโรงเรียน

เครือข่ายท่ี 50  ส านกังานเขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร  ดา้นท่านมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม  ในโรงเรียนใหส้ะอาด สวยงาม ร่มร่ืน  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเครือข่ายท่ี  50  ส านกังานเขตคลอง

สามวา   สังกดักรุงเทพมหานคร  ไดใ้หค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนเครือข่าย มีผูต้รวจการเขา้

มาตรวจความสะอาด ความเรียบร้อยของโรงเรียนสม ่าเสมอ มีพนกังานเทศบาลของส านกังานเขตคลองสาม

วา    เขา้มาดูแลความสะอาดของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนในเครือข่ายท่ี 50 ส านกังานเขตคลองสามวา  สังกดั

กรุงเทพมหานคร  มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีเหมาะกบัการจดัการเรียนการสอน ไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ

ทศันีย ์ วราห์ค า ( 2554, หนา้ 17 ) การศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวดัจนัทร์

ประดิษฐาราม  พบวา่การจดัสภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวดัจนัทร์ประดิษฐาราม โดยรวม

รายดา้นทั้ง  4  ดา้น  อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุเทน อุเทนโท  (2554)    ความพึงพอใจ

ของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน วชิาการในโรงเรียนมธัยมศึกษา  อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี   

วจิยัพบวา่ การบริหารวชิาการดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก   

 1.6 ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน วชิาการในโรงเรียน

เครือข่ายท่ี 50   ส านกังานเขตคลองสามวา สังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นผูบ้ริหารมีการจดัท าเอกสาร    เพื่อ

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม และผลงานของนกัเรียน   ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเครือข่ายท่ี 50   ส านกังานเขต

คลองสามวา   สังกดักรุงเทพ มหานคร   ทั้งน้ีเน่ืองมาจากในโรงเรียนครือข่ายท่ี 50 มีการจดัประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ  ให้ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมกบัทางโรงเรียนและทุกปี

โรงเรียนไดมี้การเลือกผูป้กครองเครือข่าย  โดยใหผู้ป้กครองคดัเลือกตวัแทนกนัเองในแต่ละสายชั้น  เพื่อ

ติดต่อประสานงานในเร่ืองต่างๆ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิน รัตนคุณ  (2552) ความพึงพอใจของครู



ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัระยอง  พบวา่ผูบ้ริหาร

โรงเรียนและคณะครู มีทศันะต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนใน    อยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ วชัระ เปียบุตร (2554)   ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในกลุ่มเทพกระษตัรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษาภูเก็ต  วจิยัพบวา่ การ

บริหารวชิาการดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง อยูใ่นระดบัมาก  

 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีเพศต่างกนั   มีความพึงพอใจการบริหารงานวชิาการ

ของเครือข่ายท่ี 50   ส านกังานเขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหา นคร  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่

เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 1 แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นการวดัและประเมินผลครูท่ีมีเพศต่างกนัมี

ความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ในโรงเรียนครูเพศหญิง

เขา้มามีบทบาทในการร่วมบริหารจดัการในดา้นงานวชิาการมากกวา่ครูเพศชายและไดรั้บมอบหมายให้เป็น

หวัหนา้กลุ่มสาระ  หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ   หวัหนา้สายชั้นของโรงเรียนมากข้ึน ท าใหมี้ประสบการณ์ โดยตรง

ในการบริหารงาน วชิาการ ส่วนครูเพศชายเขา้มามีบทบาทในการบริหารงานวชิาการนอ้ยกวา่เน่ืองจาก   ครู

เพศชายตอ้งไปรับผดิชอบเก่ียวกบังานทางดา้นเทคนิคและงานเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนและมี

งานท่ีรับผดิชอบดูแลตลอดเวลาจึงเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร จดัการในดา้นวชิาการนอ้ยกวา่เพราะงาน

เก่ียวกบัการดูแลอาคารสถานท่ีงานเทคนิคเป็น งานท่ีครูผูช้ายมีความสามารถ และถนดัเน่ืองจากสภาพ

ร่างกายของผูช้ายท่ีเหมาะสมและคล่องตวัในการท างานดา้นน้ีมากกวา่ผูห้ญิงสอดคลอ้งกบัวจิยัของ  อานุภา  

วาทีทอง  (2551)   ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขตคลอง

สามวา   เขตคนันายาว ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อสภาพการบริหารงานวชิาการ ของเครือข่ายท่ี 50  

ส านกังานเขตคลองสามวา  สังกดักรุงเทพมหานคร  จ  าแนกตาม ประสบการณ์ในการท างาน  โดยภาพรวม

ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 2 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากครูท่ีมี  ประสบการณ์ในการท างาน

ต่างกนั แต่ประสบการณ์ท่ีไดรั้บภายในโรงเรียนเดียวกนั สภาพแวดลอ้มเดียวกนั ไดรั้บการอบรมเพื่อพฒันา

ตนเองอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละ  20  ชัว่โมง    ส่งผลใหค้รูมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารวชิาการ มี

การลงมือปฏิบติั ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั ปิยนุช ทองพรม (2550) ท่ีไดศึ้กษา   ปัญหาและ

แนวทางในการพฒันาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนในเขต อ าเภอหนองใหญ่  ส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา่ ในดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังาน   พบวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหาร  งานวชิาการไม่แตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบั  ยนิยอม   

สุขเกษม (2552)   ท่ีไดศึ้กษาสภาพปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในฝันสังกดั



ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดันครพนม พบวา่สภาพการบริหารงาน วชิาการตามความคิดเห็น ของ

ผูบ้ริหาร และครูโรงเรียนในฝัน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดั นครพนม จ าแนกตาม

ประสบการณ์ท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวชิาการ    โดยรวมไม่แตกต่างกนัทั้งน้ี

เน่ืองมาจากการบริหารจดัการให ้ โอกาสครูทุกคนเท่าเทียมกนัในการเขา้มามีบทบาทในการเป็นหวัหนา้

กลุ่มสาระ หวัหนา้สาย   หวัหนา้ฝ่ายวชิาการโดยไม่ไดค้  านึงถึงอายแุละประสบการณ์ ในการ ปฏิบติังานแต่

เป็นการท างานตามความรับผิดชอบและมีการพฒันาตนเองในการเขา้รับ การอบรมศึกษาดูงานวชิาการอยู่

ตลอดเวลา เพื่อใหมี้การพฒันาตนและเป็นการเรียนรู้ งานจึงมีความคิดเห็นในการบริหารงานงานวชิาการไม่

แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นการวดัผลประเมินผล ในการจดัการเรียนการสอนแต่ละคร้ังควรมีการ ตรวจสอบคุณภาพของผูเ้รียน  

ผูส้อน  และกระบวนการสอนเป็นระยะๆ เพื่อพิจารณา ตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมีคุณสมบติัหรือ เกิดพฤติกรรม

อนัพึงประสงคต์รงตามวตัถุประสงค ์ของการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว ้หรือไม่ 

2. ดา้นการพฒันาการเรียนรู้และนวตักรรม ควรส่งเสริมให้มีการอบรม เพื่อพฒันานวตักรรมอยูเ่สมอ และ

ส่งเสริมดา้นงบประมาณในการพฒันานวตักรรม 

3. ดา้นการนิเทศการสอน เพื่อใหก้รสอนของครูผูส้อนเป็นดว้ย ประสิทธิภาพ  ควรมีการนิเทศการสอน 

อยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง  

4. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ควรมีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหต้อบสนอง

ต่อการจดัการเรียนการสอน และตอบสนองต่อชุมชนใหม้ากท่ีสุด 

5. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม การจดัสภาพแวดลอ้มควรจดัใหค้รอบคลุม ทุกดา้นทั้งดา้ยกายภาพ ดา้น

วชิาการ และดา้นบริหารจดัการ  

6. ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา

โรงเรียนใหม้ากท่ีสุดและ ควรเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ เพื่อใหผู้ป้กครองทราบ  

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการในดา้นอ่ืนๆ  เพื่อใหก้ารบริหาร งาน

วชิาการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกบันกัเรียน 

 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการกบัทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารงานวชิาการ  เพื่อใหก้ารบริหารงานวชิาการมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสูด 

 3. ควรจดัท าวจิยัในเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครอง นกัเรียนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กบัการบริหารงาน

ทางดา้นวชิาการและดา้นการบริหารจดัการในดา้นอ่ืนๆ  เพื่อน าผลการวิจยั ไปปรับปรุงและพฒันาเพื่อให้

การบริหารมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงท่ีสุด 
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