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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาระดบัความพงึพอใจของผูป้กครองที่มีต่อการจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน โรงเรียนถาวรานกุลู อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 2) เพื่อเปรียบเทียบความพงึพอใจ

ของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนถาวรานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัด

สมทุรสงคราม กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้กครองของนกัเรียน จ านวน 331 คน ท าการสุ่มกลุม่

ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ภมูิ เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที 

และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจัย พบว่า  1) ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

โรงเรียนถาวรานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา  

เป็นรายดา้น พบว่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยู่ในระดับมากทุก ๆ  

ด้าน  2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

โรงเรียนถาวรานกุลู สรุปไดด้งันี ้คือ 2.1) ผูป้กครองนกัเรียนที่มีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของโรงเรียนถาวรานุกูล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายดา้น 

พบว่า ทกุ ๆ ดา้น ไม่แตกต่างกนั 2.2) ผูป้กครองนกัเรียนที่มีอายแุตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนถาวรานุกูล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า กิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ เป็นกิจกรรมดา้นเดียวเท่านัน้ที่มีความแตกต่างกนั ส่วน
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ดา้นอื่น ๆ ไม่แตกตา่งกนั และ 2.3) ผูป้กครองนกัเรยีนที่มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่

การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนถาวรานกุลู โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบวา่ ดา้นกิจกรรมแนะแนวการศกึษาแตกตา่งกนั สว่นดา้นอื่น ๆ ไม่แตกตา่งกนั 

 

ค าส าคัญ: ความพงึพอใจ, กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study the Parent Satisfaction towards the 

Student Development Activities of Thawaranukul School, Samut Songkhram Province. 2) To 

compare the Parent Satisfaction towards the Student Development Activities of Thawaranukul 

school. The samples were 331 parents who were selected by Stratified Random Sampling.  The 

used instrument was a questionnaire. The data were statistically analyzed by frequency, 

percentage, arithmetic mean, standard deviation and hypothesis were tested by Independent 

t-test, One Way ANOVA.  

 The results of this research indicated that: 1)  Parent satisfaction towards the student 

development activities of Thawaranukul School, Samut Songkhram Province, was at the high 

level in overall. When considering in each aspect, found that parent satisfaction toward the 

student development activities of Thawaranukul School, Samut Songkhram Province, were at 

high level in every aspects. 2)  The Comparison of parent satisfaction toward the student 

development activities of Thawaranukul School, could be summarized as follow: 2.1)  Student 

parent with different sexes had satisfaction toward the student development activities of 

Thawaranukul School differently without statistical significance. On the other hand, the 

researcher considered in each aspect, it was found that every aspects were different without 

Statistical significance. 2.2)  Student parent with different ages had satisfaction toward the 

student development activities of Thawaranukul School differently without statistical 

significance. On the other hand, the researcher considered in each aspect, it was found that 

every aspects were different without Statistical significance. And 2.3)  Student parent with 

different education level had satisfaction toward the student development activities of 

Thawaranukul School differently without Statistical significance. On the other hand, the 
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researcher considered in each aspect, it was found that student satisfactions in educational 

guidance activities were different but anther aspects were not different. 

 

Keywords: Satisfaction, Student Development Activities 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

(2551) ได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนไดพ้ัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา

อย่างรอบดา้นเพื่อความเป็นมนษุยท์ี่สมบรูณท์ัง้

ร่ า งกาย  สติ ปัญญา อารมณ์ และสังคม 

เสริมสร้า ง ให้เ ป็นผู้ มี ศี ลธรรม  จริยธรรม 

 มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสรา้งจิตส านึกของ

การท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการ

ตนเองได ้และอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้

องคค์วามรู ้ทักษะและเจตคติ จากการเรียนรู ้

8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้และประสบการณข์อง

ผูเ้รียนมาปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิด

สมรรถนะส าคัญ ไดแ้ก่ ความสามารถในการ

สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ

ในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะ

ชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ซึ่ง

ส่งผลในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนั

พงึประสงค ์ไดแ้ก่ รกัชาติ ศาสนก์ษัตรยิ ์ซื่อสตัย์

สจุริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู ้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น

ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิต

สาธารณะ เกิดทกัษะการท างาน และอยู่รว่มกบั

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมือง

ไทยและพลโลก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ประกอบ ด้วยกิจกรรม 

3 ลกัษณะ คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรม

นัก เรียน และ 3)  กิจกรรมเพื่ อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์

 โรง เรียนถาวรานุกูล  อ า เภอเ มือง 

จงัหวดัสมทุรสงคราม สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นโรงเรียน

ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ มีการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียนภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการเปิดโอกาส

ใหน้ักเรียนไดท้ ากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ตนเอง

ถ นั ด แ ล ะ ส น ใ จ  เ ช่ น  กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

และตอนปลาย กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร ์

กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม

วิทยาศาสตร ์กิจกรรมชุมนุมวิชาการ กิจกรรม

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมดุริยางค์ 

กิจกรรมสารวัตรนักเรียน กิจกรรมร าไทย 

กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมจิตอาสาพฒันา

โรงเรียน เป็นตน้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้นักเรียนได้มี โอกาสได้รวมกลุ่ม
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จัดตั้งชมรมต่างๆ เช่น ชมรมค่ายรักการอ่าน 

ชมรมค่ายวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ชมรมค่าย

คุณธรรม จริยธรรม ชมรมดนตรีไทย กิจกรรม

เขา้ค่ายลูกเสือ–เนตรนารี–ยุวกาชาด กิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหาร และการเข้าร่วมบ าเพ็ญ

ประโยชนท์ัง้ในและนอกสถานที่ เป็นตน้ ซึ่งจาก

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านมายังไม่

ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรอนัเนื่องมาจากมี

นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์

เช่น นกัเรียนมาสาย แต่งกายไม่ถกูระเบียบของ

โรงเรียน หนีเรียน สูบบุหรี่ เล่นการพนัน ชูส้าว 

ลักขโมย และไม่ท างานส่ง เป็นตน้ นอกจากนี ้

พบว่า  การจัดกิจกรรมของครูผู้สอนยังไม่

หลากหลาย ผู้เรียนไม่เลือกเรียนตามความ

สนใจ ครูยังไม่ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 

ครูไม่ใหค้วามส าคัญในการจัดกิจกรรมพฒันา

ผู้ เ รี ยน  และผู้ เ รี ยนขาดระ เบี ยบวินัย  ไม่

กระตือรือรน้ ขาดความรับผิดชอบ ไม่ค่อยให้

ความส าคัญของการปฏิบัติงาน การวัดและ

ประเมินผลของครูผูส้อนยงัไม่ชดัเจน สอดคลอ้ง

กับผลการวิจัยของจรวยพร  ธรณินทร ์(2550) 

ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ว่ า  ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ

สถานศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในการจัด

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนคิดเป็นรอ้ยละ 16.8 ทัง้นี ้

เนื่ องมาจากสภาพปัญหานักเรียนไทยใน

ปัจจุบัน มีพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค ์เช่น การ

ทะเลาะวิวาท ท ารา้ยร่างกาย การดื่ม และเสพ

ของมึนเมา เสพสิ่งเสพย์ติด การมีพฤติกรรม

ทางเพศก่อนวยัอนัสมควร การมีพฤติกรรมทาง

เพศที่ฟุ่ มเฟือย ไม่เลือกคู่ การขายบริการทาง

เพศ การก่อกวนสรา้งความเดือดรอ้นใหส้งัคม

หลายรูปแบบ และบิดามารดาและผูป้กครองไม่

สามารถปกครองบุตรหลานของตนเองได ้ซึ่ง

จากการส ารวจโดยส านกัวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา (ส านักวิชาการและมาตรฐาน

การศกึษา, 2554) พบวา่ ครูยงัขาดความชดัเจน

ในวิธีการแนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

พุทธศักราช 2551 โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม

เพื่ อสังคมและสาธารณประโยชน์ ค รู ให้

ความส าคัญกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้อยมาก 

สถานศึกษาบางแห่งขาดครูที่รบัผิดชอบ ขาดผู้

ที่มีความรูค้วามสามารถ และไม่ปฏิบัติจริงใน

ระดับสถานศึกษา ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได ้ขาด

ทกัษะการจดักิจกรรม ไม่สามารถบรูณาการกบั

กลุ่มสาระอื่น ๆ ได ้และขาดตวัอย่างในการจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอย่างเป็นรูปธรรม 

 ดังนั้นจากสภาพและปัญหาดังที่ ได้

กล่าว ท าใหผู้ว้ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึง

พอใจของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัดกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนโรงเรียนถาวรานุกูล เพื่อเป็นการ

สง่เสรมิและสนบัสนนุใหน้กัเรียนไดศ้กึษาเรยีนรู ้

ตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจ

ของตนเอง ตลอดจนท าให้ทราบแนวคิดของ

ผูป้กครองที่มีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อเป็น

ก า ร ส า ร ว จ ว่ า กิ จ ก ร รมพัฒนาผู้ เ รี ย น มี

ความส าคญัต่อนกัเรียนอย่างไร กิจกรรมพฒันา
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ผู้เรียนใดบา้งที่ผู้ปกครองให้ความสนใจ และ

ต้อ ง ก า ร ใ ห้ โ ร ง เ รี ย น จั ด อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง 

ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ต่อไป  

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ผูป้กครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

โรงเรียนถาวรานุกูล อ า เภอเมือง จังหวัด

สมทุรสงคราม 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ผูป้กครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

โรงเรียนถาวรานุกูล อ า เภอเมือง จังหวัด

สมทุรสงคราม จ าแนกตามเพศ อาย ุและระดบั

การศกึษา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ 

ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ที่สง่นกัเรียนเขา้มาศกึษา

ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 1  ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ ชั้ น

มธัยมศกึษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 331 คน จากการ

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ 

Krejcie & Morgen และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งชัน้ภมูิ (Stratified Random Sampling)  

 
กรอบแนวคดิการวิจัย 

 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคดิในการวิจยัเพ่ือแสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้และตาม ไวด้งันี ้

  ตวัแปรตน้                          ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ศกึษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั

ความพงึพอใจของผูป้กครองต่อการจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

2. สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียน 

 3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจไป

ทดลองใชก้ับกลุ่มตัวอย่างที่ใกลเ้คียงกับกลุ่ม

ตวัอย่างจริง จ านวน 30 คน น ามาวิเคราะหห์า

ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม

โดยใชว้ิธีครอนบาค (Cronbach, 1970) จากผล

การวิเคราะหแ์บบสอบถามความพึงพอใจมีค่า

สมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.83  

สถานภาพของผูป้กครอง ประกอบดว้ย 
    1) เพศ 
    2) อาย ุ
    3) ระดบัการศกึษา 

  ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รยีน จ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงันี ้
     1) กิจกรรมแนะแนวการศกึษา  
     2) กิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ  
     3) กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์
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 4. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึง

พอใจไปใชก้บักลุม่ตวัอย่างจรงิ 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

โดยภาพรวม พบว่า ผูป้กครองมีความ

พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดย

ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( x̅ = 4.31)  เ ม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สดุไปหานอ้ยที่สดุ พบว่า 1) กิจกรรมแนะ

แนวการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.40) 

2) กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจอยู่

ในระดับมาก (x̅ = 4.28) และ 3) กิจกรรมเพื่อ

สงัคมและสาธารณะประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก 

(x̅ = 4.26)  

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนถาวรานุกูล 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม จ าแนกตาม

เพศ อาย ุและระดบัการศกึษา มีดงันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนถาวรานุกูล 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม จ าแนกตาม

เพศของผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  

1) ดา้นกิจกรรมแนะแนวการศึกษาไม่แตกต่าง

กัน 2) กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

. 05  และ  3) ด้านกิ จกรรม เพื่ อสังคมและ

สาธารณะประโยชนไ์ม่แตกตา่งกนั 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนถาวรานุกูล 

จ าแนกตามอายุของผู้ปกครอง  โดยการ

วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One Way 

ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกิจกรรม

แนะแนวการศึกษา และกิจกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณะประโยชน์ ไม่แตกต่างกัน ส่วน

กิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ดงันัน้จึงท าการพิสจูนค์วามแตกต่างรายคู่

ด้วยวิ ธีของ เชฟเฟ่  (Scheffe’) พบว่า  ด้าน

กิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ มีความ

แตกต่างกนัอยู่ 2 คู่  ไดแ้ก่ 1) ผูป้กครองที่มีอายุ

ต ่ากว่า 30 ปี แตกต่างกับอายุ 30 – 45 ปี และ 

2) ผู้ปกครองที่มีอายุ 30 – 45 ปี แตกต่างกับ

อาย ุ46 ปีขึน้ไป  

3. การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มีต่อการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนถาวรานุกูล 

จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง

นักเรียน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม

ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นกิจกรรมแนะแนวการศึกษาไม่แตกต่างกนั 

ส่วนด้านกิจกรรมตามความถนัดและความ
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สนใจ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงท าการพิสูจนค์วาม

แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

พบว่า ดา้นกิจกรรมตามความถนัดและความ

สนใจ มีความแตกต่างกันอยู่  2 คู่  ได้แก่ 1) 

ผู้ ป ก ค ร อ ง ที่ มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ต ่ า ก ว่ า

อนุปริญญาแตกต่างกับอนุปริญญา และ 2) 

ผู้ ป ก ค ร อ ง ที่ มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ต ่ า ก ว่ า

อนุปริญญาแตกต่างกบัตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป 

และด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์ พบว่า มีความแตกต่างกันอยู่ 2 คู่ 

ไดแ้ก่ 1) ผูป้กครองนกัเรยีนที่มีการศกึษาต ่ากวา่

อนุปริญญาแตกต่างกบัตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป 

และ 2)  ผู้ปกครองนัก เรียนที่ มีการศึกษา

อนปุรญิญาแตกตา่งกบัตัง้แต่ปรญิญาตรขีึน้ไป  

 
อภปิรายผลการวิจัย 

1. ความพึงพอใจของผูป้กครองที่มีต่อ

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนโรงเรียนถาวรานุ

กูลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้นื่องจาก

ผู้ปกครองนัก เ รี ยน เห็นความส าคัญของ

การศึกษาจึงได้ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนใน

โรงเรียนถาวรานุกูลเป็นจ านวนมาก ตลอดจน

โรงเรียนมีการปฐมนิเทศนกัเรียนทกุปีการศกึษา 

ซึ่งผู้บริหารได้ชีแ้จงแนวทางการศึกษาให้แก่

นักเรียนทราบ มีการประชุมผูป้กครองนักเรียน

เพื่อชี ้แจงท าความเข้าใจเก่ียวกับแนวทาง

การศึกษา  มีการสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนเป็นราย

กรณีและรายบคุคล มีการสง่เสรมิและสนบัสนนุ

ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู ้และรวมกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของโรงเรียนตามความถนัดและความ

สนใจ เช่น การจัดกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

กิจกรรมชมุนมุวิทยาศาสตร ์ชมุนมุคณิตศาสตร ์

ชมุนมุคอมพิวเตอร ์ชมุนมุภาษาองักฤษ ชมุนมุ

นาฏศิลป์ ชุมนุมเสียงตามสาย ชุมนุมดนตรี 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้เป็นตน้ มีการ

จัดกิจกรรมที่มุ่ งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีจิตสาธารณะ มี

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ดว้ยการจดักิจกรรม

ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ าเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชน์

ต่อครอบครวั ชมุชน สงัคมและประเทศชาติ เชน่ 

กิจกรรมจิตอาสาเสริมสรา้งภาวะผูน้  า กิจกรรม

จิตอาสาเสรมิสรา้งคณุธรรมและวฒันธรรมไทย 

กิจกรรมจิตอาสาสร้างความตระหนักการ

อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นตน้ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมาน สนจิตร ์

(2551); กรมสุขภาพจิต (2543) ; ทิพยธารา  

ประทุมมณี (2551) ; ทองซ่าน  สีหะปัญญา 

(2554); และกระทรวงศกึษาธิการ (2551) 

 2. ผูป้กครองนักเรียนที่มีเพศแตกต่าง

กันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียนของโรงเรียนถาวรานกุูล โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

กิ จกรรมตามความถนัดและความสนใจ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.05 ส่วนกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ

กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชน ์ไม่

แตกต่างกัน ทั้งนีเ้นื่องจากผูป้กครองนักเรียน

โรงเรียนถาวรานุกูล อ า เภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม ที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเป็นเพศชายความ

คิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดา้นกิจกรรมแนะแนวการศึกษา กิจกรรมตาม

ความถนัดและความสนใจ และกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณะประโยชน์ จึงมีความ

แตกต่างกันออกไปสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของวิเชียร  มิ่งแก้ว (2546); ณัฐญา  สุขรัตน์ 

(2559); และปภาวิชญ ์ สินสวสัดิ ์(2559) 

3. ผูป้กครองนักเรียนที่มีอายุแตกต่าง

กันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียนของโรงเรียนถาวรานกุูล โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ดา้นกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และกิจกรรม

เพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชนไ์ม่แตกต่าง

กนั สว่นกิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ 

มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดับ .05 ทั้งนี ้เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนถาวรานุกูลที่ มีอายุต ่ ากว่า  30 ปี   

มีประสบการณใ์นการท างานและประสบการณ์

ในการแสดงความคิดเห็นมักมีความแตกต่าง

จากผู้ปกครองที่ มี อายุตั้ ง แต่  30  – 45  ปี  

สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมาน สนจิตร ์

(2551); และทองซา่น สีหะปัญญา (2554) 

4. ผู้ ป ก ค ร อ ง นั ก เ รี ย น ที่ มี ร ะ ดั บ

การศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของโรงเรียนถาวรานุกูล 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นกิจกรรมแนะแนวการศกึษา

ไม่แตกต่างกนั สว่นดา้นกิจกรรมตามความถนดั

และความสนใจ และด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณะประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีเ้นื่องจาก

ผู้ปกครองนักเรียนที่ ระดับการศึกษาตั้งแต่

ปรญิญาตรีขึน้ไปมกัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนย่อมมีความแตกต่าง

กันออกไป อันเนื่ องมาจากประสบการณ์ 

ความคิด และระดับการศึกษา สอดคลอ้งกับ

ผลการวิจยัของสมาน  สนจิตร ์(2551); ชมยัพร  

แก้วชิณ (2549) ; ณัฐญา  สุขรัตน์ (2559) ; 

และจฑุามาศ  โกมลมรรค (2556) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของ

ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และนกัเรียนที่มีต่อการ

จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดา้นกิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์และกิจกรรมอื่นๆ 
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การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนถาวรานุกูล อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

THE INFORMATION TECHNOLOGY USAGE FOR ADMINISTRATION OF ACADEMIC 
INSTITUTION FOR THAWARANUKUL SCHOOL, MAE KLONG DISTRICT, SAMUT 

SONGKHRAM PROVINCE, THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 10 
 

พีระวฒัน ์ นนเทศา1, พรหมพิรยิะ  พนาสนธ์ิ2 
นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

อาจารยป์ระจ า คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบรหิารสถานศกึษาของบคุลากรทางการศกึษา โรงเรยีนถาวรานกุลู 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารสถานศกึษาของบคุลากรทางการศกึษา จ าแนกตาม

สถานภาพทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่   

และประสบการณก์ารท างาน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ บคุลากรทางการศกึษา โรงเรียน

ถาวรานุกูล จ านวน 108 คน จากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ทีและค่าความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนถาวรานุกูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การ

เปรียบเทียบความคิดเห็น พบว่า บุคลากรที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่  และ

ประสบการณก์ารท างานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิาร

สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั รายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีอายแุตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ดา้นการใชซ้อฟแวรแ์ละขอ้มูลสารสนเทศ 

แตกต่างกัน กลุ่มตวัอย่างที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ดา้นการใชฮ้ารด์แวร ์แตกต่างกนั และกลุ่มตวัอย่างที่ มีต  าแหน่ง

หนา้ที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 

ดา้นการใชซ้อฟแวร ์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ค าส าคัญ: การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ, การบรหิารสถานศกึษา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research are two-folds: 1)  to study the information technology 

usage for educational institution administration of Thawaranukul School administration towards 

the opinions of education civil services for Thawaranukul School, Samut Songkhram Province. 

2 )  To compare the information technology usage for educational institution administration 

towards the opinions of education civil services. The sample was 108 persons who had worked 

at Tawaranukul School and were randomized by Stratified Random Sampling. The instruments 

were a questionnaire. The data were statistically analyzed by frequency, Percentage, arithmetic 

mean, standard deviation and hypothesis were tested by Independent t-test, One Way ANOVA 

and testing the difference in pairs by using Scheffé's method. 

Major Findings: 1)  General information status of education civil services mostly were 

female at 69.44%, age between 30-45 years old at 39.80%, Bachelor Degree at 54.60%, be a 

teacher at 70.40% and less than 10 years experiences at 58.30%. 2) Opinions of education 

civil services toward information technology usage for educational institutions Administration of 

Thawaranukul School, Muang District, Samut Songkhram Province, were at the high level.  

3) Opinions comparison about information technology usage of education civil services could 

be summarized as follows; The educational civil services had opinions towards to Information 

Technology Usage for educational institutions Administration differently without Statistical 

significance. When considered in each aspects found that the sample who different age had 

opinions, towards to Information Technology Usage for educational institutions Administration 

in software aspect, information aspect, differently at 0.05 significant. The sample who different 

educational level, towards to Information Technology Usage for educational institutions 

Administration, in hardware aspect, differently at 0.05 significant and the sample who different 

work position, towards to Information Technology Usage for educational institutions 

Administration, in software aspect, differently at 0.05  
 

Keywords: Information Technology Usage, Institution Administration 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชใ้นโรงเรียน จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งใน

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

เ ป็นผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับศิลา  

สงอาจินต์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า  การน า

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรียน

จะตอ้งมีกระบวนการด าเนินงาน 6 ขัน้ตอน คือ 

1) การจัดท าแผนการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน

โรงเรยีนตอ้งใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ  

และเตรียมตัวในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมที่

เ ก่ียวข้องให้เกิดความพร้อม มีการเตรียม

งบประมาณรองรบัใหค้รอบคลุมค่าใชจ้่าย ค่า

ดูแลบ ารุงรกัษา ค่าดูแลระบบ และผูเ้ก่ียวขอ้ง

ไดร้บัทราบและท าความเขา้ใจ 2) การพัฒนา

หรือจดัหาระบบเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นโรงเรียน

ต้องด า เนินการอย่าง เ ป็นระบบ โดยการ

พิจารณาวิเคราะห์และคัดเลือกด้วยวิธีการที่

ก  าหนดไวอ้ย่างชดัเจน และจดัหาผูพ้ฒันาระบบ

และผูใ้หบ้ริการที่จะปรบัปรุงพัฒนาระบบที่จะ

น ามาใชใ้นการบรหิารจดัการภายในโรงเรยีน  

3 )  ก า ร เ ลื อ ก เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ห ม า ะ ส ม  

มีความส าคัญต่อความส า เ ร็จและความ

ลม้เหลวของการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อการ

บริหารจัดการ เช่น การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

หรือบุคลากรผู้ที่มีความรู ้เพราะเทคโนโลยีมี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจ าเป็นตอ้งมี

ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ิจารณาร่วมกันกับบุคลากร

ของโรงเรียน 4) การพัฒนาบุคลากรที่ควบคุม

หรือดแูลระบบการใชเ้ทคโนโลยีเป็นสิ่งจ าเป็นที่

ต้องให้ความรู้เก่ียวกับการใช้งานให้ประสบ

ผลส าเรจ็และมีประสิทธิภาพ 5) การบ ารุงรกัษา

ให้ เ หมาะสมกับความต้อ งกา รและการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ 6) 

การติดตาม ประเมินผล สอดคลอ้งกับ วรพงษ์ 

วรภู (2553) ไดท้  าการศึกษาเรื่องปัญหาและ

ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื ้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า ขาด

บุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูขาดทักษะในการใช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขาดการอบรมให้มีทักษะ

เพียงพอในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อวสัด ุ

อปุกรณมี์คณุภาพไม่ดีพอ ครูไม่มีความรูค้วาม

เขา้ใจเก่ียวกับการซ่อมบ ารุง ดูแลบ ารุงรกัษา

วสัดแุละอปุกรณต์่าง ๆ 

 จากสภาพปัญหาดังที่ไดก้ล่าวมาแล้ว

ข้างต้นมีความสอดคล้องกับปัญหาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ

โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม 

พบว่า สถานการณก์ารใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารของโรงเรียนถาวรานุกูลใน

ปัจจุบนัยังคงมีปัญหาในหลาย ๆ ดา้น ซึ่งจาก

การประชุมครูโรงเรียนถาวรานุกูล เ ม่ือวัน

พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ท าให้

ผู้วิจัยสามารถสรุปปัญหาเ ก่ียวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ พบว่า  1)  ด้าน
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เ ค รื่ อ ง มื อ  วัสดุ และอุปก รณ์ยั ง ข าดการ

บ ารุงรักษาที่ดี และอุปกรณ์บางส่วนช ารุดไม่

สามารถท างานไดเ้ต็มที่ 2) ดา้นซอฟแวรท์ี่ใชใ้น

การปฏิบัติงานในโรงเรียนยังเป็นรุ่นเก่า ท าให้

การท างานชา้ เช่น การประมวลผลขอ้มลู  

การจัดเก็บขอ้มูล 3) บุคลากรที่มีอายุมากเขา้

ท างานตัง้แต่ยุคที่คอมพิวเตอรย์งัไม่แพร่หลาย

ส่งผลให้บุคลากรที่ เข้าท างานในยุคนั้นยัง

พฒันาศกัยภาพของตนเองไดไ้ม่เพียงพอต่อการ

ใชร้ะบบสารสนเทศ 4) สืบเนื่องจากปัญหาทัง้ 3 

ขอ้ที่กล่าวแลว้ส่งผลใหก้ารบริหารจดัการระบบ

สารสนเทศของโรงเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น 

ระบบเครือข่าย Internet ไม่เสถียรท าให้การ

ปฏิบัติ งานต้องหยุดชะงักหรือต้องพักรอ

สญัญาณอินเทอรเ์น็ตในบางครัง้ เม่ือจะกลบัมา

ปฏิบัติงานต่อท าให้เกิดความสับสน และไม่

สามารถท างานไดอ้ย่างตอ่เนื่อง  

 ดงันัน้จึงท าใหผู้ว้ิจยัตอ้งการศึกษาการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนถาวรานุกูล อ าเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ทราบถึง

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบคุลากรทางการศกึษาภายในโรงเรียน เพื่อ

เป็นขอ้มลูในการน าไปพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภายในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 

ตลอดจนเพื่อน าผลการวิจัยดังกล่าวมาใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการพฒันา ปรบัปรุง แกไ้ขปัญหาของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 

ถาวรานกุลู ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการบริหาร

สถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนถาวรานุกูล อ า เภอเมือง จังหวัด

สมทุรสงคราม 

 2 . เพื่ อ เปรี ยบเทียบความคิด เห็น

เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา 

จ าแนกตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหน่งหนา้ที่ 

และประสบการณก์ารท างาน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ 

ไดแ้ก่ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนถาวรานุ

กูล อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 10 ปีการศึกษา 2561 จากการเปิดตาราง

ส า เ ร็ จ รูปของ  Krejcie & Morgen จ านวน  

108 คน จากนั้นท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งชัน้ภมูิ (Stratified Random Sampling)  
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

   ตวัแปรตน้                ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ผู้วิจัยศึกษาสภาพและปัญหากับ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สถานศกึษา 

 2 . ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นแบบ สอบถาม

ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 

โดยใช้เกณฑ์ของเรนซิส ลิ เคอร์ท (Rensis 

Likert) 

 3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความคิดเห็น

ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตวัอย่างจรงิ จ านวน 30 คน และน ามาวิเคราะห์

หาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดย ใช้วิ ธี ค รอนบาค 

(Cronbach, 1970) พบว่าแบบสอบถามมีค่า

สมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.86 

 4. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลู 

จากบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนถาวรา

นกุลู อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม จ านวน 

108 คน เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูตามสภาพความ

เป็นจรงิ  

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 1 . ค ว ามคิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ใ ช้

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ทศ เ พื่ อ ก า รบ ริ ห า ร

สถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนถาวรานุกูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก 

 2 . การ เปรียบ เที ยบความคิด เห็น

เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามเพศของ

บคุลากรทางการศกึษา ไม่แตกตา่งกนั 

3 . การ เปรียบ เที ยบความคิด เห็น

เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามอายุของ

บุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน รายดา้น 

พบว่า ด้านฮาร์ดแวร์และด้านบุคลากรไม่

แตกต่างกัน ส่วนดา้นซอฟแวรแ์ละดา้นขอ้มูล

     ขอ้มลูสถานภาพทั่วไปของบคุลากร
ทางการศกึษา มีดงันี ้
     1. เพศ 
     2. อาย ุ
     3. ระดบัการศกึษา 
     4. ต าแหน่งหนา้ที่ 
     5. ประสบการณก์ารท างาน 
 

      การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
สถานศกึษา มีดงันี ้ 
     1. ดา้นฮารด์แวร ์(Hardware) 
     2. ดา้นซอฟแวร ์(Software) 
     3. ดา้นบคุลากร (People) 
     4. ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ (Information) 
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สารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดบั .05  

4 . การ เปรียบ เที ยบความคิด เห็น

เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บรหิารสถานศกึษา จ าแนกตามระดบัการศกึษา

ของบุคลากรโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบคุลากรและ

ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้น

ฮารด์แวรแ์ละดา้นซอฟแวร ์แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

5 . การ เปรียบ เที ยบความคิด เห็น

เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ที่

ของบุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นฮารด์แวรด์า้น

บุคลากร ดา้นขอ้มูลสารสนเทศไม่แตกต่างกัน 

ส่วนดา้นซอฟแวรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั .05  

6 . การ เปรียบ เที ยบความคิด เห็ น

เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสถานศึกษา จ าแนกประสบการณ์การ

ท างานของบคุลากรทางการศกึษา โดยภาพรวม

ไม่แตกตา่งกนั 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

 1 . ค ว ามคิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ใ ช้

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ทศ เ พื่ อ ก า รบ ริ ห า ร

สถานศึกษาของบุคลากรโรงเรียนถาวรานุกูล 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้เนื่องจาก

โ ร ง เ รี ย น มี ก า รน า เ อ า ร ะบบ เทค โน โลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานและจัดการ

เรียนการสอน โรงเรียนมีการจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร ์ส  าหรับใชใ้นการบริหารงานและ

จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ มีการ

ส่งเสริมและสนบัสนนุใหค้รูและบุคลากรเขา้รบั

การฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ

ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น การใช้

อิน เทอร์เน็ต เบื ้องต้น  มีการส่ ง เสริมและ

สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้

คอมพิวเตอรแ์ละอินเทอร์เน็ตในการจัดการ

เ รี ยนการสอน  มี กา ร ใช้ร ะบบ เครื อข่ าย

อินเทอรเ์น็ตเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ มีการน า

โปรแกรมระบบปฏิบัติการโปรแกรมส าหรับ

ปฏิบตัิงานและโปรแกรมประยุกต ์มาใชใ้นการ

บริหารงานและการจัดการเรียนการสอน 

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง ว รุ ต ม์    

บูรณสรรพสิทธ์ิ (2552); สมจิตร  ขวัญแดง , 

จฑุารตัน ์ คชรตัน ์และชยัรตัน ์ จสุปาโล (2560); 

ปราวีณยา  สวุรรณณฐัโชติ (2541); และหฤทยั 

อรุณศิร ิ(2558) 

 2 . การ เปรียบ เที ยบความคิด เห็น

เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพของ

บุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี ้

เนื่องจากภาระงานในแต่ละดา้นในสถานศกึษา

จะแตกต่างกนั เช่น บุคลากรทางการศึกษาที่มี

ประสบการณ์ในการท างานมากกว่าจะได้รับ

มอบหมายให้เ ป็นผู้น  าหรือหัวหน้าในการ
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ป ฏิ บั ติ ง า น ม า ก ก ว่ า กั น  เ พ ร า ะ ผู้ ที่ มี

ประสบการณก์ารท างานย่อมมีความสามารถ

ไดด้ีกว่าผูท้ี่มีประสบการณก์ารท างานนอ้ยกว่า 

สอดคล้อ งกับผลการวิ จัยของกมลพันธ์    

แกว้โชติ (2551); สมจิตร  ขวญัแดง  จุฑารตัน ์ 

คชรตัน ์และชัยรตัน ์ จุสปาโล (2560); วรพงษ์  

วรภ ู(2552); และสภุาพ  เผ่าเวียงค า (2552)  

 
ข้อเสนอแนะ 

 1 . คว ร มีการศึ กษาความคิด เห็ น

เก่ียวกับสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของ

ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อน า

ขอ้มลูที่ไดม้าปรบัปรุงและแกไ้ขเก่ียวกับสภาพ

และปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บรหิารสถานศกึษาภายในโรงเรียนใหมี้คณุภาพ

และมีประสิทธิภาพ 

 2. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและ

อุปสรรคเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู 

ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 3. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับ

สภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการ บริหารสถานศึกษาดว้ยการสมัภาษณ์

ขอ้มูลเชิงลึกแก่ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทาง

การศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูสภาพปัญหาในการ

น าไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี้

คณุภาพและมีประสิทธิภาพ  
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ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของครู 
ในอ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

Transformational Leadership of Administrators According to Opinions 
of Teachers in Khiansa Suratthani 

 

รตันา  พฒันสิงห ์
โรงเรยีนบา้นเขาตอก ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์านี เขต 3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอ าเภอเคียนซา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จ าแนกตามประสบการณ์

การท างานและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนอ าเภอเคียนซา 

จังหวัดสุราษฎรธ์านีจ านวน 159 คน สุ่มโดยวิธีแบ่งชัน้ภูมิ เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าทีแบบ independent 

t-test และ F-test 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของ

ครูในอ าเภอเคียนซาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 3.41) รายดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( �̅� = 3.48) ด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

(�̅� = 3.46) ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (�̅� = 3.42) และดา้นการสรา้งแรงบันดาลใจ (�̅� = 3.30)  

2) ครูในอ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธ์านี ที่มีประสบการณ์การท างาน และมีระดับการศึกษาที่

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ไม่แตกตา่งกนั 

 

ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง, การบรหิาร 

 
ABSTRACT 

This research aimed to study compare transformational leadership of administrators 

according to opinions of teachers in KhianSa District, SuratThani. Classified by work 
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experience and educational levels. The sample consisted of 1 5 9  teachers of schools in 

KhianSa District, SuratThani, with stratified random sampling method. The instrument used for 

data collection were 5 rating scale questionnaires. The statistic used in the data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, The hypotheses test by t-test independent and F-test. 

 The results of the study were found that: 1 )  The transformational leadership of 

administrators according to opinions of teachers in KhianSa District, SuratThani. Overall were 

at moderate levels. (mean of 3.41). When considering each aspect, sorted by descending in 

terms of Ideological Influence (mean of 3 . 4 8 ) , individual consideration (mean of 3 . 4 6 ) , 

intellectual stimulus (mean of 3.42) and motivation (mean of 3.30) 2) Opinions of teachers in 

KhianSa District, SuratThani according to transformational leadership of administrators, the 

different levels of educational and work experience the overall were not different. 

 

Keywords: Transformational leadership, administrator 

 
บทน า 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลกั

ที่ส  าคญัของสถานศึกษาและเป็นผูน้  าวิชาชีพที่

จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ  

และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทัง้จรรยาบรรณ

วิชาชีพที่ดี จึงจะน าไปสู่การจัดและการบริหาร

สถานศกึษาที่ดี มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีภาวะผูน้  าที่

เอื ้อต่อการบริหารและจัดการศึกษาในยุคนี ้ 

โดยเฉพาะภาวะผูน้  าทางวิชาการและภาวะผูน้  า

การเปลี่ยนแปลง (ธีระ  รุญเจริญ, 2550) เป็นที่

ยอมรับกันว่าบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 

ในทกุ ๆ ระดบัของสงัคม คือ ผูน้  า ผูน้  าเป็นผูท้ี่มี

ความส าคัญต่อความอยู่รอด สวัสดิภาพและ

สันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมด 

นอกจากนีผู้น้  ามีความส าคญัอย่างมากต่อการ

พัฒนาองคก์ารและการจัดการในทุกระดับ ใน

ระดับองคก์ารมีการยอมรบักันว่าความส าเร็จ

ขององคก์าร ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบริหารที่

มุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Results-based management) 

ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ลว้นแต่ขึน้กบัภมูิ

ปัญญา  ความคิ ดอ่ านและแนวปฏิบัติ ที่

สรา้งสรรคข์องผู้น  าองคก์าร ซึ่งสอดคลอ้งกับ

ผลการวิจัยที่พบว่าภาวะผู้น  าสัมพันธ์กับ

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ขอ ง ง า น  แ ล ะภ า ว ะ ผู้ น  า มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ 

เนื่องจากผูน้  ามีความส าคัญ จึงมีแนวคิดและ

การศึกษาในเรื่องการพฒันาความเป็นผูน้  าหรือ

ภาวะผู้น  า (Leadership) เกิดขึ ้น ส  าหรับใน

ประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มี
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การศึกษาภาวะผูน้  าที่มีความเหมาะสมกับยุค

ปัจจุบันซึ่ ง เ ป็นยุคของการเปลี่ ยนแปลงนี ้  

(จารุวรรณ  โตบวั, 2552) 

 ส าหรับโรงเรียนในอ าเภอเคียนซา 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ซึ่งมีโรงเรียนในกลุ่มทัง้สิน้ 

28 โรงเรียนนั้น ผูบ้ริหารแต่ละโรงเรียนย่อมมี

ความคิดเห็นและมีศิลป์ในการบริหารแตกต่าง

กนัออกไป อนัน ามาซึ่งความเจริญกา้วหนา้ของ

อาคารสถานที่ บุคลากรในโรงเรียนตลอดจน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ซึ่งเป็นตวั

บ่ ง ชี ้ความส า เร็จของการบริหารงานของ

ผู้บริหาร ที่ผ่านมาโรงเรียนในอ าเภอเคียนซา 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี มีปัญหาในหลายดา้นเช่น 

จ านวนเด็กลดลง ขาดแคลนสื่อการเรียนการ

สอน อาคารเรียนไม่พร้อม และอุปกรณ์ไม่

ทันสมัย ครูรับผิดชอบงานหลายด้าน เพื่อให้

ปัญหาดงักล่าวไดร้บัการแกไ้ข และผูบ้ริหารจะ

ไดท้ราบขอ้มลูว่าตอ้งพฒันาตนเองดา้นใดบา้ง 

จากเสียงสะท้อนของครูในอ าเภอเคียนซา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาตา่ง ๆ 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1 . เ พื่ อ ศึ ก ษ า ภ า ว ะ ผู้ น  า ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษาในอ าเภอ

เคียนซา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

ต่อภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาในอ าเภอเคียนซา จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

และระดบัการศกึษา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาภาวะผูน้  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิ ด เ ห็ น ขอ งค รู ในอ า เ ภอ เคี ยนซา  

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ตามกรอบแนวคิดของแบส 

และอะ โ วลิ โ อ  (Bass and Avolio. 1994 )  

ใน 4 ด้าน ได้แก่  1)  การมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์  2 )  กา รสร้า งแ ร งบันดาล ใจ  

3) การกระตุน้ทางปัญญา และ 4) การค านึง

ความเ ป็นปัจ เจกบุคคลประชากรที่ ใช้ใน

การศึกษา ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนอ าเภอเคียนซา 

จั ง ห วั ด สุ ร าษฎ ร์ธ า นี  จ า น วน  2 6 2  คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูใน

โรงเรียนอ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธ์านี

จ านวน 159 คน ซึ่งไดม้าโดยการเทียบตาราง

สัดส่วน เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan, 1 9 7 0 )  สุ่ ม โ ด ย วิ ธี แ บ่ ง ชั้ น ภู มิ  

(Stratified random sampling) 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมุ่งศึกษา อาศยักรอบแนวคิดของ แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio, 

1994) ผูว้ิจยัไดส้รุปตามกรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี ้
        ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

  
 
 
 
 
 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวขอ้งเก่ียวกับ ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา น ามาวิเคราะหเ์นือ้หา

และสาระส าคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรบั

ส ร้ า ง แ บบสอบถ าม  เ ก่ี ย ว กั บ ผู้ น  า ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิ ด เ ห็ น ขอ งค รู ในอ า เ ภอ เคี ย นซา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ครอบคลุม ตัวแปรที่

ศึกษา โดยขอค าแนะน าเบือ้งตน้จากอาจารยท์ี่

ปรกึษาสารนิพนธ ์น าเครื่องมือที่สรา้งเสร็จแลว้

เสนออาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์อีกครัง้ เพื่อ

ตรวจสอบความชดัเจนของค าถามและสิ่งที่ควร

ปรับปรุงแก้ไข เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบ

ขอ งลิ เ คิ ร ์ท  ( Likert) คื อ  ม า กที่ สุ ด  ม าก  

ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สุด สรา้งแบบสอบถาม 

ตามกรอบแนวคิดของแบส และอะโวลิโอ (Bass 

and Avolio, 1 9 9 4 )  ใ น  4  ด้ า น  ไ ด้ แ ก่   

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์2) การสรา้ง

แรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา  

และ 4) การค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

จ านวน 20 ขอ้ 

 
สรุปผลการวจิัย 

 1 . ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครูใน

อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีโดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.41) เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

 (�̅� = 3.48) ด้านการค านึงความเป็นปัจเจก

บคุคล (�̅� = 3.46) ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 

(�̅� = 3.42) และด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ 

(�̅� = 3.30) รายละเอียดดงัในตารางที่ 1 

  

ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ใน 4 ดา้น ไดแ้ก ่

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 
2. การสรา้งแรงบนัดาลใจ  
3. การกระตุน้ทางปัญญา  
4. การค านงึความเป็นปัจเจกบคุคล 

1. ประสบการณก์ารท างาน ไดแ้ก่ 
- นอ้ยกวา่ 5 ปี   
-  6 -10 ปี  
-  มากกวา่ 10 ปี 

2. ระดบัการศกึษา ไดแ้ก่ 
-  ปรญิญาตรี  
-  ปรญิญาโท 
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ตารางที ่1  แสดงค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาตามความคิดเห็นของครูในอ าเภอเคียนซา โดยรวมและรายดา้น 

 

2. ผลการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบ

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอ าเภอ

เคียนซา จังหวัดสุราษฎรธ์านี โดยจ าแนกตาม

ประสบกา รณ์ก า รท า ง าน โดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 

รายละเอียดดงัในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครูในอ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยจ าแนกตาม

ประสบการณก์ารท างาน 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหาร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1) ก า ร มี อิ ท ธิ พ ล อ ย่ า ง มี
อดุมการณ ์

ระหวา่งกลุม่ 2.135 2 1.068 8.52* .000 

 ภายในกลุม่ 19.538 156 .125   
 รวม 21.673 158    

2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ ระหวา่งกลุม่ 1.495 2 .747 4.41* .014 
 ภายในกลุม่ 26.415 156 .169   
 รวม 27.909 158    

3) การกระตุน้ทางปัญญา ระหวา่งกลุม่ .513 2 .256 2.15 .120 
 ภายในกลุม่ 18.606 156 .119   
 รวม 19.118 158    

 

 

ด้านที ่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารแต่ละด้าน �̅� S.D. แปลผล 

1 การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 3.48 .69 ปานกลาง 
2 การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3.30 .79 ปานกลาง 
3 การกระตุน้ทางปัญญา 3.42 .82 ปานกลาง 
4 การค านงึความเป็นปัจเจกบคุคล 3.46 .81 ปานกลาง 
 รวม 3.41 .63 ปานกลาง 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหาร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

4) การค านึงความเป็นปัจเจก
บคุคล 

ระหวา่งกลุม่ .040 2 .020 .09 .911 

 ภายในกลุม่ 33.473 156 .215   
 รวม 33.513 158    

รวม ระหวา่งกลุม่ .097 2 .049 1.64 .197 
 ภายในกลุม่ 4.619 156 .030   
 รวม 4.717 158    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลการเปรียบเทียบ ภาวะผูน้  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิ ด เ ห็ น ขอ งค รู ในอ า เ ภอ เคี ยนซา  

จั งหวัดสุ ร าษฎร์ธ านี  จ า แนกตามระดับ

การศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ดงันัน้จึง

ปฏิเสธสมมติฐานรายละเอียดดงัในตารางที่ 3 
 

ตารางที ่3  ผลการเปรียบเทียบ ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเห็น

ของครูในอ าเภอเคียนซา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร 

ปริญญาตรี ปริญญาโท t p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 3.37 .32 3.64 .37 -4.702* .00 
2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3.36 .36 3.22 .49 1.988* .05 
3) การกระตุน้ทางปัญญา 3.45 .41 3.39 .22 1.170 .24 
4) การค านงึความเป็นปัจเจกบคุคล 3.48 .53 3.42 .34 2.799 .43 

รวม 3.41 .20 3.42 .13 -2.01 .93 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 

  
อภปิรายผล 

จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย ภ า ว ะ ผู้ น  า ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูในอ าเภอเคียนซา จังหวัด 

สรุาษฎรธ์านี อภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี ้

 1 . ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครูใน
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อ าเภอเคียนซา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีโดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ดา้นการค านึงความเป็นปัจเจกบคุคล ดา้นการ

กระตุน้ทางปัญญา และการสรา้งแรงบนัดาลใจ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐดนัย วัฒนสุข 

(2554) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอตาพระยา 

สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสระแก้ว  

เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอ 

ตาพระยา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

สระแก้ว เขต 2 มีภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลง 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นปรากฏว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 

โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการเป็นผูมี้

บารมี ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับ 

ผู้ตามเป็นรายบุคคล ดา้นการเป็นผู้สรา้งแรง

บนัดาลใจ และดา้นการเป็นผูส้รา้งการกระตุน้

การใชปั้ญญา ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีความรูด้า้นการบรหิาร ตลอดทัง้มี

ความ รู้ด้านอื่ น  ๆ  ที่ เ ก่ี ยวข้องกับการจัด

การศึกษาท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการ

ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน การด ารงชีวิต

เพื่อให้ทันกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์และความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดทั้งการ

ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ทุกคนใน

องคก์รตอ้งปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิดใน

การท างาน เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 

2542  โดยโรง เ รี ยนต้องปรับ เปลี่ ยนการ

บริหารงานโดยการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ใหทุ้ก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร ครูผูส้อนตอ้ง

ป รับ เ ปลี่ ย นพฤติ ก ร รมกา รสอน เ ช่ น กัน  

แ ต่ ส  า ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร นั บ เ ป็ น บุ ค ค ล ที่ มี

ค ว า ม ส า คัญ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต่ า ง  ๆ 

ของสถานศึกษา เพราะเป็นผู้มีอ  านาจในการ

ตดัสินใจ วางแผน ก าหนดนโยบาย อ านวยการ

และมอบหมายงาน ก ากบัติดตามเพื่อขบัเคลื่อน

โรงเรียนให้เข้าสู่ เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

ในปัจจุบันผู้บริหารต้องสรา้งภาวะผู้น  าที่เข็ม

แข็ง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิท ธิผล  ผู้บ ริหารที่ ใช้ภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงจะส่งผลใหบุ้คลากรมีความมั่นใจ

ในการท างาน งานทุกอย่างจะส าเร็จด้วยดี

เพราะความพอใจในการท างาน เกิดความ

ร่วมมือทุกฝ่ายก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง และผู้บริหารมีวิธีจูงใจให้บุคลากร

ปฏิบตัิงานใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

 2 . ค รู ในอ า เภอ เคี ยนซา  จั ง หวัด 

สุราษฎร์ธานีที่ มีประสบการณ์การท างาน

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ดังนั้นจึ งปฏิ เสธ

สมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ล าดวน  เอี่ยมอาจ (2558) วิจยัเรื่อง การศึกษา

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
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เขต 41 พบว่า จากผลการเปรียบเทียบภาวะ

ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครูในจงัหวดัก าแพงเพชร 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 41 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ใน

การท างาน พบวา่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้

ไวค้ือ ครูในจงัหวดัก าแพงเพชร สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ทัง้เพศ

ชายและเพศหญิง และผู้ที่มีประสบการณ์ใน

การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้  า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา

มีแนวปฏิบตัิและการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใน

การบรหิารงานกบัครูที่เท่าเทียมกนัทกุคน ไม่ยดึ

ประสบการณใ์นการท างานหรือความแตกต่าง

ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นหลักใน

กา รมอบหมายงาน  ท า ให้ค รู ในจั งหวัด

ก าแพงเพชร สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 41 มีความคิดเห็นต่อภาวะ

ผูน้  าของผูบ้รหิารสถานศกึษาไม่แตกต่างกนั 

3 . ค รู ในอ า เภอ เคี ยนซา  จั ง หวัด 

สุราษฎรธ์านีที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี

ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่าง

กัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน สอดคลอ้งกับ

งานวิจัยของณัฐดนัย  วัฒนสุข (2554) ศึกษา

เรื่อง ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ในอ า เภอตาพระยา  สั ง กั ด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสระแก้ว เขต2 

พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และ

ข้าราชการค รูในอ า เภอตาพระยา  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 

จ าแนกตามวฒุิการศึกษา พบว่ามีความคิดเห็น

เ ก่ียวกับภาวะผู้น  าการ เปลี่ ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ทั้งนีอ้าจ

เป็นเพราะว่าในปัจจุบันไดมี้การเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเรว็ตามกระแสของโลกาภิวฒัน ์ท าให้

เกิดกระแสน าไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนา

การศึกษาทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จะเห็นไดจ้าก

แนวทางการปฏิ รูปการศึกษาจะเน้นการ

กระจายอ านาจไปยังสถานศึกษา ทั้งดา้นการ

บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงานบคุคล และการบริหารงานทั่วไป 

ดังนั้น ผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาจึงตอ้ง

ปรบัเปลี่ยนบทบาท และวิธีการบริหารของตน 

ต้องเป็นผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถในการ

บริหารจัดการมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารที่มี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือวุฒิการศึกษาที่

สงูกว่าปรญิญาตรี ลว้นเป็นผูท้ี่ไดร้บัการพฒันา

อย่างต่อเนื่อง และมีความตื่นตวัอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อใหเ้ป็นผูท้ี่มีโลกทศันก์วา้งไกล มีเหตุผลใน

การบริหารงาน ประกอบกบัผูบ้ริหารทกุคนต่าง

ไดร้บัการศึกษาคน้ควา้จากการประชุม อบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่ อ เพิ่ มพูนความ รู้

ความสามารถ ก่อใหเ้กิดทักษะความช านาญ 

และความเช่ียวชาญในการบริหารงานไดเ้ป็น
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อย่างดียิ่ง จากปัจจัยดังกล่าวจึงท าให้ไม่พบ

ความแตกต่างของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอตาพระยา 

สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสระแก้ว  

เขต 2  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1 .1  ผู้บ ริหารควรส่ ง เสริมและ

สนับสนุนการท างานของผูร้่วมงาน เพื่อใหค้รู

ส า ม า ร ถ ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่ แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

1 . 2  ผู้บ ริ ห า รคว รสอนงานแก่

ผูร้ว่มงาน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ผูร้ว่มงาน 

 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

2.1 ควรวิจยัปัจจยัที่สง่ผลตอ่ภาวะ

ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

และความพงึพอใจของครู อ าเภอเคียนซา 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
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THE STUDY ON ACADEMIC ADMISTRATION ACCORDING TO OPINION 
OF TEACHERS IN PRAYAMONTRATURATSRIPIJIT SCHOOL BANGBON 

DISTRICT BANGKOK 
 

ฐิติรตัน ์ ประจ าถิ่น1, ชยัวฒัน ์ อทุยัแสน2 
นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

อาจารยป์ระจ า คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ

ครูในโรงเรียนพระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร ์ส  านกังานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบการ

บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร ์ส  านักงานเขตบาง

บอน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างคือครูใน

โรงเรียนพระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร ์จ านวน 103 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม สถิติที่

ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการ

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคา่ทีแบบ One Simple t-test, One Way ANOVA 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน  

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ส  านักงานเขตบางบอนโดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก  

โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 3 ล าดบัแรกคือ ดา้นการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

รองลงมาคือ ดา้นพฒันาสื่อนวตักรรมเทคโนโลยี และดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียน 2) ครูที่มีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นตอ่การบรหิารงานวิชาการ โดยภาพรวมแตกต่างกนั 3) ครู

ที่มีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

พระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร ์ส  านกังานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณารายคู่พบว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี  

จะมีความคิดเห็นแตกต่างกบัครูที่มีประสบการณ ์5-10 ปี และ 11 ปีขึน้ไป 

 

ค าส าคัญ: การบรหิารงานวิชาการ, ความคิดเห็นของครู 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were 1)  to study the level of academic administration 

according to the opinion of teachers in Prayamonthaturatsripijit School Bangbon District 

Bangkok 2)  to compare the level of their opinions of sex and work experiences. The samples 

were 103  teachers in Prayamonthaturatsripijit School. The used instrument the study was 

questionnaire. The data were statistically analyzed by percentage, mean and standard 

deviation. The hypothesis were tested by One Simple t-test, One Way ANOVA and testing 

different in pair by using Scheffe’s Posthoc Comparison. 

The research findings were as follows: 1)  Teachers’ opinions towards the academic 

affair administration in Prayamonthaturatsripijit School were at high level in overall. When 

considered in each aspect and ranked by mean found that the third priorities were the 

development of quality assurance in the school, the development of information and 

communication Technology and Assessment and evaluation. 2 )  Teachers’ opinions, who 

different gender towards the academic affair administration, had different opinion at 0 . 0 5 

significant. 3) Teachers’ opinions, who different work experiences towards the academic affair 

administration, had different opinion at 0.05 significant. When tested different in pair, we found 

less than 5 years work experiences group different from between 5-10 years work experiences 

group and since 11 years work experiences group at 0.05 significant. 

 

Keywords: Academic Administration, Teachers’ Opinion 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในปัจจุบนั

รัฐได้เน้นให้สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทาง

การศึกษาที่ส  าคัญยิ่งเพราะเป็นหน่วยงาน

ปฏิบัติ และผลการจัดการศึกษาจะเป็นเช่นใด

ย่อมขึน้อยู่กบัการปฏิบตัิงานของสถานศกึษาซึง่

มีภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน

เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไวใ้น

หลักสูตร และบุคคลที่ มีความส าคัญและมี

บทบาทต่ อ ก า รที่ จ ะ ท า ใ ห้ผู้ เ รี ย นบ ร รลุ

จุ ดมุ่ ง หมายของหลักสูต ร  คื อ  ผู้บ ริ ห า ร

สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี

ข อบข่ า ย ง านสถ านศึ กษ า  ใ ห้ผู้ บ ริ ห า ร

สถานศึกษาอ านาจหน้าที่ ในการบริหาร

การศึกษาในสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 4 งาน 

คื อ  ง านวิ ช าการ  ง านงบประมาณ งาน
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บริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่ ว ไป

เปา้หมายการศกึษาของชาติ คือ ครู ซึ่งจะเป็นผู้

ที่เห็นความสามารถของการบรหิารวิชาการของ

สถานศกึษามากที่สดุ  

ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย ส น ใ จ จึ ง ไ ด้ ศึ ก ษ า 

การศึกษาการบริหารงานวิชาการตามความ

คิดเห็นของครูในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี

พิจิตร ์ส  านกังานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

เพื่อจะน าผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลให้กับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งใน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิท ธิภาพอันจะส่ งผลต่อการพัฒนา

คณุภาพทางวิชาการของสถานศกึษาตอ่ไป 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการ

ต า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ค รู ใ น โ ร ง เ รี ย น 

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส  านักงานเขต 

บางบอน กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงาน

วิชาการตามความคิดเห็นของครูในโรงเรยีนพระ

ยามนธาตรุาชศรีพิจิตร ์ส  านกังานเขตบางบอน 

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  จ า แ น ก ต า ม เ พ ศ  

และประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1 . ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม

ตวัอย่าง 

1.1 ประชากร ที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

เป็นครูในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร ์

ส  านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 135 คน 

1.2 กลุม่ตวัอย่าง ก าหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง โดยใชต้ารางเครซี่และมอรแ์กน 

( Krejcie and Morgan, 1 9 7 0  อ้ า ง ใ น  

ภาวิดา  ธาราศรีสทุธิ และคณะ, 2555) ไดข้นาด

ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 103 คน สุ่มโดยวิธีสุม่

อย่างง่าย 

2. ขอบเขตดา้นเนือ้หา 

2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้น

สถานภาพบคุคล 

2.1.1 เพศ ได้แก่  ชาย และ

หญิง 

2.1.2 ประสบการณก์ารท างาน 

ไดแ้ก่ นอ้ยกวา่ 5 ปี 5 – 10 ปี และตัง้แต่ 11 ปี 

2.2 ตวัแปรตาม คือ การบริหารงาน

วิชาการ 6 ด้าน ดังนี ้1) การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึ กษาขั้ นพื ้น ฐ าน  2 )  ก า รพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน 3) การวดัประเมินผล

และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  5 )  พัฒนาสื่ อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 6) การพัฒนาระบบ

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  
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กรอบแนวคดิของการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ครู

ใน โรง เ รี ยนพระยามนธาตุราชศรีพิ จิ ต ร์ 

ส  านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  

มีจ านวนทั้งสิน้ 135 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจยัครัง้นี ้เป็นครูในโรงเรียนพระยามนธาตุ

ร า ช ศ รี พิ จิ ต ร์  ส  า นั ก ง า น เ ข ตบ า ง บ อน 

กรุงเทพมหานคร จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 103 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร

บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูใน

โรงเรียนพระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร ์ส  านกังาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยพัฒนา

แบบสอบถามมาจากการศึกษาของ สุปราณี 

บุบผามาเต (2560) ผูว้ิจัยได้ศึกษาขอ้มูลจาก

เอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง แบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่  1 ถามเก่ียวกับ

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูล เพศ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check 

list) ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับการศึกษาการ

บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูใน

โรงเรียนพระยามนธาตรุาชศรพีิจิตร ์สถิติที่ใชใ้น

การวิเคราะหข์อ้มลู 

1. สถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาเครื่องมือ 

1.1 การหาค่าความเช่ือมั่ นของ

แบบสอบถาม ใชค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha 

Coefficient) 

2. สถิติพรรณนา 

2.1 อธิบายสถานภาพส่วนบุคคล 

โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ ค่ า ค ว า ม ถ่ี  แ ล ะ ค่ า ร้อ ย ล ะ 

(percentage) 

2.2 อธิบายสภาพการบริหารงาน

วิชาการของครู โดยใช้สถิติ  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ตวัแปรตน้ 

สถานภาพของครู 

เพศ 

     - ชาย 

     - หญิง 

ประสบการณก์ารท างาน 

     - นอ้ยกวา่ 5 ปี 

     -  5 – 10 ปี 

     - ตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไป 

ตวัแปรตาม 

การบรหิารงานวิชาการ 

     - ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

     - ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้

     - ดา้นการวดัผลประเมินผล 

        และเทียบโอนผลการเรยีน 

     - ดา้นการวิจยัและพฒันาคณุภาพการศกึษา 

     - ดา้นพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี 

     - ดา้นการพฒันาระบบประกนั 

        คณุภาพภายในสถานศกึษา 
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(Mean) และค่ าส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

3. สถิติในการทดสอบสมมตฐิาน 

3.1 ทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยด้วย t-test Independent ในกรณีตัว

แปรแยกออกเป็นสององคป์ระกอบย่อย 

3.2 ทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยด้วย One Way ANOVA ในกรณีตัว

แปรแยกออกเป็นสามองคป์ระกอบย่อย 

3.3 การทดสอบความแตกต่างรายคู่

ด้ ว ย วิ ธี ก า ร เ ช ฟ เ ฟ่  ( Scheffe’s Posthoc 

Comparison ) 

 
ผลของการวจิัย 

1. การศึกษาการบริหารงานวิชาการ

ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนพระยามน

ธาตุราชศรีพิจิตร์ ส  านักงานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก และในรายดา้นอยู่ในระดบัมากทกุดา้น 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

ใน โรง เ รี ยนพระยามนธาตุราชศรีพิ จิ ต ร์ 

ส  านกังานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครจ าแนก

ตามเพศ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าครูที่ มี เพศ

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

วิชาการ โดยภาพรวมแตกต่างกนั ซึง่เป็นไปตาม

สมมุติ ฐานข้อ  ที่  1  และ เ ม่ือจ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ครูที่มี

ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานที่แตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนพระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร ์ส  านกังาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 

0.05 และเม่ือพิจารณารายคู่พบว่า ครูที่ มี

ประสบการณน์อ้ยกว่า 5 ปี จะมีความคิดเห็น

แตกตา่งกบัครูที่มีประสบการณ ์5-10 ปี  

และ 11 ปีขึน้ไป 

 
อภปิรายผล 

1. ผลการศกึษาพบวา่ความคิดเห็นของ

ครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระยา

มนธาตุราชศรีพิจิตร ์ส  านักงานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 

ล าดับแรกคือ ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คณุภาพภายในสถานศกึษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ 

ร อ งล งมาคื อ  ด้า นพัฒนาสื่ อ น วัตก ร รม

เทคโนโลยี และดา้นการวัดผลประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน ตามล าดบั ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะ งานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษา 

ผูบ้รหิารการศกึษาทกุคนควรจะรบัผิดชอบ เป็น

ผู้น  าของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก 

เพราะหน้าที่ ของสถานศึกษา คือ การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู ้ การให้ความรู้แก่

นักเรียนในดา้นวิชาการการจัดการศึกษาใหมี้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามความมุ่ง

หมายและหลักการของการจัดการศึกษา การ
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จัดการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้

เ ป็ นมนุษย์ที่ ส มบู รณ์ทั้ ง ร่ า ง ก าย  จิ ต ใ จ 

สติปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรม 

และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่

ร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลจุดุหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ จไุรรตัน ์ จนัทไทย (2553) 

2. ผลการเปรียบเทียบการศึกษาการ

บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูใน

โรงเรียนพระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร ์ส  านกังาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 

0.5 ทัง้นีเ้นื่องจาก ธรรมชาติของเพศที่แตกต่าง

กัน ท าให้การปฏิบัติงานอาจเกิดปัญหาไม่

เหมือนและไม่เท่ากนั โดยเพศหญิงอาจมีความ

ละเอียด รอบคอบมากกว่าเพศชาย ท าใหก้าร

ปฏิบัติงานในดา้นวิชาการจึงไม่เกิดปัญหาไม่

ต้องแก้ไขมากนัก ต่างจากเพศชายที่อาจมี

ปัญหาในด้านงานเอกสารมากกว่าเพศหญิง

และอาจบกพร่องในเรื่องของความละเอียด 

รอบคอบไปบ้าง ท าให้ประสิทธิภาพของงาน

แตกต่างกัน เม่ือประสิทธิภาพของงานได้ผล

ต่างกัน ย่อมมีความคิดเห็นในงานแตกต่างกัน

ไปดว้ย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วาสนา  

กล ่านอ้ย, (2556) 

3. ผลการเปรียบเทียบการศึกษาการ

บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูใน

โรงเรียนพระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร ์ส  านกังาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 

0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมตุิฐานขอ้ที่ 2 ยกเวน้ดา้น

ดา้นพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี ้

เนื่องจาก ระยะเวลาในการท างาน ในระยะ

แรกเริ่มเขา้ท างานบุคคลจะมีความพึงพอใจใน

การท างานสงู และจะลดลงเรื่อย ๆ จนถึงปีที่หา้

หรือปีที่แปด จากนัน้จะเพิ่มขึน้อีกเม่ือมีอายกุาร

ท างานมากขึ ้น ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความ

คิดเห็นประกอบไปดว้ย ปัจจัยดา้นบุคคล คือ

คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่เก่ียวข้องกับ

งาน เช่นประสบการณ ์เพศ จ านวนสมาชิกใน

ความรับผิดชอบอายุ เ วลาในการท างาน

การศกึษาระดบัเงินเดือนแรงจงูใจในการท างาน 

และความสนใจในงาน เป็นตน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช ้

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเพิ่ม

การนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการใช้

หลักสูตร รวมทั้งปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัด

กระบวนการเรียนรู ้จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอ้ม

และแหล่งเรียนรูท้ี่เอือ้ต่อการจัดการเรียนการ

สอนผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใช้

แหล่งการเรียนรูท้ัง้ในและนอกสถานศึกษาใน

การจดักระบวนการเรียนรูโ้ดยครอบคลมุแหล่ง

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่

ผูเ้รียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รู
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จดัท าแผนและด าเนินการวดัผลประเมินผลการ

เรียนการสอน ใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานการ

เรียนรู ้และตวัชีว้ดั ในการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

จากกระบวนการการปฏิบัติงานและผลงาน 

ตามสภาพจริงดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดการ

อบรมเพื่อพฒันาการศึกษา วิเคราะห ์วิจยั การ

บริหาร การจดัการและการพฒันาคณุภาพงาน

วิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา ดา้นการ

พัฒนาสื่ อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่ อ

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดหาสื่อ

และเทคโนโลยีเพื่อใชใ้นการเรียนการสอนและ

พัฒนางานวิชาการ และผูบ้ริหารสถานศึกษา

ควรสง่เสรมิ จดัท ารายงานประจ าปีเป็นรายงาน

ผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา

ที่สะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนและผลส าเร็จของการ

บริหารจัดการศึกษาและครอบคลมุ มาตรฐาน

ขอ งสถานศึ กษา  ค ว รส ร้า ง เ ค รื่ อ ง มื อที่

หลากหลายครอบคลมุทกุมาตรฐานและตวับง่ชี ้

และก าหนดผูร้บัผิดชอบใหช้ดัเจน 

2 . ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 

ครัง้ตอ่ไป 

2.1 ควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระ

ยามนธาตรุาชศรีพิจิตร ์ส  านกังานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 

2.2 ควรศึกษาการด าเนินงานการ

ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาโรงเรียน

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร ์ส  านักงานเขตบาง

บอน กรุงเทพมหานคร 

2 . 3  คว รศึ กษาพฤติ ก ร รมของ

ผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ใน

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระยามน

ธาตุราชศรีพิจิตร์ ส  านักงานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 
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ความคิดเหน็ของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

TEACHER’S OPINION TOWARDS ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOL 
ADMINISTRATORS IN SAMUTSONGKRAM PRIMARY EDUCATION 

SERVICE AREA OFFICE 
 

ยวุดี  ฉิมม่วง 

โรงเรยีนอนบุาลสมทุรสงคราม ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน และระดับ การศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่

ปฏิบตัิงานในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม จ านวน 254 คนได้

จากการเปิดตารางของเคอรซ์ี่และมอรแ์กนจากนัน้ท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบชัน้ภูมิ

ตามสดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling ) จากประชากรแต่ละโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วน ประมาณค่าตามแนวคิดของลิเคิรท์ (Likert 

Five’s Rating scale) มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.88 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา สมทุรสงคราม ใน 5 ดา้นภาพรวมพบว่ามีการปฏิบตัิ

อยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณารายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี ้คือ ดา้นการ

พฒันากระบวนการเรียนรู ้รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นหลกัสตูร และการน าหลกัสตูร

ไปใชด้า้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา และดา้นงานวดัผล และประเมินผล และการเทียบโอน

ผลการเรียน ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังาน เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม พบวา่ 

เม่ือจ าแนกตามประสบการณพ์บว่าภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง สถิติที่ระดบั 0.05 ยกเวน้

ดา้นวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษาไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือจ าแนก

ตาม ระดบัการศึกษา พบว่าภาพรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 
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ค าส าคัญ: การบรหิารงานวิชาการ, ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study and compare the level of teachers’ opinion 

towards academic administration of school administrators in Samutsongkram Primary 

Education Service Area Office as classified by educational qualification and teaching 

experience of 254 teachers under Samutsongkram Primary Education Service Area Office, 

through Krejcie and Morgan’s random number table and by Proportional Stratified Random 

Sampling from the population of each school The instrument used for collecting the data was 

Likert 5 – point rating scale questionnaire, constructed by the researcher and the reliability was 

0.88 The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, 

and t-test  

The main research findings were summarized as follows: 1. The opinions of teachers 

toward the academic administration of the administrators under the Office of SamutSongkram 

Primary Education Service Area Office. The results showed that the learning process 

development at the high level was the highest and the mean was the highest. The educational 

supervision was at a high level and the measurement and evaluation was at a high level with 

the lowest mean 2. The comparison of teachers' opinions toward the academic administration 

of the administrators of schools under the Office of SamutSongkhram Primary Education Office 

by experience, the overall difference was statistically significant at the .05 level. Considering 

the different aspects of curriculum and curriculum implementation, the development of the 

learning process, measurement and evaluation of learning, the supervision, and the research 

on the quality of education was not significantly different, by the level of education was 

significantly different at the .05 level in the aspect of research to improve the quality of 

education.  

 

Keywords: academic administration, School administrators and teachers  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การจัดการศึกษาใหส้นองเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญ สอดคลอ้งกับเศรษฐกิจและ

สงัคมที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต เพื่อสนอง

ความตอ้งการของทอ้งถิ่นสามารถพฒันาผูเ้รียน 

ใหค้รบทุกดา้น ทั้งกระบวนการคิด ทักษะการ

ด าเนินชีวิต รัฐจึงไดอ้อก กฎหมายการศึกษา

แห่งชาติขึ ้นโดยพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ ก าหนดใหก้ารจัดการศึกษาที่จะตอ้ง

ยึดหลักการว่าผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมี

ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา

ต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ (คณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ .  2558) โดยรัฐมีหน้าที่  

จัดรูปแบบการศึกษาให้เหมาะสมกับโลกยุค

ปัจจบุนัที่มีการแข่งขนักนัสงูทัง้ในระดบัระหว่าง

ป ร ะ เ ท ศ  ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค  ร ะ ดั บ โ ล ก 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกล่าวถึง

กระบวนการจัดการเรียนรูไ้ว้ว่า สถานศึกษา

และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจัดเนือ้หาสาระ และ

กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความ

ถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลในเรื่องของการพฒันา หลกัสตูร

สถานศึกษา ก าหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนดหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อ ความเป็นไทยและ

ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิต การ

ประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาต่อให้

สถานศึกษาขัน้ พืน้ฐานมีหนา้ที่จดัท าสาระของ

หลกัสูตรตามวัตถุประสงค ์ส่วนที่เก่ียวขอ้งกับ

สภาพปัญหาชุมชนและสังคม ภูมิ ปัญญา

ทอ้งถิ่นและ คณุลกัษณะอนัพงึประสงคเ์พื่อเป็น

สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ การปฏิรูประบบบริหารและการ

จดัการ จ าเป็นตอ้งกระจายอ านาจสูท่อ้งถ่ิน โดย

เน้นที่สถานศึกษาเป็นหลัก เ ปิดโอกาสให้

ครอบครวั ชุมชน หน่วยงานของรฐัและเอกชน 

ต่างได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการติดตาม

ประเมินผล (ไพบูลย์  แจ่มพงษ์ , 2543) การ

จัดการศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยในการพัฒนา

ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ เนน้ในเรื่องการพฒันา คน หรือยึดคน

เป็นศูนยก์ลางของการพัฒนา โดยมีความเช่ือ

ว่า หากคนไดร้บัการพฒันาไดร้บัการศึกษาที่ดี

ที่สดุคนจะเป็นปัจจยัชี ้ขาดความส าเรจ็ของการ

พัฒนาประเทศทุกด้าน การพัฒนาศักยภาพ

ของคนที่พึงปรารถนา คือ การพฒันาใหทุ้กคน

ได้รับการ พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ ปัญญา และทกัษะฝีมือ เพื่อให้

คนเป็นคนดีมีคณุธรรม มีสขุภาพพลานามยัที่ดี 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไดเ้รง่รดัใหเ้กิดการ 

ปฏิ รูปครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี

คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น

วิ ช า ชีพชั้ น สู ง  ใ นก า รด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ยึ ด 

กระบวนการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็น
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ส าคัญ โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปสู่

คุณภาพ รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ สังคม

โลก (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550) งานบรหิาร

วิชาการถือเป็นภารกิจ หลกัของการบริหารงาน

โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งมีการ

บรหิารจดัการที่ดี ทัง้นีผู้บ้รหิารโรงเรียนถือไดว้่า

มีบทบาท ส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน

ดงักลา่ว ผูว้ิจยัจงึมีความสนใจที่จะศกึษาสภาพ

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ประกอบกับภาพรวมแลว้ผลการจัดการศึกษา

ยงัอยู่ระดบัที่จะตอ้งมีการปรบัปรุง ดงัจะเห็นได้

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในปีการศึกษา 2558 

และปีการศึกษา 2559 ของหน่วยศึกษานิเทศก์

ส  านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

สมุทรสงคราม(แผนปฏิบัติ การประจ า ปี

งบประมาณ , 2560) โ ร ง เ รี ยนที่ ได้ท าการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน 72 โรงเรียน

ลดลงผู้วิจัย จึงมีความสนใจจะศึกษาความ

คิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม  

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของครู

ต่ อการบริหารงานวิ ชาการของผู้บ ริหาร

สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาสมทุรสงคราม 4  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

ต่ อการบริหารงานวิ ชาการของผู้บ ริหาร

สถานศึ กษ า  สั ง กั ดส า นัก ง าน เ ขตพื ้นที่  

การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสงคราม จ าแนก

ตามประสบการณ์การท างาน และระดับ

การศกึษา  

 
สมมตฐิานการวิจยั 

1. ครูที่ มีประสบการณ์การท างาน

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้รหิารแตกตา่งกนั  

2. ครูที่มีระดบัการศกึษาตา่งกนัมีความ

คิดเห็นต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหาร

แตกตา่งกนั  

 
ขอบเขตการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี ้เพื่อศึกษาระดับความ

คิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักัดส านกังาน เขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตาม

จุดเน้นของส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 5 ด้าน ดังนี ้  

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ

พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 3) การวัดผลการ

ประเมินผลและการเทียบโอนผล การเรียน  

4) การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และ 

5) การนิเทศการศกึษา  

ป ร ะ ช า ก ร  ไ ด้ แ ก่  ค รู ผู้ ส อ น ใ น

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
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ประถมศึกษาสมทุรสงคราม ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 721 คน กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ครูผูส้อน

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปี

การศึกษา 2560 จ านวน 254 คน ไดจ้ากการใช้

ต า ร า ง ขอ ง เ ค ร จ ซี่ แ ล ะมอ ร์แ กน  ( ว า โ ร   

เพ็ งสวัส ดิ์ , 2551) จากนั้นท าการสุ่ มกลุ่ ม

ตัวอย่างโดย ใช้วิ ธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตาม

สั ด ส่ ว น  ( Proportional Stratified Random 

Sampling )  

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสาร งานวิจยั 

และแนวคิดเก่ียวของกบัการบรหิารงานวิชาการ

ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมทุรสงครามมาวิเคราะหเ์นือ้หา

ส า ร ะ  ( documentary research) ป ร ะ เ ด็ น

ส าคัญ ๆ  เพื่ อหา ปัจจัยหรื อวิ ธี การต่ างๆ  

ที่ เ ก่ียวข้องกับ การบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม น าขอ้มูลที่ไดม้า

เขียนเป็นประเด็นขอ้ค าถาม เพื่อน าไปใชใ้นการ

สรา้งแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่ผูว้ิจัย

จดัท าขึน้เป็นแบบสอบถาม มีขอ้ค าถามถึงการ

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราเพื่อน ามาเป็นแนวทาง การสรา้ง

แบบสอบถาม เพื่ อถามความคิดเห็นของ

ผู้บริหาร และหัวหน้างานวิชาการในโรงเรียน 

โดยสร้างข้อค าถามจากปัจจัยที่ ได้จากการ

สรุปผลการวิเคราะหเ์อกสาร สรุปความคิดเห็น

จากความคิดเห็น ของ ผูเ้ช่ียวชาญ ซึง่ผูว้ิจยัสรุป

ได้องค์ประกอบ 5 ด้าน 1) ด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา  2) ด้านการพัฒนา

ก ระบวนการ เ รี ยน รู ้  3) ด้าน  ก า ร วัดผล

ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู ้4) ดา้น

การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา  5) ดา้น

การนิเทศการศกึษา มีลกัษณะเป็น  มาตราสว่น 

ประมาณค่าตามแนวคิดของลิเคิร ์ท (Likert 

Five’s Rating scale) ได้ข้อค าถามจ านวน  

55 ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมั่นของ แบบสอบถามทัง้

ฉบบัเท่ากบั 0.88  

 
สรุปผลการวจิัย 

1. ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ค รู ต่ อ ก า ร

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า 

ประถมศกึษาสมทุรสงคราม ใน 5 ดา้นภาพรวม

พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและเม่ือ

พิจารณารายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก มาก

ไปห าน้อ ย ไ ด้ดั ง นี ้  คื อ  ด้ า น ก า รพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ้รองลงมาได้แก่ ด้านการ

นิเทศการศึกษา ด้านหลักสูตร และการน า 

หลกัสตูรไปใช ้ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ

การศึกษา และดา้นงานวดัผล และประเมินผล 

และการเทียบโอนผลการเรียน ตามล าดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการ
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ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

พบว่า 2.1) เม่ือจ าแนกตามประสบการณพ์บว่า

ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ

ที่ ระดับ  0.05 ยกเว้นด้านวิจัย เพื่ อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกันอย่าง มี

นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0.05  

2.2) เม่ือจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการวิจยัเพื่อ

พัฒนาคุณภาพ การศึกษาแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
การอภปิรายผล 

สภาพการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีสภาพการ

บริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ทั้งนี ้อาจ เ ป็นเพราะโรงเรียนมีการจัดท า

แผนปฏิบตัิการ แผนการนิเทศ จัดท าหลกัสูตร 

และเอกสารหลักสูตรส าหรับครูเพื่อใช้ในการ

วางแผนการจัดการเรียนการสอนมีการตรวจ

แผนการสอน และบนัทึกการสอนของครู มีการ

ท าผลการประเมินแสดงความก้าวหน้าของ 

นัก เ รี ยนทุกชั้นทุกกลุ่มประสบการณ์ ซึ่ ง

สอดคลอ้งกับงานวิจัยของแขอุไร  กนกกังวาน

โรจน์ (2552) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 8 

ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการปฏิบตัิงานตาม

กระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 8 

ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครูใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับ ถวิล   

ทิมมา (2558) ไดศ้ึกษาบทบาทของผูบ้ริหารใน

การนิเทศ ภายในดา้นวิชาการกบัขวญัของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ

ประถมศึกษาจังหวดัสิงหบ์ุรี ผลการวิจัยพบว่า 

บทบาทของผู้บริหารในการนิเทศภายในดา้น

วิชาการโดยรวมและ ในแต่ละงานอยู่ในระดับ

มาก การเปรียบเทียบความแตกต่างความ

คิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังาน เขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ใน

ภาพรวม ระหว่างกลุ่มประสบการณ์พบว่า

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 

0.05 เ ม่ื อพิ จารณารายด้าน  พบว่ า  ผู้ที่ มี

ประสบการณต์่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั

ในดา้นหลกัสตูร และการน าหลกัสตูรไปใช ้ดา้น

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ดา้นการวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู ้และ

ด้านการนิ เทศการจัด  การศึกษาอย่ าง มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบว่าไม่

แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้ง กบันิลวรรณ  วฒันา 

(2556) ไดศ้ึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
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เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวดัชลบุรี 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก สังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน

ร ะดับมาก  เ ม่ื อ เป รี ยบ เที ยบสภาพการ

บรหิารงานวิชาการในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  จ าแนกตาม 

ประสบการณ์การท างาน และที่ตั้งโรงเรียน 

พบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 

.05 เช่นเดียวกบั วฒันะ  ปาละพนัธ ์(2556) ได้

ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการ

บริหารงานวิขาการ ของผู้บริหารโรงเรียนศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี เก่ียวกับการบริหารงาน

วิชาการ 6 ดา้น ซึ่งประกอบดว้ยการวางแผน

งานวิชาการ ดา้นการบริหารงานวิชาการ  ดา้น

การจัดเรียนการสอน ด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านการวัดผลและ 

ประเมินผลการเรียนการสอนและงานทะเบียน

นักเรียน และด้านการประเมินผลการจัดการ

งานวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ

ในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

ศรีราชา ตามความคิดเห็นของครูชาย ครูหญิง 

ค รู ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  ม า ก แ ล ะ ค รู ที่ มี

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ น้ อ ย  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 

ความสามารถในบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนศรีราชา ระหว่างความคิดเห็น

ของค รูชายกับค รูหญิงแตกต่ า งกัน  และ

สอดคล้องกับสมชาย  ค าปลิว  (2549) ได้

ท าการศึกษาวิจัย เรื่องบทบาทการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ระดับมัธยมศึกษา อ าเภอราศีไศล จังหวัด 

ศ รี ส ะ เ กษ  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ป็ น ค รู ผู้ ส อ น 

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของ

ผู้บ ริหา รสถานศึกษาตามภาระงานการ

บริหารงานวิชาการ 12 งาน ไดแ้ก่ การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ้การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอน

การเรยีน การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา 

การแนะแนวการศกึษา การพฒันาระบบประกนั

คณุภาพภายในสถานศกึษาการสง่เสรมิ ความรู้

ดา้นวิชาการแก่ชมุชนการประสานความรว่มมือ 

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นการ

สนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานและสถานบนัอื่นที่จดัการศึกษา โดย

ภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงาน

วิชาการของ ผูบ้ริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบั

มากทุกด้าน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า  การแนะแนวการศึกษา ผู้บริหารมี

บทบาทสูงสุด และรองลงมา คือ การนิเทศ

การศึกษา โดยครูผู้สอนที่ มี เพศ อายุ และ

ประสบการณใ์นการสอนต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหาร

สถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนครู

ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 

การบรกิารงานวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา
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ในภาพรวมแตกต่างกนั และปรีชา  กระจ่างโพธ์ิ 

(2550) ได้ท าการ วิจัยเรื่องการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้รหิารโรงเรียนในสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า ระดบัการ

ปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ปราจีนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ

เปรียบเทียบการบรหิารโรงเรียนสงักดัส านกังาน

เขตพื ้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่จ  าแนกตาม

ประสบการณก์ารบริหาร โดยรวม และรายดา้น 

พบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

เ ม่ือจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่าใน

ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น 

พบว่ าด้านการวิ จัย เพื่ อพัฒนา  คุณภาพ

การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดบั .05 สว่นดา้นอื่น ๆ ไม่แตกต่างทัง้นี ้

อาจเป็นเพราะว่าผูท้ี่มีการศกึษา สงูกว่ามีความ

เข้าใจและเห็นความส าคัญเก่ียวกับการวิจัย

ม า ก ก ว่ า กั น ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ข อุ ไ ร   

กนกกั ง ว าน โ ร จน์  ( 2552) ไ ด้ศึ กษ าก า ร

ปฏิบตัิงานตามกระบวนการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาล เขต

การศึกษา 8 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการ

ปฏิบตัิงานตามกระบวนการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาล เขต

การศึกษา 8 ตาม ความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครูในภาพรวมอยู่ในระดบัมากการพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

ยกเวน้ ดา้น การนิเทศการเรียนการสอนอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 2) ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูที่มี

เพศ และวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น 

เ ก่ียวกับการปฏิบัติ งานตามกระบวนการ

บริหารงานวิชาการ  ไม่แตกต่างกัน  และ

สอดคล้องกับดารัตน์   พิมพ์อุบล  (2549)  

ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่ อง  การศึกษาการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นครู ผลการวิจัยพบว่า การ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาตราด ตาม

ความคิดเห็นของครูผู้สอนและครู วิชาการ 

โดยรวมและทุกรายด้านอยู่ ในระดับมาก 

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านการ

จัดการเรียนการสอน การวัดผล และการ

ประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

การนิเทศภายใน และการวิจัย เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู ้ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเปรียบเทียบการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขต พื ้นที่การศึกษาตราด 

จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกนั

อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า ดา้นการจัดการเรียนการสอน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทานสถิติที่ระดับ 

0.05 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการ 

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาตราด 

จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่าง กัน

อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
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รายดา้น พบว่า ดา้นการจัดการเรียนการสอน 

และด้านการวัดและประเมินผล การศึกษา 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช ้

1.1 ผูบ้ริหารควรพฒันาตนเอง และ

ครูผูส้อนใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้

หลักสูตรมีการแก้ไขปัญหาที่เกิด จากการใช้

หลกัสตูร และควรจดัประชมุครู และผูเ้ก่ียวขอ้ง

ในการวางแผนการน าหลกัสตูรไปใช ้ 

1.2 ผู้บริหารควรมีการตรวจสอบ

การจดัตารางสอนใหเ้หมาะสมจดัครูประจ าชัน้

ค รู ป ร ะ จ า วิ ช า โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม รู้  

ความสามารถและประสบการณ์ มีการจัดหา

วสัดอุปุกรณแ์บบฟอรม์เครื่องมือที่จ  าเป็นเพื่อใช้

ส  าหรบัการวดัและประเมินผล  

1.3 ผูบ้ริหารควรด าเนินการนิเทศตาม

แผน  และโครงการที่ ก าหนดตามปฏิทิ น

ปฏิบัติงานควรมีการจัดให้มีเครื่องมือ วัสดุ

เอกสารที่จ  าเป็นส าหรบัการนิเทศ และควรมีการ

แต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศภายใน  

 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป  

2.1 ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง ก า ร

บริหารงานของผูบ้ริหารทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

บริหารงานวิชาการ ด้านบริหารการเงินและ 

สินทรัพย์ ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน

บรหิารทั่วไป 

2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัญหาของ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

สมทุรสงคราม  
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