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ความพงึพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสตรีวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

Satisfaction of Teachers on Academic Administration in Satriwithaya School 
under the Office of Secondary Educational Service Area 1 

 

จรยิาวดี  สอนพา 
โรงเรยีนสตรีวิทยา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา เขต 1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนสตรีวิทยา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบความพงึ

พอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสตรีวิทยาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษ า

มธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามเพศ และประสบการณใ์นการท างาน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 

ครูของโรงเรียน จ านวน 120 คน ที่ไดจ้ากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสตรีวิทยา 

สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก และ 2) 

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิ ชาการในโรงเรียนสตรีวิทยา เม่ือจ าแนกตาม เพศ  

และประสบการณใ์นการท างาน ไม่พบวา่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 

 

ค าส าคัญ: ความพงึพอใจของครู, การบรหิารงานวิชาการ 

 
ABSTARCT 

This research aimed to study and compare the satisfaction of teachers on academic 

administration in Satriwitthaya school, under the Office of Secondary Educational Service Area 

1 classify by the gender and work experience. The samples used in the study were 120 

teachers of this school by using the simple random sampling technique. The instrument for 
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data collected were 5 levels rating scales questionnaires. The statistic for data analysis were 

percentage mean standard deviations t-test and F-test. 

The results showed that: 1) the teachers of Satriwitthaya school under the Office of 

Secondary Educational Service Area 1, there were satisfied on acamemic administration of this 

school overall and each aspects at high level, and 2) the satisfaction of the teachers as classify 

by gender and work experience, there were no statistically significant different at all. 

 

Keywords: Teachers’ satisfaction, academic administration 

 
บทน า 

การบริหารงานวิชาการให้ประสบ

ความส า เ ร็จ  ต้องอาศัยทรัพยากรต่าง  ๆ 

มากมาย โดยเฉพาะทรพัยากรบุคคลที่จะเป็น

ปัจจัยหลักที่ จะน าไปสู้เป้าหมาย ซึ่ งอุทัย  

หิรญัโต (2531) ไดอ้ธิบายว่า คนเป็นทรพัยากร

ทางการบรหิารท่ีส าคญัท่ีสดุ การบรหิารไม่ว่าจะ

เป็นราชการหรือเอกชน มีทรัพยากรอันเป็น

ปัจจัยส าคัญอยู่อย่างนอ้ย 4 ประการ คือ คน 

(Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) 

และการจัดการ (Management) เรียกสัน้ ๆ ว่า 

4M’s ทรัพยากรการบริหารแต่ละประเภทมี

ความส าคัญอยู่ในตัวของมันเอง และพึ่งพาซึ่ง

กันและกันดว้ย จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมิได ้

เช่น ไม่มีเงิน ไม่มีวสัดอุปุกรณ ์เราก็ไม่สามารถ

ท าอะไรได ้หรือมีแต่เงิน วสัดุพรอ้มสมบูรณแ์ต่

ขาดคนผลงานก็ไม่เกิดขึน้ บุคคลส าคัญจะท า

ให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบรรลุ

เป้าหมายนัน้ คือ ครู ซึ่งมีหนา้ที่ปฏิบตัิการสอน

ในโรงเรียน ครูเป็นผู้มีอิทธิพลโดยตรงต่อ

นกัเรยีน เพราะเป็นทัง้ผูท้ี่ถ่ายทอดความรู ้อบรม

สั่ งสอนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้

นักเรียนปรบัตัวอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

ถา้ครูมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตัิงานก็ย่อม

ส่งผลต่อนัก เรียนด้วยเช่นกันผู้บริหารจึ ง

จ าเป็นตอ้งสรา้งความพึงพอใจใหเ้กิดกบัครู ซึ่ง 

นพพงษ์  บุญจิตราดุล (2523) ไดใ้หค้วามเห็น

ว่า การสรา้งความพงึพอใจใหเ้กิดกบัครู จะตอ้ง

ท าใหเ้กิดความรูส้ึกว่าเขาเป็นเจา้ของโรงเรียน

ดว้ย ไม่ใช่แต่ครูใหญ่หรอืผูจ้ดัการที่นกึวา่ตนเอง

เป็นเจา้ของโรงเรียนฝ่ายเดียวเม่ือใดครูรูส้ึกว่า

เป็นลกูจา้ง เม่ือนัน้งานสอนหรืองานโรงเรียนจะ

เป็นสิ่งที่เขาท าไปวัน ๆ ขาดความเต็มใจ ขาด

ความตัง้ใจ ขาดความรบัผิดชอบ จะเป็นเหตทุ า

ใหส้ถาบันตอ้งลม้เหลวหรือขาดประสิทธิภาพ 

ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

(O-NET) ปีการศึกษา 2559-2560 ตามล าดับ 

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรี

วิทยา พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี   
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แต่ยังมีบางรายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต ่าลง

เล็กน้อย ซึ่ งย่อมมีความเ ก่ียวข้องกับการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน และส่วนหนึ่ง

ย่อมมาจากความพึงพอใจของครูต่อการ

บรหิารงานวิชาการ เพราะถา้ครูมีความพงึพอใจ

ในการบริหารงานวิชาการ ก็ย่อมส่งผลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนดว้ย ดังนัน้

เพื่อให้การจัดการศึกษาประสบความส าเร็จ 

ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งสรา้งความพึงพอใจใหก้ับ

ครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน จาก

สภาพปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจ

ของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สตรวีิทยา สงักดัเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา

เขต 1 และน าผลมาเปรียบเทียบกับความพึง

พอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนสตรีวิทยา โดยจ าแนกตามเพศ อายุ 

ประสบการณใ์นการท างาน วฒุิการศึกษา และ

ต าแหน่ง เป็นขอ้มลูพืน้ฐาน เป็นแนวทางใหก้บั

ผู้บริหารและครูที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรีวิทยา 

ให้เป็นที่พึงพอใจต่อบุคลากรในโรงเรียนสตรี

วิทยา สงักดัเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 

1 ต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มี

ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรี

วิทยา สังกัดเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มี

ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรี

วิทยา จ าแนกตาม เพศ และ ประสบการณใ์น

การท างาน ของครู 

 
สมมตฐิานการวิจยั 

ความพึ งพอใจของค รูที่ มี ต่ อการ

บริหารงานวิชาการของโรง เรียนสตรีวิทยา 

สงักดัเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 เม่ือ

จ าแนกตาม เพศ และประสบการณ์ในการ

ท างาน ไม่แตกตา่งกนั 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาความพึงพอใจ

ของครูที่ มีต่อการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสตรีวิทยา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยเลือกศึกษา

การบริหารงานวิชาการใน 9 ดา้นเท่านัน้ ไดแ้ก่ 

1) การบริหารหลกัสตูร 2) การจัดการเรียนการ

สอน 3) การประเมินผลการเรียน 4) การนิเทศ

ภายในสถานศึกษา 5) การพัฒนาบุคลากร  

6) การวิ จัยและการพัฒนา  7) การจัดท า

โครงการทางวิชาการ 8) การจัดระบบข้อมูล

สารสนเทศทางวิชาการ และ 9) การประเมินผล

งานทางวิชาการ 

กลุม่ตวัอย่างใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้เป็น

ครูประจ าการของโรงเรียนสตรีวิทยา สังกัด
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ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 

1 ในปีการศกึษา 2560 จ านวน 120 คน ซึง่ไดม้า

โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง

ก า หนดขนาดตั ว อย่ า ง ขอ ง  Krejcie and 

Morgan (1970) ที่ความคลาดเคลื่อนไม่น้อย

กว่ า ร้อยละ  5 และใช้วิ ธี การสุ่มตัว อย่ าง 

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 
สถานภาพของครู จ าแนกเป็น  การบรหิารงานวิชาการ ใน 9 ดา้น จ าแนกเป็น 

1. เพศ จ าแนกเป็น  1. การบรหิารหลกัสตูร    
1.1 ชาย  2. การจดัการเรียนการสอน  
1.2 หญิง  3. การประเมนิผลการเรียน  

2. ประสบการณใ์นการท างาน  4. การนิเทศภายในสถานศกึษา               
2.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี  5. การพฒันาบคุลากร  
2.2 5-10 ปี  6. การวิจยัและการพฒันา  
2.3 มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป  7. การจดัท าโครงการทางวิชาการ  
  8. การจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศทางวิชาการ   
  9. การประเมนิผลงานทาง 

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เนื่ องจากมีจ านวนมากพอสมควร 

ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดย

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางก าหนด

ขนาดตัวอย่างของ Krejcie and Morgan ได้

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 120 คน ที่ความคลาด

เคลื่อนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 และใชว้ิธีการสุ่ม

ตั ว อ ย่ า ง อ ย่ า ง ง่ า ย  ( Simple Random 

Sampling) 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจของครู

ต่อการบรหิารงานวิชาการในโรงเรียนสตรีวิทยา 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา

เขต 1 ที่ผู้วิจัยสรา้งขึน้เองโดยผ่านการหาค่า

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแลว้ มีลกัษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scales) 5 ระดบั ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปแจก

และเก็บแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด

ด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา

ทั้งหมด 130 ฉบับ  คิด เ ป็นร้อยละ 100.00  

วิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูที่

มีต่อการบริหารงานในโรงเรียนสตรี วิทยา 

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 1 ก รุง เทพมหานคร โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย  
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และส่วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐานเ ป็นรายข้อ  

รายดา้นและโดยรวม สถิติที่ใชส้  าหรบัทดสอบ

สมมติฐาน ได้แก่ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 ค่า  

ใ ช้  Independent t-test และ เ ป รี ย บ เ ที ยบ

ค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 ค่า ใช้ One-way ANOVA 

หรอื F-test 

 
สรุปผลการวจิัย 

1. ครูกลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรีวิทยา ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาใน

รายดา้น ทุกดา้นอยู่ในระดับมากทุกดา้น เรียง

ตามล าดับจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการ

จัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารหลกัสตูร 

ด้านการประเมินผลการเรียน ด้านการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา ดา้นการพัฒนาบุคลากร 

ดา้นการจัดท าโครงการทางวิชาการ ดา้นการ

ประเมินผลงานทางวิชาการ ดา้นการวิจัยและ

พัฒนา และด้านการจัดระบบข้อมูลและ

สารสนเทศทางวิชาการ ตามล าดบั 

2. จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วย  

t-test และ F-test ไม่ว่าจะจ าแนกตามเพศ  

และประสบการณ์ในการท า งานของค รู  

ตามล าดบั ก็พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัในทาง

สถิติ จึงท าให้เช่ือได้ว่า ครูของโรงเรียนสตรี

วิทยามีความพึงพอใจในแต่ละดา้นและในแต่

ละรายการต่าง ๆ ที่สอบถามสอดคล้องกัน 

(Consensus) ดังนั้นสมมติฐานการวิ จัยที่

ก  าหนดว่า “ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรีวิทยา 

สงักดัเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 เม่ือ

จ าแนกตาม เพศ และประสบการณ์ในการ

ท างานไม่แตกต่างกัน” จึงเป็นจริง ดังนั้นผล

การศึกษานีจ้ึงยอมรบัสมมติฐานตามที่ก าหนด

ไว ้

 
อภปิรายผล 

1. การแสดงความพึงพอใจของครูที่มี

ต่อการบรหิารงานวิชาการในโรงเรียนสตรีวิทยา 

สังกัดเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เนื่องมาจากงาน

วิชาการเป็นงานที่ตอ้งพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ

อยู่ตลอดเวลา และครูในโรงเรียนสตรีวิทยาจึง

ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนจากการ

อบรมรูปแบบการจดัการเรียนการเรียนการสอน

เพื่อน าไปใชใ้หเ้กิดผลกับนักเรียนอยู่เสมอ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทวี   ประครอง 

(2553) ที่ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของครู

ต่อการบรหิารงานวิชาการ โรงเรยีนขยายโอกาส 

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร พบว่า ความ

พึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ 

โ ร ง เ รี ยนขยายโอกาส  เ ขตบางขุน เที ยน 

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากในทุกด้าน 

และไม่สอดคล้องกับสกุล  หม่ืนสุข (2548) ที่

ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ข้าราชการครูและผู้ปกครองนักเรียน ต่อการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขึน้พืน้ฐาน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
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พบว่ า เ ม่ื อ จ า แนกตามต า แหน่ ง  ข น าด

สถานศกึษา และประสบการณ ์มีความพงึพอใจ

ในระดบัปานกลาง ซึ่งอภิปรายผลในแต่ละดา้น

ไดด้งันี ้

ด้านที่  1 การบริหารหลักสูตร พบว่า 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ ระดบัความพงึพอใจของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสตรีวิทยา สูง

ที่สดุในเรื่องการจดัใหมี้การวิเคราะหม์าตรฐาน

การเรียน รู ้ช่ วงชั้นจัดท า แผนการเรียน รู ้ที่

คาดหวังและสาระการเรียนรู ้ทุกกลุ่มสาระ

สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง ทัง้นีเ้พราะทกุ

สถานศกึษาตอ้งจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาของ

ตนเองเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้

เ ป็น ไปตามแนวการจัดท าตามหลักสูตร

ก า ร ศึ ก ษ า ขึ ้น พื ้น ฐ า น  พ . ศ .  2544 ข อ ง

ก ระทรว งศึ กษา ธิกา ร  ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ

ผลการวิจัยของ เกษียร  มะโนชัย (2548) ที่

ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้

พื ้นฐาน  อ า เภอ เทิ ง  ส  านัก งาน เขตพื ้นที่

การศกึษาเชียงราย เขต 4 พบวา่ ความพงึพอใจ

ต่อการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก คือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรยีนการ

สอน ดา้นการวัดผลและประเมินผล ดา้นการ

นิเทศและดา้นหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไป

ใช ้ 

ด้านที่  2 การจัดการเรียนการสอน 

พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เ ม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัความพงึพอใจ

ของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

สตรีวิทยา สงูที่สดุในเรื่องการใหค้รูทกุคนจดัท า

แผนการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มี

ตารางสอนที่สอดคลอ้งกบัเวลาเรียน จดัครูเขา้

สอนตามความรูค้วามสามารถ ซึ่งเป็นไปตาม

หลกัการและภาระงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ที่ ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั

ที่ 2) พ.ศ. 2545 ดา้นการพัฒนากระบวนการ

เ รี ยน รู ้  ซึ่ ง สอดคล้องกับผลการวิ จัยของ 

Rathmann (1999) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่

สง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของครู

ในโรงเรียนลเูธอะเริน ผลการวิจัยพบว่า ความ

พึงพอใจในการปฏิบตัิงานของครูอยู่ในระดบัสงู

เกือบ 87 % มีความพึงพอใจกบัต าแหน่งหนา้ที่

และบทบาทของตนเอง ซึ่งความพงึพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูมาจากยุทธศาสตรใ์นด้าน

วิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการท างาน และการ

สนับสนุนจากผูบ้งัคับบญัชา นอกจากนี ้การมี

ปฏิสมัพนัธใ์นการท างานและการสนบัสนนุจาก

ครอบครัวก็มีส่วนช่วยให้เกิดความพึงพอใจ

เช่นกนั 

ด้านที่  3 การประเมินผลการเรียน 

พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เ ม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัความพงึพอใจ

ของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

สตรีวิทยา สงูที่สดุในเรื่องการจัดท าปฏิทินการ

วัดและประเมินผลของผู้เรียนเป็นระยะ เพื่อ
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แสดงความกา้วหนา้ของผูเ้รียน ทัง้นีเ้พราะการ

วัดและประเมินผลของผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ นั้น 

เป็นการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจของครูที่ต้อง

ด าเนินการเพื่อแสดงถึงความกา้วหนา้ครูผูเ้รียน 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาญณรงค์  

เทียนวงษ์ (2552) ไดศ้ึกษาความพึงพอใจของ

ครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของรฐั 

สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาราชบุรี   

เขต 2 พบว่า ครูผูส้อนในโรงเรียนของรฐั สงักดั

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 มี

ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนด้านการวัดและประเมินผล โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะสภาพ

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของรัฐมี

ลักษณะที่คล้ายคลึงกันในด้านการวัดและ

ประเมินผล คือส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการ

สรา้งเกณฑก์ารประเมินในแต่ละกลุ่มสาระ ซึ่ง

โรงเรียนมีการมอบหมายให้ครูมีส่วนร่วมคิด

ก าหนดเกณฑก์ารวดัการประเมินผลการเรียนรู ้

ในกลุ่มสาระที่ตนรบัผิดชอบ โดยค านึงถึงความ

หลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริง จาก

แฟ้มสะสมงาน แบบวดัความรู ้ใหส้อดคลอ้งกบั

แนวปฏิบตัิดา้นการประเมินผลการเรียนรู ้

ดา้นที่ 4 การนิเทศภายในสถานศึกษา 

พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เ ม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัความพงึพอใจ

ของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

สตรีวิทยา สูงที่สุดในเรื่องการก าหนดวิธีการ

นิเทศโดยยดึหลกัการพฒันาคณุภาพของผูเ้รียน

เป็นส าคัญ ทั้งนีเ้ป็นเพราะผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเ้รียนมีความส าคัญและเป็นตัวบ่งชี ้

ในคุณภาพของครูผูส้อนและบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียนโดยมีการก าหนดการนิ เทศที่ มี

หลกัการเป็นส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของ สายชล  มากมี (2552) ไดศ้ึกษาความพึง

พอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดเขตพืน้ที่การศึกษา

กระบี่  พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการในด้านการนิเทศภายใน

สถานศกึษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คือ มี

การก าหนดวิธีการนิเทศโดยยึดหลกัการพฒันา

คุณภาพของผูเ้รียนเป็นส าคัญ และการน าผล

การนิเทศภายในสถานศกึษาแจง้ใหค้รูบคุลากร

ในโรงเรียนทราบเพื่อเป็นการสรา้งขวญัก าลงัใจ

ใหค้รูในการปฏิบตัิงานหรือปรบัปรุงพฒันา และ

มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ด้านที่  5 การพัฒนาบุคลากร พบว่า 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ ระดบัความพงึพอใจของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสตรีวิทยา สูง

ที่สดุในเรื่องเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความ

เช่ียวชาญมาให้ความรู ้และส่งเสริมให้ครูได้

พฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง ทัง้นี ้

เพราะการพฒันาตวัเองอย่างต่อเนื่องเป็นผลท า

ใหค้รูและบคุลากรทางการศกึษาตอ้งเรียนรูแ้ละ

พัฒนาตนเองอยู่ เสมอจึงมีแรงจูงใจในการ

พัฒนาตนเองจากการอบรมและได้รับการ
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ส่งเสริมจากผู้บริหารในการสนับสนุนในดา้น

การส่งเสริมการพัฒนาครู ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจยัของ สายชล  มากมี (2552) ไดศ้กึษา

ความพงึพอใจของครูต่อการบรหิารงานวิชาการ

ในโรง เ รี ยนมัธยมศึกษา  สังกัด เขตพื ้นที่

การศกึษากระบี่ พบวา่ ความพงึพอใจของครูต่อ

การบริหารงานวิชาการในการพัฒนาบุคลากร 

พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีความ

พึงพอใจมากที่สุดในเรื่องการส่งเสริมใหค้รูได้

พฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง และ

สนับสนุน ให้ค รู ไ ด้ใ ช้สื่ อ เ ทค โน โลยี ห รื อ

นวตักรรมที่ทนัสมยั 

ดา้นที่ 6 การวิจยัและการพฒันา พบวา่ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ ระดบัความพงึพอใจของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสตรีวิทยา สูง

ที่สุดในเรื่องก าหนดแนวทางการจัดท าและ

ติดตามการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็น

ระบบ ทัง้นีเ้พราะโรงเรียนสตรีวิทยาไดก้ าหนด

และใหค้วามส าคัญกับการท าวิจัยในชั้นเรียน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการ

แกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนที่สูงขึน้และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่ง

สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ สายชล  มากมี 

(2552) ไดศ้ึกษาความพึงพอใจของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สงักดัเขตพืน้ที่การศึกษากระบี่ พบว่า ความพึง

พอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของครู

ใน โรง เ รี ยนมัธยมศึ กษา  สังกัด เขตพื ้นที่

การศึกษากระบี่ ในดา้นการวิจยัและพฒันาอยู่

ในระดับมาก ทั้งนีเ้นื่องมาจากรูปแบบในการ

วิจัยและพัฒนามีโครงสรา้งที่เหมือนกัน อีกทัง้

โรงเรียนทุกแห่งมีการสนับสนุนให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษามุ่งเนน้การท าวิจัยและ

พฒันาเพื่อเป็นพืน้ฐานในการพฒันาองคค์วามรู้

ตัวเองและพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรยีนใหส้งูมากยิ่งขึน้ 

ด้านที่  7 การจัดท า โครงการทาง

วิชาการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความพึง

พอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรยีนสตรวีิทยา สงูที่สดุในเรื่องจดัท ารายการ

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และแนวทาง

การแก้ไขปรับปรุงพัฒนางาน ทั้งนีเ้พราะการ

จดัท าโครงการทางวิชาการเป็นงานที่ตอ้งไดร้บั

การพฒันาอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

บริบทของโรงเรียนและบริบทของสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพในปัจจุบนั เพื่อเป็น

ขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาการจัดท าโครงการ

ทางวิชาการในปีการศึกษาต่อไปและเป็นขอ้มลู

สารสนเทศในการน าไปพัฒนางานอื่น ๆ และ

สนบัสนนุส่งเสริมใหค้รู นกัเรียน ชมุชน หรือผูท้ี

เก่ียวขอ้งเขา้มามีสว่นรว่มในการจดัท าโครงการ

มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  

สายชล มากมี (2552) ไดศ้ึกษาความพึงพอใจ

ของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดเขตพืน้ที่การศึกษากระบี่ 

พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
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วิชาการในโรงเรียนมัธยม สังกัดเขตพื ้นที่

การศึกษากระบี่ในดา้นการจัดท าโครงการทาง

วิชาการอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากครูสว่นใหญ่มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในการด าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการและมีการติดตาม

ผลการปฏิบตัิงานโครงการอย่างต่อเน่ือง รวมไป

ถึงการส่งเสริมการให้ความรู้กับครูบุคลากร

เก่ียวกับการจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับ

แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

ด้านที่  8 การจัดระบบข้อมูลและ

สารสนเทศทางวิชาการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนสตรีวิทยา สงูที่สดุในเรื่องน า

ขอ้มูลสารสนเทศมาเป็นขอ้มูลในการวางแผน

โครงการทางวิชาการ ทัง้นีเ้พราะการพฒันางาน

วิชาการจ าเป็นตอ้งมีขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อเป็นองค์

ความรูป้ระกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนา

งานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบั วีระ  สภุากิจ (2539) ไดส้รุปแนว

ปฏิบตัิในการจัดระบบสารสนเทศไวว้่า ในการ

จัดระบบสารสนเทศที่ดี จะต้องให้ความรูแ้ก่

บุคลากรผู้ปฏิบัติ  และจัดผู้รับผิดชอบให้

เหมาะสมในแต่ละงานแต่ละฝ่าย โดยจะตอ้งมี

ระบบในการใช้ข้อมูล มีผู้รับผิดชอบและจะ

จ าแนกรายการแต่ละประเภทขอ้มูลใหง้่ายต่อ

การใช้ ก าหนดวิธีการเก็บ การรวบรวมการ

ตรวจสอบ การประมวลผล การจัดระเบียบ 

ตลอดจนการวิเคราะหแ์ละการใชข้อ้มลู ในการ

จัดระบบขอ้มลูสารสนเทศที่ดีนัน้ จะช่วยท าให้

การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยท า

ให้ผู้บริหารได้มีความรู้ที่ถูกต้อง มีข้อมูลที่

ทนัสมยัตรงตามวตัถุประสงค ์สามารถเรียกใช้

ขอ้มลูสารสนเทศไดส้ะดวก ระบบการเก็บขอ้มลู

และการจดักระท าขอ้มลู เพื่อใหเ้ป็นสารสนเทศ 

จึงเป็นสิ่งส  าคัญและจ าเป็นต่อการคงอยู่ของ

ระบบ 

ด้านที่  9 การประเมินผลงานทาง

วิชาการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดับความพึง

พอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนสตรีวิทยา สูงที่ สุดในเรื่ องจัดตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทาง

วิชาการ ทัง้นีเ้พราะงานวิชาการทุกอย่างตอ้งมี

การประเมินผลโดยคณะกรรมการผูท้ี่มีความ

เช่ียวชาญที่ไดร้บัไวว้างใจจากสถานศึกษาใน

การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง

งานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกับ

ผลการวิจัยของ Ulriksen (1997) ไดศ้ึกษาวิจัย

เรื่อง การรับรูข้องผู้บริหารและครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่สมัพนัธ์กับปัจจัยความพึงพอใจ

และความไม่พึ งพอใจในการปฏิบัติ ง าน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูได้รับความพึงพอใจ

มากที่สดุจากปัจจยัการตระหนกัถึงความส าคญั

ภายใน ความส าเร็จ และงานในหนา้ที่การงาน

ของตน 2) ครูไม่พึงพอใจต่อปัจจัยที่ส่งผล

กระทบภายนอก ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหาร

จัดการองค์การ และความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคลของคนที่อยู่ใตบ้ังคับบัญชา นอกจากนี ้

งานไม่ถนัด กฎเกณฑท์ี่เขม้งวดเกิดไป ขัดต่อ

ความรูส้กึและกฎเกณฑท์ี่ไม่ละเอียด ไม่แน่นอน 

ซึ่ ง จ ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

ผู้บั ง คับบัญชากับผู้ ใ ต้บั ง คับบัญชาหรื อ

ความสมัพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ตลอดจน

การที่ผูบ้ังคับบัญชาปฏิบัติตนเหมือนเจา้นาย 

สง่ผลใหเ้กิดความไม่พงึพอใจในการท างาน 

2. จากผลการเปรียบเทียบความพึง

พอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนตรีวิทยา สังกัดเขตพื ้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามเพศ พบว่า โดย

ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันในทุกดา้น ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สกุล  หม่ืนสุข 

(2548) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร

สถานศึกษา ข้าราชการครูและผู้ปกครอง

นัก เ รี ยน  ต่ อกา รบริห า ร งานวิ ช ากา ร ใน

สถานศึกษาขึน้พื ้นฐาน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบว่าผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและขา้ราชการครู มีความพึงพอใจ

ต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 

พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกันในทุก

ดา้น ทัง้นีเ้ป็นเพราะครูทัง้เพศชายและเพศหญิง

มีส่วนร่วมในการพัฒนาในการบริหารงาน

วิชาการในทกุดา้นอย่างเท่าเทียมกนั จึงเป็นผล

ท าใหค้วามแตกต่างทางเพศต่อความพึงพอใจ

ของครูต่อการบรหิารงานวิชาการที่ใกลเ้คียงกนั 

3. ผลจาการเปรียบเทียบความพึง

พอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนสตรีวิทยา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตาม

ประสบการณใ์นการท างาน พบวา่ โดยภาพรวม

มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการไม่

แตกต่างกัน ไดผ้ลเช่นเดียวกับ สุวรา  บัวทอง 

(2555) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนประถมศึกษา เขตป้อมปราบศัตรู

พา่ย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
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