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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

4.1  ผลการวเิคราะหขอมลู 
 

  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้  แบงออกเปน  3  ตอน  ตามลําดับ  ดังนี ้
ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่  และ

คารอยละ นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 
ตอนที่ 2 วิเคราะหระดับความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  12  ดาน สถิติที่ใช  คือ คาเฉลี่ย  ( X )  และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) โดยนําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 

ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
ใชการทดสอบคาที  (t-test)  และขนาดโรงเรียน  ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 

ตอนที่ 4  วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)  และสรุปเปนประเด็นๆ ในแตละดาน 
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ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และ
คารอยละ ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังครูที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 76  คน ไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจํานวน 76 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด รายละเอียดดัง
ตาราง  1 

 
ตาราง 1  จํานวนและคารอยละ  ของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขนาดโรงเรียน จํานวน รอยละ 

ประสบการณในการทํางาน   
1.  1-10  ป 26 34.20 
2.  11  ป ขึ้นไป 50 65.80 

รวม 76              100 
ขนาดของสถานศึกษา   

1.  ขนาดเล็ก 24 31.60 
2.  ขนาดกลาง 39 51.30 
3.  ขนาดใหญ 13 17.10 

รวม 76              100 

 
 จากตาราง  1  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการทํางาน  1-10  ป  จํานวน 

26  คน  คิดเปนรอยละ 34.20  และมีประสบการณ  11 ปขึ้นไป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 65.80  
และสถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ  31.60  สถานศึกษาขนาดกลาง  จํานวน  
39  คน  คิดเปนรอยละ  51.30  และสถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  17.10 
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ตอนที่  2  วิเคราะหระดับความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  จํานวน  12  ดาน 
สถิติที่ใช  คือ คาเฉลี่ย  ( X )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) โดยนําเสนอในรูปตารางพรอม
คําบรรยายประกอบ  ดังแสดงในตาราง 2-14 
 
ตาราง  2  คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร  
 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ครู  (n = 76) 
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที่ 

1. สถานศึกษามกีารศึกษาขอมลูเกี่ยวกับความ
ตองการของสังคม 

4.07 .60 มาก 1 

2. สถานศึกษามกีารวิเคราะหสภาพความตองการ
ตางๆ  เพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

3.86 .72 มาก 7 

3. สถานศึกษามกีารประเมินการใชหลักสูตร      
อยางสม่ําเสมอ 

3.99 .66 มาก 3 

4. สถานศึกษามกีารกําหนดภารกิจไวอยางชดัเจน 3.53 .87 มาก 8 
5. สถานศึกษามกีารบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งใน

กลุมเดี่ยวและระหวางกลุมสาระตางๆ   
3.93 .81 มาก 6 

6. สถานศึกษามกีารนิเทศการใชหลักสูตรอยูอยาง
ตอเนื่อง 

3.96 .76 มาก 4 

7. สถานศึกษามกีารปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
อยูเสมอ 

3.95 .69 มาก 5 

8. สถานศึกษามกีารรายงานผลการใชหลักสตูร    
แกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน 

4.01 .84 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.91 .57 มาก  
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 จากตาราง  2  พบวา  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.91 S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูใน
ระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษามีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความตองการของ
สังคม ( X  = 4.07  S.D. = 0.60) รองลงมา  สถานศึกษามีการรายงานผลการใชหลักสูตรแกผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับโรงเรียน ( X  = 4.01  S.D. = 0.84) และสถานศึกษามีการประเมินการใชหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ  ( X  = 3.99 S.D. = 0.66) ขอท่ีมีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ สถานศึกษามีการกําหนดภารกิจ
ไวอยางชัดเจน ( X  = 3.53  S.D. = 0.87) 
 
ตาราง  3  คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร  
 ดานการพัฒนาการเรียนรู 
 

ครู  (n = 76) 
ดานการพัฒนาการเรียนรู 

X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที่ 

1. สถานศึกษามกีารจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูตาม
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ อยางครบถวน 

4.08 .84 มาก 1 

2. สถานศึกษาสงเสริมใหครูจดัการเรียนรู            
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.79 .90 มาก 5 

3. สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมการเรียนรูที่
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน 

3.99 .72 มาก 2 

4. สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมการเรียนรูทีใ่ห
ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง 

3.95 .75 มาก 3 

5. สถานศึกษามกีารสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะ
กระบวนการคดิอยางมีระบบ 

3.80 .73 มาก 4 

6. สถานศึกษามกีารสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

3.78 .67 มาก 7 
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ตาราง  3  (ตอ)  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการ   
         ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
          กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาการเรียนรู 

 

ครู  (n = 76) 
ดานการพัฒนาการเรียนรู 

X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที ่

7. สถานศึกษามกีารนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของครูอยางตอเนื่อง 

3.79 .79 มาก 6 

8. สถานศึกษามกีารสงเสริมใหครูการทําวิจยัใน    
ชั้นเรียน 

3.72 .79 มาก 8 

เฉลี่ยรวม 3.86 .59 มาก  

 
 จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาการเรียนรูในภาพรวม
อยูในระดับมาก  ( X  = 3.86 S.D. = 0.59)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก  โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู
ตางๆ อยางครบถวน ( X  = 4.08 S.D. = 0.65) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน  ( X  = 3.99 S.D. = 0.72)  และสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง ( X  = 3.95  S.D. = 0.75) ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ สถานศึกษา
มีการสงเสริมใหครูการทําวิจัยในชั้นเรียน ( X  = 3.72  S.D. = 0.79) 
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ตาราง  4  คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร  

 ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
 

ครู  (n = 76) 
ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับ
ที่ 

1. สถานศึกษามกีารแตงตั้งคณะกรรมการวดั
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

3.96 .70 มาก 1 

2. สถานศึกษามหีลักเกณฑในการวัดผลประเมินผล  
และเทียบโอนผลการเรียนที่เปนมาตรฐาน 

3.84 .80 มาก 2 

3. สถานศึกษามกีารจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน 

3.78 .76 มาก 3 

4. สถานศึกษาสงเสริมใหครูใชวิธีการวัดประเมินผล
ที่หลากหลาย 

3.55 .81 มาก 5 

5. สถานศึกษามกีารพัฒนาปรบัปรุงวิธีการวดัผล
ประเมินผลอยูอยางสม่ําเสมอ 

3.58 .70 มาก 4 

6. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูใชวธีิการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

3.43 .68 ปานกลาง 7 

7. สถานศึกษามกีารนิเทศ  ติดตามการวัดผล
ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

3.51 .55 มาก 6 

8. สถานศึกษาจดัใหมกีารวัดผลประเมินผล         
การเรียนรูกับนักเรียนทุกชวงชั้น 

3.38 .54 ปานกลาง 8 

เฉลี่ยรวม 3.63 .39 มาก  

 
 จากตาราง  4  พบวา  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  ดานการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.63  S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการ
วัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ( X  = 3.96 S.D. = 0.70) รองลงมา สถานศึกษามีหลักเกณฑ
ในการวัดผลประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียนที่เปนมาตรฐาน  ( X  = 3.84  S.D. = 0.80)  และ
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สถานศึกษามีการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน ( X  = 3.78 
S.D. = 0.76) ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ สถานศึกษาจัดใหมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรูกับนักเรียน
ทุกชวงชั้น  ( X  = 3.38 S.D. = 0.54) 
 
ตาราง  5  คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร  
 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 

ครู  (n = 76) 
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที่ 

1. สถานศึกษามโีครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

3.33 .70 ปานกลาง 7 

2. สถานศึกษามกีารสนับสนุนสงเสริมใหครูสามารถ
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูได 

3.22 .83 ปานกลาง 8 

3. สถานศึกษามกีารจัดเตรยีมสื่อ  วัสดุอุปกรณ  และ
เอกสารตางๆ ที่ชวยในการทาํวิจัยของคร ู

4.00 .78 มาก 1 

4. สถานศึกษามกีารสงเสริมใหครูไดแลกเปลี่ยน  และ
นําผลการวิจัยที่ไดมาเผยแพรในโรงเรียน 

3.82 .95 มาก 4 

5. สถานศึกษามกีารพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยการ
ทําวิจัย 

3.71 .78 มาก 5 

6. สถานศึกษามกีารพัฒนาคุณภาพงานวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่นอยางตอเนื่อง 

3.84 .88 มาก 2 

7. สถานศึกษามกีารนิเทศ  กํากับติดตามการทําวิจัย
ชั้นเรียนของครูอยางสม่ําเสมอ 

3.67 .82 มาก 6 

8. สถานศึกษามกีารพัฒนาคุณภาพในทุกกลุมสาระ
การเรียนรูอยางครบถวน 

3.83 .76 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.68 .47 มาก  
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 จากตาราง  5  พบวา  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.68 S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอ
อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษามีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ  และ
เอกสารตางๆ ที่ชวยในการทําวิจัยของครู  ( X  = 4.00 S.D. = 0.78) รองลงมาสถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นอยางตอเนื่อง ( X  = 3.84 S.D. = 0.88) และสถานศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพในทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางครบถวน ( X  = 3.83 S.D. = 0.76) ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  
คือ สถานศึกษามีการสนับสนุนสงเสริมใหครูสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูได  ( X  = 3.22 
S.D. = 0.83) 
 
ตาราง  6  คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร  
 ดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

ครู  (n = 76) ดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย ี
เพื่อการศึกษา X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที่ 

1. สถานศึกษามกีารนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนา
การศึกษาอยางเปนระบบ 

4.04 .68 มาก 1 

2. สถานศึกษาใชเทคโนโลยีในการบริหารงาน
วิชาการ 

3.91 .82 มาก 3 

3. สถานศึกษามกีารสงเสริมใหครูผลิตสื่อการเรียนรู
อยางครบถวน 

3.79 .70 มาก 6 

4. สถานศึกษามกีารประสานงานเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีกับสถานศึกษาอื่นอยูเสมอ 

3.91 .75 มาก 2 

5. สถานศึกษามกีารสงเสริมใหครูไดเขารับการ
อบรมเกี่ยวกับสื่อ  เทคโนโลยีทางการศึกษา 

3.86 .72 มาก 4 

6. สถานศึกษามกีารพัฒนาปรบัปรุงสื่อ  เทคโนโลยี
ทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

3.70 .75 มาก 8 

7. สถานศึกษามกีารนิเทศ  ติดตามการใชส่ือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของครู 

3.72 .67 มาก 7 
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ตาราง  6  (ตอ)  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการ   
         ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา   
          กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

ครู  (n = 76) ดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย ี
เพื่อการศึกษา X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที่ 

8. สถานศึกษานําผลการนิเทศติดตามการใชส่ือ   
การเรียนรูมาวางแผนเพื่อพฒันาในปตอๆ ไป 

3.86 .67 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.85 .55 มาก  

 
 จากตาราง 6 พบวา  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.85 S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อ
พัฒนาการศึกษาอยางเปนระบบ ( X  = 4.04 S.D. = 0.68)  รองลงมาสถานศึกษามีการประสานงาน
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีกับสถานศึกษาอื่นอยูเสมอ ( X  = 3.91 S.D. = 0.75) สถานศึกษาใชเทคโนโลยี
ในการบริหารงานวิชาการ ( X  = 3.91 S.D. = 0.82) ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามีการพัฒนา
ปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ  ( X  = 3.70 S.D. = 0.75) 
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ตาราง  7  คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร  

 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 
 

ครู  (n = 76) 
ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที ่

1. สถานศึกษามกีารพัฒนาแหลงเรียนรู                  
ทั้งในหองเรยีนและนอกหองเรียน 

3.76 .76 มาก 6 

2. สถานศึกษามกีารนํานักเรียนไปศึกษา                 
ยังแหลงเรยีนรูนอกโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

3.86 .67 มาก 1 

3. สถานศึกษามกีารจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร             
แหลงเรียนรูของโรงเรียน 

3.79 .70 มาก 5 

4. สถานศึกษามกีารประสานความรวมมือในการ
พัฒนาแหลงเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นๆ อยูเสมอ 

3.71 .69 มาก 7 

5. สถานศึกษามกีารสงเสริมสนับสนุนใหครูใช
แหลงเรียนรูทั้งในหองเรยีนและนอกหองเรียน 

3.80 .77 มาก 4 

6. สถานศึกษามกีารปรับปรุงแหลงเรียนรูใหมีความ
ทันสมัยและสอดคลองกับสภาพของชุมชน 

3.67 .81 มาก 8 

7. สถานศึกษามกีารนําภูมิปญญาทองถ่ินมารวม
พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีน 

3.83 .77 มาก 2 

8. สถานศึกษานิเทศติดตามการใชแหลงเรยีนรูใน
การจัดกจิกรรมการเรียนรูของครูอยางตอเนื่อง 

3.83 .81 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.78 .47 มาก  

 
 จากตาราง  7  พบวา  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูในภาพรวม
อยูในระดับมาก  ( X  = 3.78 S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีการนํานักเรียนไปศึกษายังแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง  ( X  = 3.86 S.D. = 0.67) รองลงมาสถานศึกษามีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมารวมพัฒนา
แหลงเรียนรูในโรงเรียน ( X  = 3.83  S.D. = 0.77) และสถานศึกษานิเทศติดตามการใชแหลงเรียนรู
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูอยางตอเนื่อง  ( X  = 3.83 S.D. = 0.81) ขอท่ีมีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ 
สถานศึกษามีการปรับปรุงแหลงเรียนรูใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาพของชุมชน  ( X  = 
3.67 S.D. = 0.81) 
 
ตาราง  8  คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร  
 ดานการนิเทศการศึกษา 
 

ครู  (n = 76) 
ดานการนิเทศการศึกษา 

X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที่ 

1. สถานศึกษามโีครงการนิเทศภายในโรงเรยีน     
ในแผนปฏิบัตกิารประจําปของโรงเรียน 

3.55 .89 มาก 8 

2. สถานศึกษามกีารจัดระบบการนิเทศงานวชิาการ
ไวอยางชดัเจน 

3.83 .89 มาก 3 

3. สถานศึกษามกีารดําเนินการนิเทศการจัด          
การเรียนรูของครูอยางตอเนือ่ง 

3.82 .90 มาก 4 

4. สถานศึกษามกีารประเมินผลการนิเทศภายใน
อยางเปนระบบ 

3.83 .84 มาก 2 

5. สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการ
นิเทศภายใน 

3.74 .84 มาก 5 

6. สถานศึกษามรูีปแบบ  วิธีการนิเทศภายในที่
หลากหลาย 

3.84 .86 มาก 1 

7. สถานศึกษามกีารแลกเปลี่ยนความรูเกีย่วกับการ
นิเทศภายในกบัสถานศึกษาอื่นๆ 

3.72 .78 มาก 6 

8. สถานศึกษามกีารนําผลการนิเทศมาวางแผนเพื่อ
พัฒนางานวิชาการในปตอๆ ไป 

3.62 .82 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 3.74 .70 มาก  
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 จากตาราง  8  พบวา  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ดานการนิเทศการศึกษาในภาพรวม
อยูในระดับมาก  ( X  = 3.74 S.D. = 0.70)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก  โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษามีรูปแบบ  วิธีการนิเทศภายในที่หลากหลาย ( X  = 3.84  
S.D. = 0.86)  รองลงมา  สถานศึกษามีการประเมินผลการนิเทศภายในอยางเปนระบบ  ( X  = 3.83  
S.D. = 0.84) และสถานศึกษามีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการไวอยางชัดเจน ( X  = 3.83 S.D. = 
0.89) ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ สถานศึกษามีโครงการนิเทศภายในโรงเรียนในแผนปฏิบัติการประจําป
ของโรงเรียน  ( X  = 3.55  S.D. = 0.89) 
 
ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ  
                ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร  
   ดานการแนะแนวการศึกษา 
 

ครู  (n = 76) 
ดานการแนะแนวศึกษา 

X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที ่

1. สถานศึกษามกีารวางแผนการแนะแนวการศึกษา
ไวอยางชดัเจน 

3.58 .93 มาก 8 

2. สถานศึกษามกีารจัดปฏิทินการแนะแนว
การศึกษาใหกบันักเรียนไวอยางชัดเจน 

3.70 .82 มาก 6 

3. สถานศึกษาจดัแนะแนววิชาชีพภายใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

3.64 .81 มาก 7 

4. สถานศึกษามกีารเชื่อมโยงระบบการดแูล
ชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 

3.82 .95 มาก 5 

5. สถานศึกษามแีนะแนวการศกึษาโดยครูทุกคนมี
สวนรวม 

3.83 1.01 มาก 4 

6. สถานศึกษามกีารแลกเปลี่ยนความรู  วิธีการ   
แนะแนวการศกึษากับสถานศึกษาอื่น 

3.88 .89 มาก 3 

7. สถานศึกษามกีารสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา
ความรูเกี่ยวกบัการแนะแนวการศึกษา 

3.92 .89 มาก 2 
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ตาราง 9  (ตอ)  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการ   
         ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
         กรุงเทพมหานคร  ดานการแนะแนวการศึกษา 

 

ครู  (n = 76) 
ดานการแนะแนวศึกษา 

X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที ่

8. สถานศึกษามกีารวางแผนการแนะแนวการศึกษา
ไวอยางชดัเจน 

3.58 .93 มาก 8 

9. สถานศึกษามกีารจัดปฏิทินการแนะแนว
การศึกษาใหกบันักเรียนไวอยางชัดเจน 

3.70 .82 มาก 6 

10. สถานศึกษาจดัแนะแนววิชาชีพภายใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

3.64 .81 มาก 7 

11. สถานศึกษามกีารเชื่อมโยงระบบการดแูล
ชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 

3.82 .95 มาก 5 

12. สถานศึกษามแีนะแนวการศกึษาโดยครูทุกคนมี
สวนรวม 

3.83 1.01 มาก 4 

13. สถานศึกษามกีารแลกเปลี่ยนความรู  วิธีการ   
แนะแนวการศกึษากับสถานศึกษาอื่น 

3.88 .89 มาก 3 

14. สถานศึกษามกีารสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา
ความรูเกี่ยวกบัการแนะแนวการศึกษา 

3.92 .89 มาก 2 

15. สถานศึกษามกีารประชุมผูปกครอง  ชุมชนเพื่อ
สรางความสัมพันธกับโรงเรียน 

3.95 .91 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.79 .72 มาก  

 
 จากตาราง  9  พบวา  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ดานการแนะแนวการศึกษาในภาพรวม
อยูในระดับมาก  ( X  = 3.79  S.D. = 0.72)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก  โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษามีการประชุมผูปกครอง  ชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธกับ
โรงเรียน ( X  = 3.95  S.D. = 0.91)  รองลงมาสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาความรู
เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา ( X  = 3.92 S.D. = 0.89)  และสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู  
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วิธีการ แนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาอื่น ( X  = 3.88 S.D. = 0.89) ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ 
สถานศึกษามีการวางแผนการแนะแนวการศึกษาไวอยางชัดเจน  ( X  = 3.58  S.D. = 0.93) 
 
ตาราง 10 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร  
 ดานการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ครู  (n = 76) ดานการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที่ 

1. สถานศึกษาสรางความตระหนักใหกบับุคลากร
เกี่ยวกับระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

3.79 .87 มาก 5 

2. สถานศึกษามกีารเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
การประเมินจากองคกรภายนอก 

3.83 .84 มาก 3 

3. สถานศึกษามกีารดําเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาอยางตอเนื่อง 

3.49 .96 ปานกลาง 8 

4. สถานศึกษามกีารนําครูไปศกึษาดูงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ 

3.50 1.00 มาก 7 

5. สถานศึกษามกีารวางแผนและมอบหมายใหครู
รับผิดชอบมาตรฐานและตวับงชี้ 

3.86 .89 มาก 2 

6. สถานศึกษานําผลการประเมินภายในมาชีแ้จง
ใหแกผูเกีย่วของไดรับทราบ 

3.89 .84 มาก 1 

7. สถานศึกษามกีารจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา
เปนประจําทกุป 

3.72 .83 มาก 6 

8. สถานศึกษามกีารปรับปรุงวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาอยางตอเนื่อง 

3.79 .88 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.73 .71 มาก  

 
 จากตาราง  10  พบวา  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.37 S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
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ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  สถานศึกษานําผลการประเมินภายในมาชี้แจง
ใหแกผูเกี่ยวของไดรับทราบ  ( X  = 3.89 S.D. = 0.84) รองลงมาสถานศึกษามีการวางแผนและมอบหมาย
ใหครูรับผิดชอบมาตรฐานและตัวบงชี้  ( X  = 3.86 S.D. = 0.89)  และสถานศึกษามีการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการประเมินจากองคกรภายนอก ( X  = 3.83 S.D. = 0.84) ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ  สถานศึกษา
มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  ( X  = 3.49 S.D. = 0.96) 
 
ตาราง 11 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร  
 ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการชุมชน 
 

ครู  (n = 76) 
ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการชุมชน 

X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที่ 

1. สถานศึกษามกีารสํารวจขอมูลพื้นฐานที่จาํเปนตอ
การพัฒนาชุมชน 

3.68 1.05 มาก 7 

2. สถานศึกษามกีารวางแผนรวมกับผูนําชุมชน  
และองคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนา
ชุมชน 

3.54 1.01 มาก 8 

3. สถานศึกษามกีารใหบริการแกชุมชนดวยวิธีการที่
หลากหลาย 

3.87 .85 มาก 3 

4. สถานศึกษาใหบริการแกชุมชนในดานอาคาร
สถานที่  และวิชาการ 

3.79 .77 มาก 6 

5. สถานศึกษาสงเสริมใหชุมชน  และหนวยงาน
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของเขามารวมพัฒนาสถานศึกษา 

3.82 .81 มาก 5 

6. สถานศึกษามกีารจัดทําทะเบียนภูมปิญญาทองถ่ิน  
และแหลงเรียนรูไวอยางเปนระบบ 

3.62 .84 มาก 4 

7. สถานศึกษามกีารระดมทรัพยากรจากภายนอกมา
พัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

3.93 .81 มาก 1 

8. สถานศึกษามกีารประชาสัมพันธความกาวหนา
ของการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

3.89 .89 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.79 .67 มาก  
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 จากตาราง  11  พบวา  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการ
ชุมชนในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.79 S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยู
ในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภายนอกมาพัฒนา
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง ( X  = 3.93 S.D. = 0.81) รองลงมาสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ
ความกาวหนาของการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ( X  = 3.89 S.D. = 0.89) และสถานศึกษามี
การใหบริการแกชุมชนดวยวิธีการที่หลากหลาย ( X  = 3.87 S.D. = 0.85) ขอท่ีมีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ 
สถานศึกษามีการวางแผนรวมกับผูนําชุมชน  และองคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาชุมชน   
( X  = 3.54 S.D. = 1.01) 
 
ตาราง 12 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร  
 ดานการประสานความรวมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
 

ครู  (n = 76) ดานการประสานความรวมมอืในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที ่

1. สถานศึกษามแีนวทางการประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นอยางชัดเจน 

3.45 1.04 ปานกลาง 8 

2. สถานศึกษามกีารประสานความรวมมือกับ
สถานศึกษาอื่นในการพัฒนางานวิชาการอยาง
ตอเนื่องทั้งในและนอกเขตพืน้ที่ 

3.57 .98 มาก 7 

3. สถานศึกษามกีารสรางเครือขายในการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษาอื่นของรัฐ 

3.62 .97 มาก 6 

4. สถานศึกษามกีารทําระเบียบและแนวปฏบิัติในการ
ประสานงานทางวิชาการกบัสถานศึกษาอื่น 

3.67 .82 มาก 4 

5. สถานศึกษามกีารนําครูไปศกึษาและรวมกนัพัฒนา
กับสถานศึกษานอกเขตพื้นที่การศึกษา 

3.67 .77 มาก 5 

6. สถานศึกษามกีารศึกษาถึงความตองการในการ
ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น 

3.83 .72 มาก 2 
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ตาราง 12 (ตอ)  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการ 
         ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
          กรุงเทพมหานคร ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 
         สถานศึกษาอื่น 

 

ครู  (n = 76) ดานการประสานความรวมมอืในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที ่

7. สถานศึกษามกีารปรับปรุงวิธีการดําเนินงานในการ
ประสานงานเพื่อพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืนอยางตอเนือ่ง 

3.87 .64 มาก 1 

8. สถานศึกษามกีารขอความชวยเหลือทางวชิาการกับ
สถานบันอุดมศึกษาในการพฒันางานวิชาการ 

3.71 .81 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.67 .71 มาก  

 
 จากตาราง  12  พบวา  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ดานการประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.67 S.D. = 0.71)  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษามีการปรับปรุง
วิธีการดําเนินงานในการประสานงานเพื่อพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นอยางตอเนื่อง  ( X  = 
3.87 S.D. = 0.64)  รองลงมา  สถานศึกษามีการศึกษาถึงความตองการในการประสานความรวมมือ
กับสถานศึกษาอื่น  ( X  = 3.83 S.D. = 0.72)  และสถานศึกษามีการขอความชวยเหลือทางวิชาการ
กับสถานบันอุดมศึกษาในการพัฒนางานวิชาการ ( X  = 3.71  S.D. = 0.81)  ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ 
สถานศึกษามีแนวทางการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นอยางชัดเจน 
( X  = 3.45  S.D. = 1.04)   
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ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ    
 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร  

  ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและ   
                 สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 

ครู  (n = 76) ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  
ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่น 

ที่จัดการศึกษา X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที่ 

1. สถานศึกษามแีนวทางการประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นอยาง
ชัดเจน 

3.70 .88 มาก 5 

2. สถานศึกษามกีารประสานความรวมมือกับ
สถานศึกษาอื่นในการพัฒนางานวิชาการอยาง
ตอเนื่องทั้งในและนอกเขตพืน้ที่ 

3.91 .87 มาก 2 

3. สถานศึกษามกีารสรางเครือขายในการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษาอื่นของรัฐ 

3.59 .81 มาก 7 

4. สถานศึกษามกีารทําระเบียบและแนวปฏบิัติใน
การประสานงานทางวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

3.87 .80 มาก 4 

5. สถานศึกษามกีารนําครูไปศกึษาและรวมกนั
พัฒนากับสถานศึกษานอกเขตพื้นที่การศึกษา 

3.56 .72 มาก 8 

6. สถานศึกษามกีารศึกษาถึงความตองการในการ
ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น 

4.07 .74 มาก 1 

7. สถานศึกษามกีารปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใน
การประสานงานเพื่อพัฒนางานวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่นอยางตอเนื่อง 

3.69 .78 มาก 6 

8. สถานศึกษามกีารขอความชวยเหลือทางวชิาการ
กับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนางานวิชาการ 

3.87 .90 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.88 .43 มาก  
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จากตาราง  13  พบวา  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ดานการสงเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  ( X  = 3.88 S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  สถานศึกษามีการศึกษาถึงความตองการในการประสานความรวมมือกับ
สถานศึกษาอื่น ( X  = 4.07  S.D. = 0.74)  รองลงมาสถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับ
สถานศึกษาอื่นในการพัฒนางานวิชาการอยางตอเนื่องทั้งในและนอกเขตพื้นที่  ( X =3.91 S.D. = 0.87)  
และสถานศึกษามีการขอความชวยเหลือทางวิชาการกับสถานบันอุดมศึกษาในการพัฒนางานวิชาการ 
( X  = 3.87 S.D. = 0.90)  ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ สถานศึกษามีการนําครูไปศึกษาและรวมกันพัฒนา
กับสถานศึกษานอกเขตพื้นที่การศึกษา  ( X  = 3.56  S.D. = 0.72) 
 
ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ   

 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร  
 โดยรวม  
 

ครู  (n = 76) 
ความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ 

X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที ่

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.91 .57 มาก 1 
2. ดานการพัฒนาการเรียน 3.86 .59 มาก 3 
3. ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน        

ผลการเรียน 
3.63 .39 มาก 12 

4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 3.68 .47 มาก 10 
5. ดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 
3.85 .55 มาก 4 

6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 3.78 .47 มาก 7 
7. ดานการนิเทศการศึกษา 3.74 .70 มาก 8 
8. ดานการแนะแนวการศกึษา 3.79 .72 มาก 5 
9. ดานการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
3.73 .71 มาก 9 

10. ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน 3.79 .67 มาก 6 
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ตาราง 14  (ตอ)  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการ 
          ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
           กรุงเทพมหานคร โดยรวม  

 

ครู  (n = 76) 
ความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ 

X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับที ่

11. ดานการประสานความรวมมอืในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

3.67 .71 มาก 11 

12. ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

3.88 .43 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.80 .36 มาก  

 
 จากตาราง  14  พบวา  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับ
มาก  ( X  = 3.80 S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ทุกดานอยูในระดับมาก  โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ( X  = 3.91 S.D. = 0.57)  รองลงมา 
ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา  ( X  = 3.88 S.D. = 0.43)  และดานการพัฒนาการเรียน ( X  = 3.86 S.D. = 0.59) ดานที่
มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ( X  = 3.63  S.D. = 0.39) 
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ตอนที่  3  วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน ใชการทดสอบคาที  (t-test)  และขนาดโรงเรียน  ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ  ดังแสดงในตาราง 16 ถึง 17 
 
ตาราง  15  เปรยีบเทียบความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานคร  จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน 

 

ต่ํากวา 10 ป  
(n = 26) 

ตั้งแต 10  ป     
ขึ้นไป  (n = 50) 

ความพึงพอใจในการบริหารงาน
วิชาการ 

X  S.D.  X  S.D. 
t p 

1. การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 4.04 .53 3.84 .58 1.478 .136 
2. การพัฒนาการเรียน 3.95 .56 3.82 .61 .956 .332 
3. การวัดผลประเมินผลและเทยีบโอน

ผลการเรียน 
3.68 .34 3.60 .41 .857 .394 

4. การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

3.83 .49 3.60 .45 1.971 .055 

5. การพัฒนานวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

4.09 .54 3.92 .52 1.663 .057 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 3.87 .48 3.74 .46 1.130 .262 
7. การนิเทศการศึกษา 3.60 .87 3.82 .59 1.328 .188 
8. การแนะแนวการศึกษา 3.61 .87 3.89 .63 1.611 .111 
9. การพัฒนาระบบประกันคณุภาพ

ภายในสถานศกึษา 
3.70 .77 3.75 .68 .322 .749 

10. การสงเสริมความรูทางวิชาการแก
ชุมชน 

3.70 .71 3.84 .64 .856 .395 
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ตาราง  15  (ตอ)  เปรียบเทยีบความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 
            สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานคร   
            จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

 

ต่ํากวา 10 ป  
(n = 26) 

ตั้งแต 10  ป     
ขึ้นไป  (n = 50) 

ความพึงพอใจในการบริหารงาน
วิชาการ 

X  S.D.  X  S.D. 
t p 

11. การประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

3.61 .77 3.71 .68 .550 .584 

12. การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
แกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  
หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

3.74 .43 3.88 .42 1.388 .169 

เฉลี่ยรวม 3.74 .41 3.81 .33 .195 .846 
 

 จากตาราง 15 พบวา ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการทํางาน
โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว 
 
ตาราง  16  เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร  จําแนกตามขนาด  
 โรงเรียน 

 

ความพึงพอใจในการ
บริหารงานวิชาการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหวางกลุม 2 .942 .471 1.488 .233 
ภายในกลุม 73 23.114 .317   

รวม 75 24.057    

1. การพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

รวม 75 39.350    



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 75 

ตาราง 16  (ตอ)  เปรียบเทยีบความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 
                          สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานคร   
                          จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ความพึงพอใจในการ
บริหารงานวิชาการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหวางกลุม 2 .850 .426 1.221 .301 
ภายในกลุม 73 25.418 .348   

2. การพัฒนาการเรียนรู 

รวม 75 26.268    
ระหวางกลุม 2 .185 .232 .621 .545 
ภายในกลุม 73 11.017 .151   

3. การวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 

รวม 75 11.201    
ระหวางกลุม 2 .676 .338 1.519 .226 
ภายในกลุม 73 16.239 .222   

4. การวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศกึษา 

รวม 75 16.914    
ระหวางกลุม 2 .554 .277 .911 .407 
ภายในกลุม 73 22.184 .304   

5. การวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศกึษา 

รวม 75 22.737    
ระหวางกลุม 2 .213 .107 .478 .622 
ภายในกลุม 73 16.219 .223   

6. การพัฒนานวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

รวม 75 16.504    
ระหวางกลุม 2 .151 .560 .151 .860 
ภายในกลุม 73 36.658 .502   

7. การพัฒนาแหลงการ
เรียนรู 

รวม 75 36.809    
ระหวางกลุม 2 .502 .251 .472 .626 
ภายในกลุม 73 38.848 .532   

8. การนิเทศการศึกษา 

รวม 75 39.350    
ระหวางกลุม 2 2.359 1.269 2.645 .078 
ภายในกลุม 73 35.034 .480   

9. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา รวม 75 37.573    
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ตาราง 16 (ตอ)  เปรียบเทยีบความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 
                          สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานคร   
                          จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ความพึงพอใจในการบริหารงาน
วิชาการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหวางกลุม 2 .485 .242 .539 .586 
ภายในกลุม 73 32.814 .450   

10. การสงเสริมความรูทาง
วิชาการแกชุมชน 

รวม 75 33.299    
ระหวางกลุม 2 .285 .143 .280 .756 
ภายในกลุม 73 37.120 .508   

11.  การประสานความรวมมือใน  
 การพัฒนาวิชาการกับ 
 สถานศึกษาและองคกรอื่นๆ  รวม 75 37.405    

ระหวางกลุม 2 1.079 .540 3.12
4 

.050 

ภายในกลุม 73 12.612 .173   

12. การสงเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  
องคกร  หนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา รวม 75 13.691    

ระหวางกลุม 2 .168 .386 .654 .523 
ภายในกลุม 73 9.361 .128   เฉลี่ยรวม 

รวม 75 9.529    

 
 
 จากตาราง 16  พบวา ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวม
และรายดาน ไมแตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 

 
ตอนที่ 4  วิเคราะหความคิดเห็นเกีย่วกับการบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานคร  จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
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ดานการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.  กระทรวงควรที่จะมหีลักสูตรสถานศึกษาที่เปนกลางเพื่อที่จะใหครูไดนํามาใช 
   2.  การพัฒนาหลักสูตรจะกระทําไดดกี็ตอเมื่อโรงเรียนมขีนาดใหญมีบคุลากรที่เพียงพอ 

  3.  ควรมีการอบรมใหความรูแกครูในการพฒันาหลักสูตร 
  4.  ในบางโรงเรียนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินไมสามารถที่จะทําได 
 5.  ผูปกครอง  ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาไมมีความรูที่จะชวยในการพฒันา 

หลักสูตรของโรงเรียน 
ดานการพฒันากระบวนการเรียนรู 
 1.  การพัฒนากระบวนการเรียนรูควรพัฒนาครูใหมีความรูใหมากขึ้น 

 2.  ครูสวนใหญไมคอยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน  ควรมีการนิเทศติดตามการสอน 
ใหมากขึน้ 

 3.  ครูยังไมสามารถจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
 4.  การจัดทําแผนการสอนของครูยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 5.  ครูยังไมคอยเขาใจถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  การแกปญหาที่เกิดขึ้นกับ 

นักเรียน 
ดานการวดัผล  ประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน 

 1.  ครูไมคอยใชวิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเนนตามสภาพจริง 
 2.  การเทียบโอนผลการเรียนของแตละโรงเรียนมีแนวทางในการดําเนินงานไมเหมือนกัน 

จะเกดิปญหาเกี่ยวกับการเทยีบโอน  เพราะหลักสูตรแตกตางกัน 
 3.  ควรมีการจดัการอบรมใหความรูแกครูผูสอนถึงแนวทางการพัฒนาการวัดผลประเมนิผล 

ที่หลากหลาย  และควรนเิทศกํากับติดตามอยางใกลชิด 
 4.  ในบางโรงเรียนยังไมมีรูปแบบ  แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1.  โรงเรียนควรมีการสนับสนุนใหครูทําวิจัยช้ันเรียนอยางนอยปการศึกษาละ 2  เร่ือง 

 2.  ควรมีการจดัเผยแพรผลการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
 3.  โรงเรียนควรสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ  ส่ือ  และหาวิทยากรที่มีความรูใหแกครู 
 4.  ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนระหวางโรงเรียนถึงผลงานการวิจัยของครู โดย 

หนวยงานทีเ่ปนตนสังกัด 
 5.  โรงเรียนควรมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานในโรงเรียน  เพื่อเปนแบบอยาง
ใหแกครู 
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 6.  โรงเรียนควรจัดใหมีการนําเสนอผลการวิจัยของครูใหเพื่อนครูในโรงเรียนไดรับทราบ   
และใหกําลังใจแกครูผูทําวิจัยช้ันเรียนอยางตอเนื่อง 
ดานการพฒันาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
 1.  โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณไมเพียงพอกับการจดัหาสื่อการเรียนรู 
 2.  ครูไมคอยใชส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย 
 3.  ส่ือเทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียนในบางบทเรียน  โรงเรียนควรมี 
การกําหนดการใชส่ือใหเหมาะสม 
 4.  มีการอบรมและพัฒนาสือ่การเรียนรูที่เปนเทคโนโลย ี แตโรงเรียนไมมีอุปกรณใหครู 
ไดใชพัฒนาสื่อ  เชน  คอมพวิเตอร  อินเทอรเนต 

 5.  โรงเรียนควรมีการสงเสริมใหครูและนักเรียนรวมกนัผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู  พรอมทั้ง 
มีการสนับสนุนใหกําลังใจแกครูที่ผลิตสื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 6.  โรงเรียนควรมกีารนําครไูปศกึษาดูงานเกี่ยวกับส่ือการเรียนในหนวยงานตางๆ ทีจ่ะชวย
พัฒนาความคดิสรางสรรคของครู 
 7.  โรงเรียนควรเปดโอกาสใหครูไดเสนอแนะแนวทางพัฒนาสื่อการเรียนใหครบทุกกลุม 
สาระการเรียนรู 
ดานการพฒันาแหลงการเรียนรู 

 1.  โรงเรียนควรพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในหองเรียน  ในโรงเรียน  และนอกโรงเรียน 
 2.  โรงเรียนควรระดมทรัพยากรจากภายนอกมาเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลาย 
 3.  โรงเรียนควรสนับสนุนใหนักเรยีนไดมโีอกาสไปศึกษาหาความรูจากแหลงวิทยาการ 

ตางๆ นอกโรงเรียน 
 4.  โรงเรียนควรมีการจัดใหภูมิปญญาทองถ่ิน  ชุมชนและหนวยงานอื่นๆ เขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาแหลงเรียนรู 
 5.  โรงเรียนควรมีการปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหมีความสะอาดและนาเรียน
อยางสม่ําเสมอ 

 6.  โรงเรียนควรมีการเผยแพรแหลงเรียนรูที่โรงเรียนดําเนินการไดเปนผลสําเร็จ 
ดานการนิเทศการศึกษา 
 1.  โรงเรยีนควรมีการนิเทศตดิตามการปฏิบตัิงานของครอูยางตอเนือ่ง และดาํเนนิการอยาง
เปนรูปธรรมโดยเฉพาะงานวิชาการ 

 2.  โรงเรียนสวนใหญไมคอยนําผลการนิเทศมาใชในการพัฒนาอยางจริงจัง 
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 3.  รูปแบบการนิเทศสวนใหญจะใชวิธีการประชุมชี้แจงใหครูไดรับทราบ  ไมมีวิธีการที่ 
หลากหลาย 

 4.  ผูบริหารสวนใหญไมคอยเหน็ความสําคัญของการนิเทศ 
ดานการแนะแนวการศึกษา 

 1.  ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญไมคอยใหความสําคัญกับงานแนะแนวการศึกษา  สวนมาก 
จะเนนในเรื่องของทุนการศึกษา 

 2.  ครูผูรับผิดชอบงานแนะแนวไมคอยไดรับการอบรมและใหความรูเกี่ยวกับรูปแบบการ 
ดําเนินงานแนะแนว 

 3.  ครูประจําชั้นไมคอยใหความรวมมือในการดาํเนินงานแนะแนว  สวนมากจะคิดวาเปน 
หนาที่ของครูแนะแนว 

 4.  การดําเนินงานแนะแนวไมคอยปฏิบัติอยางตอเนื่องจะดําเนินงานก็ตอเมื่อนักเรียนใกล 
จะจบการศึกษาในภาคบังคับ 

 5.  ในบางโรงเรียนไมมีการจดัตั้งเครือขายผูปกครองนักเรยีน 
 6.  การดําเนินงานระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนทําไดไมชดัเจน  และครปูระจําชั้นไมคอย 

ใหความสําคญั 
ดานการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1.  ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไมคอยมีความรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพเทาทีค่วร 

 2.  การดําเนินงานการประกนัคุณภาพของแตละโรงเรียนสวนใหญจะทําเพื่อรองรับการ 
ประเมินจากภายนอก 

 3.  ครูสวนใหญเขาใจวางานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาเปนหนาที่ของฝายบริหาร 
และผูที่เปนหวัหนางานเทานั้น 

 4.  ผูบริหารควรใหความสําคัญกับงานประกันคณุภาพการศึกษาใหมากขึ้น 
 5.  โรงเรียนสวนใหญไมคอยนําผลที่ไดจากการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามาใช
เปนแนวทางในการพัฒนาคณุภาพการศกึษาอยางจริงจัง 

 6.  ครูผูรับผิดชอบสวนใหญจะไมคอยปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน 

 1.  โรงเรียนสวนใหญยังไมคอยใหความสําคัญกับการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชมุชน 
 2.  โรงเรียนใหบริการแกชมุชนในดานอาคารสถานที่และบุคลากรเปนสวนใหญ 
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 3.  คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนสวนใหญยังไมสามารถที่จะใหขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาไดเทาที่ควร  โดยเฉพาะในงานวิชาการ 
ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
 1.  โรงเรียนควรมีการสรางเครือขายระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนอ่ืนๆ ที่จะสามารถชวย 
พัฒนาการศึกษาได 

 2.  ผูบริหารควรเปนผูนําในการสรางความรวมมือสรางเครือขายทางการศึกษา 
 3.  ควรมีการนาํครูไปศึกษายงัโรงเรียนตางๆ และสรางเปนเครือขายระหวางครู   
 4.  โรงเรียนควรขอความรวมมือกับมหาวทิยาลัยเพื่อพฒันาการศึกษา 

ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ี
จัดการศึกษา 
 1.  โรงเรียนควรเปดโอกาสใหชุมชน  ผูปกครองมารวมในการจดัการศึกษา 

 2.  โรงเรียนควรเปนแหลงสนับสนุนในการจัดความรูทางวิชาการแกชมุชน 
 3.  โรงเรยีนขนาดใหญที่มีความพรอมควรจะเปนแกนนาํในการใหความชวยเหลือโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 


