บทความการวิจัย
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2
ลลิตา โพธิ์อภัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 และเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไข
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2
กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ จํานวน 100 โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.9226 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่
(Frequency) คาร อยละ (Percentage) ค าเฉลี่ย (Mean) ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ t-test
ซึ่งผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
1. การบริ ห ารงานวิช าการของโรงเรี ย น สั ง กัด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
นครสวรรค เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลางหรือมีคุณภาพในระดับพอใช ตามลําดับ ดังนี้ ดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูและดานการวัดผลและประเมินผล
2. การบริ ห ารงานวิช าการของโรงเรี ย น สั ง กัด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
นครสวรรค เขต 2 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ขนาดตางกัน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3. ปญ หาและขอเสนอแนะในการบริห ารงานวิชาการของโรงเรียน สัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 พบวา ปญหาในแตละดาน มีดังนี้ คือ 1) ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึก ษา พบวา ครูขาดความรู ความเขาใจหลัก สูตร และหลักสูต รไมส อดคลองกับ ผูเ รียนและทองถิ่น
2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา งานเอกสารและงานอื่นที่นอกเหนือจากงานสอนมีมากเกินไป
ทําใหเวลาในการสอนมีนอยลง 3) ดานการวัดผลและการประเมินผล พบวา แนวทางปฏิบัติไมเ ปนไปใน
แนวทางเดียวกัน ครูขาดความรูความเขาใจในการวัดผลและประเมินผล ขอเสนอแนะจากการศึกษา พบวา
1) ควรมีการอบรมสัมมนาใหความรูแกคณะครูในเรื่องหลักสูตรและควรพัฒนาใหสอดคลองกับผูเรียนและ
ทองถิ่นกอนนําไปใช 2) ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจในการทํางาน 3) ควรควรลดภาระงานอื่นๆใหนอยลง

เพื่อใหครูมีเวลาเตรียมการสอน 4) ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 5) ควรมีการอบรม
ดานการวัดผลและประเมินผลใหบุคลากรในโรงเรียน 6) ควรมีการวางแผนการวัดและประเมินผลใหมีแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ไปในทางเดียวกัน 7) ผูบริหารควรกํากับติดตามเอาใจใส เรื่องการวัดผลและประเมินผลของ
คณะครูอยางใกลชิดและจริงจัง

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริห ารงานวิชาการของโรงเรียน สัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต2 ปการศึกษา 2557 จํานวนทั้งสิ้น 151 โรงเรียน โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียน ประกอบดวย
โรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 81 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลางจํานวน 70 โรงเรียน ทําการคํานวณขนาดของกลุม
ตัวอยางใชการเทียบประชากรจากตารางของ Krejcie & Morgan (1970, p.608) ในการประมาณคาสัดสวน
ของประชากรและกําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากรเทากับ 0.05 ระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได รอยละ 5 และระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ที่ระดับประชากร 160 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 110
โรงเรียน และใชวิธีสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ไดจํานวนกลุม
ตัวอยางเปนโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 59 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลางจํานวน 51 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 110
โรงเรียน

สรุปผล
การวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 และเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไข
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2
กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ จํานวน 100 โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.9226 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ t-test ซึ่ง
ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
ผลการวิเคราะห เรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 มีผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของโรงเรียนผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 110
โรงเรียน พบวาเปนกลุมตัวอยางจากโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 59 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 53.64 และเปน
กลุมตัวอยางจากโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 51 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 46.36 สรุปผลการวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครสวรรคเขต 2 พบวา โดยภาพรวมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลางหรือมีคุณภาพอยูในระดับพอใช และการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผลและประเมินผล พบวามีคาอยูในระดับ
ปานกลางหรือมีคุณภาพอยูในระดับพอใชทุกดาน
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ขนาดโรงเรียนตางกันมีการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแตกตางกัน และ
ขนาดโรงเรียนตางกันมีการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการ
พัฒ นากระบวนการเรี ยนรู และด านการวั ดผลและประเมิน ผลแตกตางกัน อยา งมีนั ยสํา คัญ ทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05
ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึก ษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 พบวา ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารวิชาการของ
โรงเรียน คือ 1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ครูขาดความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรและ
หลักสูตรไมสอดคลองกับผูเรียนและทองถิ่น จึงควรมีการอบรมใหความรูแกคณะครูในเรื่องการจัดทําหลักสูตร
ใหสอดคลองกับผูเรียนและทองถิ่นกอนนําไปใช 2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา ครูมีภาระงานอื่น
ที่นอกเหนือจากงานสอนมากจึงสงผลใหครูไมมีเวลาในการเตรียมการสอน ผูบริหารควรลดภาระงานอื่นๆให
นอยลง เพื่อใหครูมีเ วลาเตรียมการสอนและสอนไดอยางเต็มที่เต็มเวลา และ 3) ดานการวัดผลและการ
ประเมินผล พบวา ครูขาดความรูความเขาใจในการวัดผลและประเมินผล แนวทางปฏิบัติไมไปในทางเดียวกัน
ดังนั้น ควรจัดอบรมใหความรูเรื่องการวัดผลและประเมินผลใหบุคลากรในโรงเรียนและผูบริหารควรกํากับ
ติดตามเอาใจใสอยางใกลชิดและจริงจัง

อภิปรายผล
ผลการศึก ษา เรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 มีประเด็นสําคัญ นําเสนอไดดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2
พบวา โดยภาพรวมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางหรือ
มีคุณภาพอยูในระดับ พอใช และการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผลและประเมินผล พบวา มีคาอยูในระดับปานกลางหรือ
มีคุณภาพอยูในระดับ พอใช ทุก ดาน จากผลการศึก ษา พบวาสํานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
นครสวรรค เขต 2 มีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากและรองลงมาเปนโรงเรียนขนาดกลาง สวนใหญขาดแคลน
บุคลากรและงบประมาณ ครูผูสอนทํางานหลายดาน ทําใหไมมีเวลาเพียงพอตอการทํางานดานวิชาการ ซึ่งงาน
หลัก ของการบริห ารการศึก ษาในโรงเรียน คือ การบริหารงานวิชาการ ผูบริหารตองเปนผูนําทางวิ ชาการ
ทํางานรวมกับครูและกระตุนเตือนครูใหคําแนะนําและประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกัน ทั้งยังมองเห็น
ความสําคัญของการเรียนการสอนดวย (กิติพงษ วงศสุวรรณ. 2537: 30) ทั้งนี้งานการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนยังมีความสําคัญกับผูเรียนเปนอยางยิ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เลิศณรงค พูนเกิดมะเริง (2546: 34)
ที่ไ ดก ล าวว า การบริห ารงานวิ ชาการจะเปน งานที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาปรับ ปรุง การเรี ย นการสอนให มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรแลว การบริหารงานวิชาการ
ยังรวมถึงการอบรมศีลธรรมจรรยาความประพฤติของนักเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เปนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตอไป
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา มีคาเฉลี่ยระดับปานกลางหรือมีคุณภาพอยูในระดับ
พอใช ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาโรงเรียนยังมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษายังไมมีความสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนเทาที่ควร ฉัตรชัย อรุณนันท (2529: 156) ไดก ลาววาความสําคัญ ของการบริหารงาน
วิชาการวาเปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสอนโดยตรง โดยครอบคลุมถึงการใชหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนการวัดผลและประเมินผลการศึกษางานวิชาการดังกลาวนี้ผูบริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบเปนอันดับ
แรก เพราะภารกิจของโรงเรียน คือ การใหบริการทางวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่เปนผูนําทางวิชาการ
โดยทํางานรวมกับครูใหคําแนะนําในดานการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพสูง สุด และ ภิญ โญ สาธร
(2526: 232) ไดอธิบ ายวา งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึก ษาไมวาสถานศึก ษาจะเปน
ประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึก ษาจะพิจารณาไดจ ากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากงาน
วิชาการเกี่ยวของกับหลัก สูตร การจัดโปรแกรมการศึก ษา และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของ
สถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวของทางตรงหรือทางออมก็อยูที่ลักษณะของงานนั้น หลักสูตรมีความสําคัญยิ่งใน
การเรียนการสอน ซึ่งกรมวิชาการ (2544: 4-5) ไดใหความหมายวา หลักสูตร คือ ขอกําหนดแผนการเรียนการ
สอนอั นเป นส วนรวมของประเทศ เพื่ อ นํา ไปสู ความมุง หมายตามแผนการศึก ษาแหง ชาติ ซึ่ ง หลั ก สู ต ร

ประกอบดวยจุดหมาย หลักการโครงสราง จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหารายวิชา สื่อการสอน วิธีการสอนและ
การประเมินผล บุญเทียม เจริญยิ่ง (2529: 145) ไดใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง โครงการใหความรู
และประสบการณที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว หลักสูตรมี
ความสํ าคัญ ต อการจัดการศึก ษาเปนอยางมากเปรี ยบเหมือนแม บ ทของการจัดการศึก ษาหลัก สู ตรจึง มี
ความสําคั ญ ยิ่ง สอดคลองกั บ แนวคิด ของ สุนี ย ภู พัน ธ (2542: 17) ไดส รุป ความสํา คัญ ของหลัก สูตรว า
หลักสูตรเปนเสมือนเบาหลอมพลเมืองใหมีคุณภาพ หลักสูตรเปนมาตรฐานของการจัดการศึกษา หลักสูตรเปน
โครงการและแนวทางในการใหการศึกษาในระดับสถานศึกษา หลักสูตรจะใหแนวปฏิบัติแกครูหลักสูตรเปน
แนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตามจุดมุงหมายของการศึกษาหลักสูตรเปน
เครื่องกําหนดแนวทางในการจัดประสบการณวาผูเรียนและสังคมควรจะไดรับสิ่งใดบางที่จะเปนประโยชนแก 
เด็กโดยตรง หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดวาเนื้อหาวิชาอะไรบางที่จะชวยใหเด็กมีชีวิตอยูในสังคมอยางราบรื่น
เปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และบําเพ็ญตนใหเ ปนประโยชนแกสัง คม หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดวา
วิธีการดําเนินชีวิตของเด็กใหเปนไปตามดวยราบรื่นและผาสุกเปนอยางไร หลักสูตรยอมทํานายลักษณะของ
สังคมในอนาคตวาจะเปนเชนไรและหลักสูตรยอมกําหนดแนวทางความรูความสามารถ ความประพฤติ ทักษะ
และเจตคติของผูเรียนในอันที่จะอยูรวมในสังคม และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชนและชาติบานเมือง
ดัง นั้นโรงเรียนจึง ควรใหความสําคัญ กับ การพัฒ นาหลักสูตรใหส อดคลองกับผูเรียนมากขึ้น สอดคลองกับ
อุทัย บุญประเสริฐ (2540: 9) ไดอธิบายวาการนําหลักสูตรไปใชนั้นจะรวมกิจกรรมสําคัญ 3 ประเภทดวยกัน
คือ การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน การจัดปจจัยและสภาพตางๆภายในสถานศึกษาเพื่อประโยชนในการใช
หลักสูตรใหบรรลุผลตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
หลักการ จุดหมายของหลักสูตร จุดประสงคของการเรียนรูสอดคลองกับโครงสรางและแนวดําเนินการของ
หลักสูตร
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา มีคาเฉลีย่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับปานกลางหรือมีคุณภาพอยูในระดับพอใช ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึง
การพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนยังไมมากนัก ซึ่งจะสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักเรียน
กระบวนการเรียนรูเปนการดําเนินการอยางเปนขั้นตอนหรือการใชวิธีก ารตางๆที่จะชวยใหบุคคลเกิดการ
เรียนรู (ดําริ บุญ ชู. 2546: 17) พระราชบัญญัติก ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู ที่มีคุณภาพไวในมาตรา 24 โดยใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ ความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึง ความแตกตาง
ระหวางบุคคล ทําการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมา
ใช เพื่อปองกันและแก ไขปญหา ทักษะที่ตองฝก ไดแก กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ
การประยุกตความรู จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน
รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางได
สัดสวนสมดุล กัน รวมทั้ง ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลัก ษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาและ

สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้
ครูผูส อนและผูเ รียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง วิทยาการประเภทตางๆ
(ดําริ บุญชู. 2546: 19-20) และสื่อการเรียนการสอนเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการจัด การเรียนรู
โดยเฉพาะในยุคปฏิรูปการศึกษาและยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายและรวดเร็ว ซึ่งปรียาพร
วงศอนุตรโรจน (2543: 207) ไดก ลาววา สื่อการเรียนรูเปนสิ่งที่นําความรูไปสูผูเรียนอยูในรูปของสิ่งพิม พ
หรือไมใชสิ่งพิมพสื่อการสอนที่ใชสิ่งพิมพ คือ สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ (Audio Visual Aids) หมายรวมถึง
วัสดุเครื่องมือ อุปกรณและวิธีการทางโสตทัศนศึกษาสถานศึกษา จึงควรใหความสําคัญกับสื่อการเรียนการ
สอนและควรจัดหาใหเพียงพอตอจํานวนผูเรียน การจัดการเรียนรูจึงเปนกระบวนการในลักษณะตางๆ ซึ่งทุก
ฝายตองศึกษาทําความเขาใจเพื่อที่จะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดคุณภาพแก ผูเรียนใหมาก
ที่สุด โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ ตัวปอน กระบวนการและผลผลิต ลักษณะของกระบวนการเรียนรู
ที่มีคุณภาพในปจจุบัน เชน การจัดการเรียนรู ที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การ
จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ เครือขายเสมือนจริง นอกจากนี้สื่อการเรียนการสอน ยังมีสวนสําคัญที่จะ
เสริมการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สื่อที่เปนนวัตกรรมการสอนใหมๆ เชน บทเรียนสําเร็จรูป
ชุดการสอน โดยเฉพาะสือ่ ดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร
ดานการวัดผลและการประเมินผล พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ดานการวัดผลและ
การประเมินผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางหรือมีคุณภาพอยูในระดับพอใช ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา
โรงเรียนมีการวัดผลและประเมินผลอยูในระดับยังไมมากนัก ทั้งนี้เพราะการประเมินผล เปนตัวบงชี้ที่ทําให
ทราบถึงคุณภาพมาตรฐานของผูเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู ที่โรงเรียนไดดําเนินการดวยวิธีการตางๆ มี
นักวิชาการไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการประเมินผล แตกตางกัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2542: 24-25) ได
กลาววาการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพราะจะชวยให
ไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนาและความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่
จะเปนประโยชนตอการสง เสริม ใหผูเ รียนเกิดการพัฒ นาและเรียนรู อยางเต็ ม ตามศัก ยภาพรูป แบบการ
ประเมินผลนั้น หรรษา นิลวิเชียร (2547: 187-188) ไดกลาวถึง รูปแบบการประเมินผลการศึกษา ไดแก การ
ประเมินการปฏิบัติและประเมินตามสภาพจริง เปนทางเลือกใหมของการประเมินผลการเรียนรูและเปนคําที่มี
ความหมายใกลเคียงกัน ไดแก การประเมินการปฏิบัตินํามาใชเมื่อตองการตรวจสอบวาผูเรียนมีความสามารถ
ที่จะทํางานใหสําเร็จหรือแสดงใหเห็นสิ่งที่ไดเรียนไปแลว การปฏิบัติเปนสิ่งที่งายตอการสังเกตและการประเมิน
วาผูเรียนไดเกิดการเรียนรูหรือไมเพียงใด สิ่งสําคัญในการประเมินแบบนี้คือ ขอตกลงดานระดับมาตรฐานของ
การปฏิบัติและการปฏิบัติที่เปนจริงนั้นจะตองกระทําในสถานการณที่เปนจริง เชน ถาสอนใหผูเรียนรองเพลง
ผูเรียนก็ตองรองเพลงใหฟง ในปจจุบันนี้การประเมินการปฏิบัติจะถูกนํามารวมกับแนวคิดการประเมินตาม
สภาพจริง คือ การประเมินตามสภาพจริง ผูเรียนไมเพียงแตตองแสดงใหเห็นการเรียนรูเทานั้น แตตองแสดงให
เห็นวาผูเรียนนําความรู ไปใชในชีวิตจริงได ดังนั้น ความแตกตางระหวางคําสองคํานี้อยูที่สิ่งแวดลอมในการ

เรียนรู นั่นคือถาจะปรับปรุงการประเมินการปฏิบัติครูผูสอนตองจัดใหผูเรียนแสดงความสามารถในการใช
ความรูในสิ่งแวดลอมและสถานการณ ที่เกี่ยวของกับ ชีวิตจริงและการประเมินตามสภาพจริง เปนรูป แบบ
ทางเลือกของการประเมินผลที่กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ โดยจะตองมีการกําหนดเปาหมายและจุดประสงค
ใหสอดคลองกับสิ่งที่ครูผูสอนและผูเรียนปฏิบัติในหองเรียน วิธีการประเมิน ไดแก การถามคําถามปลายเปด
การจัดนิทรรศการ การสาธิตการปฏิบัติ การทําแฟมสะสมงาน ผูสอนจะตองประเมินคุณลักษณะที่หลากหลาย
นอกเหนือจากการประเมิน การจําขอมูลหรือการประเมินทักษะตางๆ ครูผูสอนจะตองสอนแนวลึกมากยิ่งขึ้น
เชน เนน สาระสําคั ญ การแกปญ หา การวิ เ คราะห และทั ก ษะการคิดในระดั บ สูง ดัง นั้นโรงเรี ยนควรให
ความสําคัญกับการวัดผลและการประเมินผล เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนการประเมินผลเปนการจัดหาขอมูล คนหาความสามารถที่แทจริงของผูเรียน และนํา
ผลจากการวัดมาตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ซึ่ง ขอมูลที่ไดจ ากการประเมินนั้นจะเปนประโยชน ตอการ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้น ในการประเมินผลผูบริหารควรตระหนัก
และรับผิดชอบโดยตรงตอการประเมินผล ผูบริหารจึงควรศึกษาถึงหลักการ รูปแบบ การรายงานการประเมิน
และกําหนดนโยบาย จัดหาวัสดุเครื่องมืออุปกรณตางๆ สําหรับใชในการประเมินผลใหแกบุคลากรใหพรอม
เพื่อใหการประเมินผลบรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา นอกจากนี้ ผูบริหารควรติดตามตรวจสอบการ
ประเมินผลของบุคลากรอยางจริงจังและสม่ําเสมอ เพื่อประโยชนของผูเรียนที่จะไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของแตละคนอยางแทจริง
2. ผลการศึกษาขนาดโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ผลการศึกษาเปรียบเทียบขนาดโรงเรียนที่แตกตางกัน พบวา ในภาพรวมขนาดโรงเรียนตางกัน
มีการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห
แตละดาน พบวาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผลและประเมินผลแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ขนาดของโรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการแตกตางกันเพราะมี
จํานวนบุคลากร สื่อการเรียนการสอนและงบประมาณที่แตกตางกันในขณะที่นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญ สู
มาตรฐานสากลตอ งมี ความสามารถดั ง นี้ นั ก เรีย นชั้ นประถมศึก ษาปที่ 3 ด านความสามารถทางภาษา
ดานคํานวณและดานการใชเหตุผลที่เหมาะสม เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3 นัก เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท รัก ชาติ ศาสน
กษัตริย ภูมิใจในความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ดานครูผูสอน
มีจุดเนนใหครูไดรับการพัฒนาความรูและสมรรถนะผานการปฏิบัติจริงและความชวยเหลืออยางตอเนื่อง

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม
และสถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการมุงเนนผลสัมฤทธิ์เนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมและมีความ
รับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน (Participation and Accountability) และโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ
พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต 2 ที่ไดจากการศึกษาแตละดานอยูในระดับปานกลาง และเมื่อแยกแตละดาน พบวา
ปญหาดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ดานบุคลากรของโรงเรียน พบวา ครูยังขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องของหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ครูขาดความเอาใจใสตอการนําหลักสูตรไปใช
บุคลากรขาดการอบรมในเรื่องหลักสูตรและดานหลักสูตร พบวา หลักสูตรไมเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและไม
สอดคลองกับสภาพชีวิตประจําวันของผูเรียน
ขอเสนอแนะดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารและครูควรศึกษาเรื่องของหลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตรใหเกิดความเขาใจกอนที่นําหลักสูตรไปใช ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูแกคณะครูใน
เรื่องหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรอยางสม่ําเสมอและควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับผูเรียน
และทองถิ่นใหมากที่สุด
ปญหาดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ครูผูสอนขาดเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ครูมีชั่วโมงสอนมาก มีงานเอกสารและงานอื่นๆที่นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป บางแหง
ขาดแคลนครู ครูไมครบชั้น เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแรงจูงใจที่ดีจากผูบริหารในการจัดการ
เรียนการสอน ครูจึงมุงใหนักเรียนเขาใจในหนังสือมากกวาการปฏิบัติ
ขอเสนอแนะดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ผูบริหารควรกระตุนใหครูผูสอนพัฒนาตนเอง โดย
การหาเทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรลดภาระงานอื่นๆใหนอยลง เพื่อใหครูมเี วลา
เตรียมการสอน ผูบริหารควรมีการเสริมแรงจูงใจในการทํางาน กระบวนการเรียนรูควรมีการประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอและนําผลมาพัฒนาปรับปรุงตอไป ควรสงเสริมการจัดการเรียนรูทั้ง
ในและนอกหองเรียน และดานงบประมาณโรงเรียนควรสนับสนุนและจัดหางบประมาณในการจัดซือ้ หรือจัดทํา
สื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการเรียนการสอน
ดานการวัดผลและประเมินผล การวัดผลและประเมินผลไมมีแนวทางปฏิบัติที่ไปในทางเดียวกัน
โรงเรียนมีเครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเมินผลยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร ดานครูผูสอน พบวาครูมุงที่จะ
วัดผลและประเมินผล เพื่อเก็บเปนหลักฐานเทานั้นไมไดนําผลมาปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนแต
อยางใด ครูขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลที่แทจริง และผูบริหารขาดการติดตาม
และเอาใจใสในเรื่องการวัดผลและประเมินผล
ขอเสนอแนะดานการวัดผลและประเมินผล ตองมีการวางแผนการวัดและประเมินผลใหมีแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ไ ปในทางเดียวกัน ควรจัดหาจัดซื้อ เอกสาร ปพ.ตางๆ หรือเครื่องมือที่ใชในการวัดผลและ

ประเมินผลที่ไดมาตรฐาน ดานครูผูสอน พบวา ครูควรไดรับการอบรมหรือพัฒนาใหมีความรูเรื่องการวัดผล
และประเมินผลอยางจริงจังและผูบริหารควรกํากับติดตามเอาใจใสเรื่องการวัดผลและประเมินผลของคณะครู
อยางใกลชิด

ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษา การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษานครสวรรค เขต 2 ดานการพัฒนาหลัก สูตรสถานศึก ษา พบวา ครูขาดความรูความเขาใจ
หลัก สูต ร และหลั ก สู ตรไม ส อดคล องกับ ผูเ รียนและท องถิ่น ดา นการพัฒ นากระบวนการเรีย นรู พบว า
งานเอกสารและงานอื่นที่นอกเหนือจากงานสอนมีมากเกินไป จึงทําใหครูมีเวลาเตรียมการสอนนอยลง ดาน
การวัดผลและการประเมินผล พบวา แนวทางปฏิบัติไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน บุคลากรขาดความรูความ
เขาใจในการวัดผลและประเมินผล
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผูบริหารและครูผูสอนควรศึกษาในเรื่องของหลักสูตรและการบริหารหลัก สูตรใหเ กิดความ
เขาใจ กอนที่นําหลักสูตรไปใช
2. โรงเรียนควรจัดใหมีการอบรมสัมมนาใหความรูแ กคณะครูในเรื่องของหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอและควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับผูเรียนและทองถิ่น
3. ผูบริหารควรกระตุนใหครูผูสอนพัฒนาตนเอง โดยการหาเทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญควรลดภาระงานอื่นๆใหนอยลง เพื่อใหครูมีเวลาเตรียมการสอน ผูบริห ารควรมีการเสริม
แรงจูงใจในการทํางาน ดานกระบวนการเรียนรูควรมีก ารประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอและนําผลมาพัฒนาปรับปรุงตอไป ควรสงเสริมการจัดการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน
4. โรงเรียนควรมีก ารวางแผนการวัดและประเมินผล ใหมีแนวทางในการปฏิบัติที่ไปในทาง
เดียวกัน
5. โรงเรียนควรจัดหา จัดซื้อเอกสาร ปพ.ตางๆ หรือเครื่องมือที่ใชในการวัดผลและประเมินผลที่ได
มาตรฐาน
6. ครูควรไดรับการอบรมหรือพัฒนาใหมีความรูเรื่องการวัดผลและประเมินผลอยางจริงจังและ
ผูบริหารควรกํากับติดตามเอาใจใสเรื่องการวัดผลและประเมินผลของคณะครูอยางใกลชิดและจริงจัง

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในตัวแปรอื่นๆ เชน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดอื่นๆ เพื่อนําผลการวิจยั มา
เปรียบเทียบและนําผลที่ไดมาพัฒนาการบริหารการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป
2. ควรศึก ษาเกี่ยวกับ การบริห ารงานของโรงเรี ยนในด านอื่นๆ เชน งานบุคลากร งานทั่วไป
งานงบประมาณ เปนตน เพื่อใหไดขอมูลการบริหารการศึกษาที่ครอบคลุมทุกดาน
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผูปกครองและชุมชน ที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
4. ควรศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําที่มีผลตอการการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
5. ควรศึกษาปจจัยที่สงเสริมการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน

