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  การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 เพื่อเปรียบเทียบการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฏรธานี เขต 1 โดยกลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จํานวน 34 โรงเรียน มีครูผูสอนจํานวน 1,141 คน    
เก็บขอมูลได 187 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ โดยผานขั้นตอนการวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ดวยการหาคาดัชนี IOC คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีคาระหวาง 0.80 
– 1.00 และหาคาความเชื่อมั่น ผลการวิเคราะหมีคาความเชื่อมั่น 0.973 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะห  
t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และทดสอบเปนรายคูโดย

วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe ‘s test) 
 ผลการวิจยัพบวา  
  1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
การพัฒนาหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ ดานการวัดผลและประเมินผลโดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก  ดานสื่อการเรียนการสอนโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  และดาน

การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก  ตามลําดับ 
  2. ผลวิเคราะหเปรียบเทียบ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตาม ตําแหนงของครูผูสอน
ซึ่งครูผูสอนที่มีตําแหนงตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ครูผูสอนที่มีตําแหนงตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผลและประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา มากกวาครู 

สวนดานการพัฒนาหลักสูตร และดานสื่อการเรียนการสอน ไมแตกตางกัน    
  3. วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตาม ประเภทของโรงเรียน ครูผูสอนที่

อยูในโรงเรียนตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการ



พัฒนากระบวนการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการพัฒนา
หลักสูตร ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล ไมแตกตางกัน 

 4. ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน พบวา ครูผูสอนขาดความรูความ
เขาใจในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน เปนไปได
ยาก เพราะผูเรียนมีความสนใจที่หลากหลายและแตกตางกัน การจัดการเรียนการสอนไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันในแตละโรงเรียน ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อุปกรณไมครบ ไมไดนํา

อุปกรณมาใชในการเรียนการสอนจริง มีสื่อ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรไมเพียงพอ 
และไมทันสมัยเทาที่ควร เอกสารที่ตองกรอกในการวัดและประเมินผลมีมากเกินไป ทําใหเกิดการ
ทํางานที่ซ้ําซอนและสิ้นเปลืองเวลา การวัดผลและประเมินผลไมหลากหลายไมเนนการคิดวิเคราะห 

โดยมากจะเนนความรูความจํา 
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  This research aims to study academic administration of private education 

institutions under Surat Thani Primary Education Office Area 1 in comparison with academic 
administration of private education institutions under Surat Thani Primary Education Office 
Area 1 perceived by teachers. Classified by the position of teacher and types of school and 

study to problem, suggestion of academic administration of private education institutions 
under Surat Thani Primary Education Office Area 1 
 The sample group is teachers of private education institutions under Surat Thani 

Primary Education Office Area 1, consisting of 34 schools and 1,141 teachers, with 187 
samples collected calculated as 100%. by use table of (Krejcie; and Morgan. 1970: 608 
reference for Pissanu Fongsree. 2552: 109 )  for 187 samples Stratified Random Sampling  
 The instrument used in research as a query for data evaluation are questionnaires 

with 5 stratified evaluation levels, coupled with accuracy analysis from 5 experts by 
calculating the IOC index. The result for content accuracy is between 0.80 – 1.00 after with 

confidence of 0.973 The statistics used in data analysis are frequency, percentage, average (X ) 

and S.D. T-test and one-way ANOVA were carried out in pair using Scheffe’s test 
methodology for hypothesis verification.  
 With the results, we found that: 

  1. Academic administration of private education institutions under Surat Thani 
Primary Education Office Area 1 are in overall high level. When arranged individually, 
curriculum development has the highest score, followed by measurement and evaluation, 

Multimedia, and development of learning process respectively. 

  2. The result of comparison analysis suggested that academic administration of 
private education institutions under the area of Surat Thani  Elementary Education the area 

1, when classified by different positions of the teachers, had no difference in administration 
of institutions. But when considering aspects individually, it was found that different teacher 
positions contributed to level 0.05 statistically important differences in administration of 

institutions, the development leaning process and evaluation. Educational personnel have 



academic administration of private education institutions more than the teachers, but in 
aspect of development and multimedia had no difference.  

  3. The result comparison of academic administration of private education 
institutions under area of Surat Thani  Elementary Education area 1 classified by school, 
teachers in different schools has no difference in overall school administration. When 
consider aspects individually, it was found that teachers in different schools had differences 

in administration and development of leaning process with statistically importance level of 
0.05, but course development, multimedia, and evaluation had no difference. 
 4. Problems found in academic administration of private schools were that 

teachers are lacking the knowledge and understanding of curriculum development. 
Prioritization of courses according to interests and skills of students can hardly be done 
because students had different and wide variety of interests. Teaching methodology were 

not in the same direction within each schools, with lacking of both up-to-date and normal 
educational materials, and tools were not used in real situation. Also inadequacies of 
multimedia materials, technologies, computers, out-of-date computer systems, too much 
data to be filled for evaluation resulted in chronic inefficiency  and time-wasting method. 

Evaluations are not so different and not based on critical-thinking skills, but particularly 
based on memorizing instead. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

  สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี เปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก อาจารย   
ดร.สมชาย  เทพแสง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ทานไดเสียสละงานอันมีคา เวลาอันมีคุณเพื่อให
คําปรึกษาแนะนํา ในการจัดทํางานวิจัยฉบับนี้ทุกขั้นตอน ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการ

ทํางานวิจัยและรูสึกถึงคุณคาของงานวิจัยที่กวาจะสําเร็จไดตองผานปญหาอุปสรรคมากมาย ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
   ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน   กลิ่นกุหลาบ   ดร.จารุวรรณ 
พลอยดวงรัตน และเรือเอก ดร.อภิธีร ทรงบัณฑิตย  ดร.สมชาย  เทพแสง คณะกรรมการพิจารณา

โครงการสารนิพนธ ที่ไดใหความรู ใหคําปรึกษา แนวคิดและขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนใน
การปรับปรุ งแกไข ทําใหการวิจัยครั้ งนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น และขอกราบขอบพระคุณ
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ซึ่งประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์  ประธาน

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ อาจารย ดร.สมชาย เทพแสง และเรือเอก ดร.อภิธีร ทรงบัณฑิตย ที่
ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขสารนิพนธ  จนทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จและมีความสมบูรณ
มากย่ิงขึ้น  

  การวิจัยครั้งนี้ที่สําเร็จลุลวงไดดีเพราะไดรับแรงบันดาลใจ กําลังใจอยางดี  ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ แมชิน  พงษเพชร ที่คอยใหกําลังใจ ใหกําลังทรัพยในการศึกษาเลาเรียนตอระดับ
ปริญญาโท และคุณพอเดช ยอดจักร บิดาผูใหแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญที่ลวงลับจากโลกนี้ไปแลว    
จนทําใหสําเร็จการศึกษาในครั้งนี้  และเพื่อนๆ พี่ๆ ที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ซึ่งคอยใหคําปรึกษา และคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการทํางานวิจัยใหสําเร็จ     
  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ นายประทีป ทองดวง รองผูอํานวยการสํานักงานเขต       
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 นายจิรพัส  ทองสีทอง นายพรทิพย เพชรเกื้อ   

นางกฤษนา ธนอารักษ  และนางทัศนีย รุงเรือง ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
และใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ใหมีความสอดคลองกับงานวิจัย จนสําเร็จ
เรียบรอยดวยดี  

  ผูวิจัยขอขอบพระคุณครูผูสอนของสถานศึกษาเอกชน สงักัดสํานักบรหิารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฏรธานี เขต 1 ทุกทานที่ไดกรณุา
ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  
 

 คุณคาและประโยชนอันเกิดจากการทําสารนิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบเพื่อการพัฒนา
การศึกษาและนอกจากนั้น ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารยทุกทาน   

ผูซึ่งมีพระคุณอยางยิ่งและเปนผูประสิทธิประสาทวิชาความรูใหกับผูวิจัยตลอดมา 
 

      วิเชียร  ยอดจักร  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนามนุษยใหมีความเจริญงอกงามทั้งดานสติปญญา ความรู 
คุณธรรมความดีงามในจิตใจ มีความสามารถที่จะทํางานและคิดวิเคราะหไดอยางถูกตอง แยบคาย 

สามารถเรียนรู แสวงหาความรู ตลอดจนใชความรูอยางสรางสรรค มีสุขภาพรางกายและจิตใจ
สมบูรณแข็งแรงประกอบอาชีพได มีวิถีชีวิตกลมกลืนธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสามารถปรับตนไดใน
สังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (สุมน อมรวิวัฒน. 2550: 461) ซึ่งสอดคลองกับอุดมการณ

สําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและทําสังคมไทยใหเปนสังคมแหง
การเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม 
คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก 
ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนาความรูความสามารถ 

เพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความ
ตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวาการศึกษาเปนกระบวนการของการ
พัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได และ

สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 
2548: 1) 
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งสําคัญเพราะมนุษยเปนตัวขับเคลื่อนพื้นฐานทางดาน

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม ประเทศที่มีการพัฒนายอมสงผลถึงพลเมือง      
ในประเทศใหสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัตนไดอยางเขมแข็ง นอกจากนี้สภาพปจจุบันประเทศตางๆ ทั่ว
โลกตางยอมรับวา ความรูของทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญ และเชื่อมโยงกับการเจริญเติบโต     

ทางเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ทําใหมีการเรียกสังคมในปจจุบันวาเปนเศรษฐกิจ
ฐานความรู (ไพฑูรย สินลารัตน; และคณะ. 2548: 26)  
  กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาใหประชาชนชาวไทย

ไดรับการศึกษาเทาเทียมกันทุกคนจึงไดเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ขึ้นมาเปนแนวทางในการจัดการศึกษาและเพื่อใหการจัด
การศึกษาของประเทศบรรลุเปาหมาย และกอใหเกิดการพัฒนากระบวนการศึกษาของชาติใหมี

มาตรฐานทางวิชาการจึงไดกําหนดใหสภาพการศึกษาทําหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศใหมีความสอดคลองกับ
อุดมการณของการจัดการศึกษาชาติ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาพลเมืองของประเทศใหมีคุณภาพและ
เปนการสรางทรัพยากรบุคคล สําหรับการนําพาประเทศเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ  
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มาตรฐานการศึกษาของชาติเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐาน
ที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และใชเปนหลักในการสงเสริมและกํากับดูแล            

การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา หลังการจัดการศึกษา (วรเดช 
จันทรศร.  2548: 2)  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) กลาวถึงการพัฒนา
ศักยภาพคนไทยดานการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น แตยังตองใหความสําคัญตอการพัฒนาดานคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต คนไทยไดรับการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น การขยายโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น แตคุณภาพการศึกษายังคงเปนปญหาตอเนื่องที่ตองให
ความสําคัญโดยเรงดวน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึ่งประเมินจากคาผลสะสมทางการศึกษา หรือ

ระดับความรูทักษะในระดับสูงสุดของคนไทยทั้งประเทศ โดยวัดจากจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคน
ไทย พบวา เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 6.3 ปและ7.8 ป ในป 2543 และป 2546 เปน 8.5 ป ในป 
2548 แตยังไมถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ และต่ํากวาประเทศเพื่อนบานในแถบเอเชีย เชน ญี่ปุน 

เกาหลี สิงคโปร สําหรับการขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยอัตราสวนนักเรียนตอประชากร
เพิ่มขึ้นทุกระดับ อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 49 ในป 2544 เปนรอยละ 
71.2 ในป 2548 และอัตราสวนนักเรียนอุดมศึกษาตอประชากรอายุ 18-21 ป (ไมรวมสูงกวาปริญญา
ตรี) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 40.3 ในป 2544 เปนรอยละ 44.3 ในป 2547 อยางไรก็ตามผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนไทยที่วัดจากคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ 4 วิชาหลัก (ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร) ต่ํากวารอยละ 50 มาโดยตลอด กลาวคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับลดลงจากรอยละ 43.89 ในป 2544 เหลือรอยละ 38.61 ในป 

2547 ขณะเดียวกัน การประเมินเชิงคุณภาพของการศึกษาที่สามารถตอบสนองตอการแขงขันของ
ประเทศ พบวาประเทศไทยยังลาหลังกวาประเทศมาเลเซีย และอินเดีย จึงเปนเรื่องที่ตองเรง
ปรับปรุงในเชิงคุณภาพของการศึกษาโดยเรงดวน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ. 2554:13-14)  
  สําหรับเรื่องคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไว คือ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ โดยทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงใหความสําคัญอยาง

มากกับการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา ใหมีอิสระในการบริหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
และเนนการปฏิรูประดับสถานศึกษา โดยเพิ่มบทบาทและอํานาจหนาที่ใหกับสถานศึกษาเพื่อใหมี
อิสระในการตัดสินใจเรื่องสําคัญคือ วิชาการหรือหลักสูตร การบริหารงบประมาณ และการบริหาร

บุคลากร โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ประกอบดวยผูแทนของผูมีสวนเกี่ยวของเปนรูปแบบ
ที่สอดคลองกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แตการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาบริหาร
ตนเองไดอยางเบ็ดเสร็จจะไมเกิดข้ึนงายในเวลาอันรวดเร็ว หากไมมีกฎหมายรองรับฐานะอยางหนัก

แนน (รุง แกวแดง. 2546: 9 – 55) รัฐจึงใหสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนเปนนิติบุคคล โดย
กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐเปนนิติบุคคลตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
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ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 20) สวนมาตรา 44 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดใหสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษา

ปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชนผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา 
และผูทรงคุณวุฒิ และบทเฉพาะกาล มาตรา 73 มิใหนําบทบัญญัติเรื่องนี้มาใชบังคับจนกวาจะไดมี
การดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว แตทั้งนี้ตองไมเกินสามปนับแตวันที่พระราชบญัญตัิ

นี้ใชบังคับ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545: 26 - 40) 
  ปจจัยสําคัญที่สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว ไดแก คณุภาพของคน 
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพนั้น เปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งตองเปนการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพ ทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาเต็มที่ รูจักคิดวิเคราะห รูจักการ
แกปญหา รูจักการเรียนรูดวยตนเองมีจริยธรรม คุณธรรม รูจักพึ่งตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว (ไพศาล แสนยศบุญเรือง. 2549: 1) หนาที่หลักของการศึกษาคือ 

พัฒนาคุณภาพของบุคคล ผูมีสวนเกี่ยวของทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดคือ ครู ผูบริหารสถานศึกษา 
และนักการศึกษา จึงตองคิดใหไกลอยางสรางสรรค ไมใหคิดตาม หากผูบริหารตระหนักถึงกระแส
ของสังคม และทิศทางที่ควรจะดําเนินไป ก็จะสามารถใชกลยุทธการบริหารงานที่เนนคุณภาพของ
งานวิชาการ ที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหผูเรียนเปนผูมีความรู มีทักษะขั้น

สูงและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ที่จะทําใหเขาเปนผูสรางงานที่สรางสรรคและมีผลิตภาพ 
(Creative and Productive People) คือคิดเปน และผลิตได ไมใชเปนเพียงแคผูตามกระแสของ
สังคม จากความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและสภาพการณที่กลาวขางตน จะเห็นได

ชัดวา เปาหมายที่แทจริงของการประกันคุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพของผูเรียนที่จบจาก
สถาบันการศึกษาออกไปนั่นเอง ซึ่งสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง คือ กระบวนการบริหารการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะงานดานบริหารวิชาการ (ภคอร เคลือบอาบ. 2554: ออนไลน) 

  ความสําเร็จของสถานศึกษาอยูที่การบริหารงานวิชาการ  ซึ่งงานวิชาการมีขอบขาย
กวางขวางในดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยทั่วไปสถานศึกษาที่จัดการศึกษาไมวาจะดาน
อาชีวศึกษาหรือดานอื่นในแตละระดับนั้น จะมีหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาที่ใชรวมกัน 
โดยทั่วไปหลักสูตรจัดโดยสวนกลาง ดังนี้ ขอบขายของงานวิชาการจะครอบคลุมตั้งแตการวางแผน

เกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การจัดบริการการสอน และการ
จัดการวัดและประเมินผล รวมทั้งการติดตามผล (ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน. 2545:3)  ซึ่งสอดคลอง
กับอนุศักดิ์  สมิตสันต (2540: 1) ที่กลาววา  งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหาร

สถาบันการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ไมวาจะเปนการบริหารงานในมหาวิทยาลัย สถานศึกษา
ชั้นสูงอื่นๆ หรือการบริหารงานในโรงเรียนก็ตาม เราอาจกลาวไดวา  มาตรฐานและคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาทุกระดับที่กลาวมานั้น อาจพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการเปนประการสําคัญ 

ผลงานดานวิชาการจะเปนสิ่งบงชี้ใหเห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพของสถาบันการศึกษานั้นๆ วามี
อยูมากหรือนอยเพียงใด 
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 สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฏรธานีเขต 1 ยังมีจุดออนและอุปสรรคที่จําเปนตองไดรับการปรับเปลี่ยนใหมี

ความเขมแข็งขึ้น ในการบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารจัดการศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษา
ซึ่งสถานศึกษามีศักยภาพทุกๆ ดานไมเทากัน ผลการประเมินคุณภาพ O-NET และ NT ต่ํากวา
เกณฑเฉลี่ย ระบบฐานขอมูลสารสนเทศขาดความครอบคลุม ซึ่งอุปสรรคในการจัดการศึกษาที่เปน
ผลกระทบของโลกาภิวัตน ทั้งดานวัฒนธรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการสื่อสาร คุณธรรม

จริยธรรมของผูเรียนลวนสงผลตอการพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน ดังนั้นการบริหาร
วิชาการถือเปนงานหลักของสถานศึกษา มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัด ในการพัฒนาประเทศใหกาวหนา

จําเปนตองมีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพของการศึกษาจะดีหรือไมเพียงใดขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลายประการ เชน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 
คุณภาพของอาจารย และการบริการวิชาการ ซึ่งการบริหารวิชาการจึงนับเปนงานสําคัญ เปนภารกิจ

หลักของบุคลากรทุกฝายที่ตองรวมมือกันปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถมีความรูความเขาใจ 
เพื่อใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฏรธานีเขต 1.  2554: 4) 
  จากความสําคัญและปญหาดังกลาว  ผูวิจัยเห็นวา งานวิชาการในโรงเรียนเปนงานหลัก

และสําคัญที่สุด ตองเอาใจใสอยางเต็มที่เต็มความสามารถ  ตองมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อยางตอเนื่อง  ผูวิจัยจึงตระหนักในหนาที่ของงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน และมีความตองการ
พัฒนางานวิชาการของโรงเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพราะจุดมุงหมายของ
สถานศึกษาก็คือ  การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  ซึ่งขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น  โรงเรียนจะดี

หรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการของโรงเรียน ที่จะสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  และคุณสมบัติตามที่ตองการ เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมตอไปไดเปนอยางดี 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยมาพอสรุปไดวา  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 นั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายดานที่

สําคัญไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน 
และดานการวัดผลและประเมินผล ซึ่งปจจัยทั้งหมดนี้เปนสวนสําคัญที่จะทําใหการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนประสบผลสําเร็จ มีคุณภาพและมาตรฐานตามแนวทางการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมาย ดังนี ้

  1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธาน ีเขต 1  

 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สงักัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฏรธาน ีเขต 1 จําแนกตาม ตําแหนงของครูผูสอน และประเภท
ของโรงเรียน  

  3.  เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
เอกชน สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธาน ีเขต 1  
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ทราบถึงการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธาน ีเขต 1  
 2.  ทราบถึงการเปรียบเทียบการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธาน ีเขต 1 จําแนกตาม ตําแหนงของครูผูสอน 
และประเภทของโรงเรียน  

  3.  ทราบถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1  

  

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของเนื้อหา ประชากรและกลุมตัวอยาง และตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
ดังนี้ 
 1.  ขอบเขตดานเน้ือหา  

  การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ตามขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาประกอบดวย 
      1.1  การพัฒนาหลักสตูร 

      1.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

      1.3  สื่อการเรียนการสอน 
      1.4  การวัดผลและประเมนิผล 
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 2.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

           2.1  ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 34
โรงเรียน มีครผููสอน จํานวน 1,141 คน 

      2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ
เครจซี่; และ มอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608; อางอิงจาก พิสณุ ฟองศรี. 2552: 109) ได
กลุมตัวอยางจํานวน 187 คน  

 3.  ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

           3.1  ตัวแปรอิสระ คือ ตําแหนงปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประกอบดวย ตําแหนงของ
ครูผูสอน และประเภทของโรงเรียน  

      3.2  ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สงักัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธาน ีเขต 1 ใน 4 ดาน ดังนี ้
       3.2.1  การพัฒนาหลักสตูร 

         3.2.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
       3.2.3  สื่อการเรียนการสอน 

       3.2.4  การวัดผลและประเมนิผล 

        

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในความหมายของขอความในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงนิยาม
ศัพทตางๆ ไว ดังนี้ 
  1.  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมทุกสิง่ทุกอยางที่

เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียนโดยมี 4 ดาน ดงันี ้

           1.1  การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาหลักสตูร เอกสาร

หลักสตูร คูมือการใชหลักสตูรสําหรับการปฏิบัตงิานอยางเพียงพอ การศึกษาและการทําความเขาใจ
หลักการ จุดหมาย โครงสรางและเนื้อหาของหลักสตูรมีความชัดเจน การสรางและ/หรือปรับปรุง
หลักสตูรใหสอดคลองเหมาะสมกับนักเรียนและทองถิ่น การนําหลักสตูรทีส่รางและปรับปรุงแลวนํา

ผลประเมนิไปใช ตลอดจนการประเมนิการใชหลักสูตรทีส่รางและ/หรือปรับปรุงแลวนําผลการ
ประเมินไปใช 
          1.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และการปฏิบัติจริง การนิเทศการเรียนการสอนแกคร ู

ตามความเหมาะสม การสงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
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         1.3  สื่อการเรียนการสอน หมายถึง การรวมกันวางแผนจัดหาวัสดุประกอบหลักสตูร

และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน สื่อเทคโนโลยีตางๆ การจัดหาวัสดุเพื่อผลติสื่อการเรียนการ
สอนอยางเพียงพอ เพื่อใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน การอํานวยความสะดวกในการใช การ
จัดเก็บและการบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการสอน  และ

การจัดเก็บและการบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน 
          1.4  การวัดผลและประเมินผล หมายถึง การรวมกันวางแผนการวัดและการ

ประเมินผลภายในโรงเรียน การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
การจัดทําเอกสารเพื่อใชในการวัดและประเมินผลอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน การวัดและ

ประเมินผลเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการวัดและประเมินผล และนําผลไปใช
ปรับปรุงการเรียนการสอน การปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลใหมีคุณภาพ 
      2.  ตําแหนงปฏิบัติงานในสถานศึกษา หมายถึง ตําแหนงที่ปฏิบัติหนาทีใ่นสถานศึกษา

เอกชน สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธาน ีเขต 1 แบงเปน 2 ประเภท 
คือ 

      2.1  ครู  หมายถงึ บุคลากรวิชาชีพซึง่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการ

สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในโรงเรยีนเอกชนในระบบ สงักัดสํานักบรหิารงาน
คณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
    2.2  บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งทําหนาที่ใหบริการ

หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน

โรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ ผูปฏิบัติหนาที่งานแนะแนว    
ผูปฏิบัติหนาที่เทคโนโลยีการศึกษา ผูปฏิบัติหนาที่งานทะเบียนวัดผล ผูปฏิบัตินาที่บริหารงานทั่วไป 
หรือผูปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการสถานศึกษากําหนด 

 3.  ประเภทของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบที่เปดสอนการศึกษาสาย

สามัญศึกษา ไดแก สอน อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย  และเปดสอนการศึกษาสายอาชีวะศึกษา 
ไดแก สอน ปวช. – ปวส. 
 4.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 หมายถงึ โรงเรียน

เอกชน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 มีพื้นทีใ่นการ

ควบคุมดูแลการจัดการศึกษา จํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสุราษฎรธาน ีอําเภอกาญจนดิษฐ 
อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดจากเอกสารงานวิจัยและแนวคิดนักวิชาการศึกษา 
เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 สรุปเปนกรอบความคิดได ดังนี้  

  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ผูวิจัยใชแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ 

(2546: 32-40) ทีกลาววา การบริหารงานวิชาการ ครอบคลุมกิจกรรมในทุกดานที่สงเสริมการจัดการ
เรียนการสอน ขอบขายของงานวิชาการจึงกวาง และครอบคลุมงานหลายดาน ซึ่งไดกําหนด
ขอบขายและภารกิจของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผล

การเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
เพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 7) การนิเทศการศึกษา  8) การแนะแนวการศึกษา        
9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน     

11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 12) การสงเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษา นอกจากนี้ยังใชแนวคิดของ 
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 3-4) ในเรื่องขอบขายและภารกิจของการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา คือ 1)การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล      
4) การบริหารทั่วไป ใชแนวคิดของ รุจิร ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545: 59) กลาวถึงการ
บริหารงานวิชาการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 วาดวยเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งภายในและภายนอกเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาถือวาเปน
สวนหนึ่งของขอบขายการบริหารงานวิชาการ คือ 1) ดานหลักสูตรและบริหารหลักสูตร 2) ดานการ
จัดการเรียนการสอน 3) ดานการนิเทศภายใน 4) ดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 5) ดาน

การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดของ กมล ภูประเสริฐ (2547: 9-18) ไดกําหนดขอบขาย
การบริหารงานวิชาการ คือ 1) การบริหารหลักสูตร ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงาน การวิเคราะห
หลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู การจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา และการกําหนดทําหนวยการเรียนรู 2) การบริหารการเรียนการสอน ไดแก 
การจัดใหมีการดําเนินงาน การรวบรวมวิเคราะห และกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับหนวยการเรียนรู การกําหนดการเตรียมการ และการจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน การ
กําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การควบคุมดูแลและสงเสริมให

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน 3) การบริหารการประเมินผลการเรียน ไดแก 
การจัดใหมีการดําเนินงาน การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูของหนวยการเรียนรู กําหนดวิธีการ
และเครื่องมือ การวัดผลและประเมินผล การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการประเมิน การนําขอมูล

การประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรองของผูเรียน 4) การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 



9 
 

ไดแกการจัดใหมีการดําเนินงาน การทําความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน การกําหนดวิธีการและ
ระยะเวลาการนิเทศภายใน การควบคุมสงเสริมใหมีการนิเทศภายใน 5) การบริหารการพัฒนา

บุคลากรทางวิชาการ 6) การบริหารการวิจัยและพัฒนา 7) การบริหารโครงการทางวิชาการ อื่นๆ  
8) การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ 9) การบริหารการประเมินผลงานวิชาการของ
สถานศึกษา 
   ตําแหนงของครูผูสอน ใชผลวิจัยของดารัตน พิมพอุบล (2549: บทคัดยอ) ได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จําแนกตามสถานภาพ โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และใชผลการวิจัยของ อินทร วุฒิไชย (2546: บทคัดยอ) 

ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 8 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอน มีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ จริน แกวอินแสง (2545: 

บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 ของโรงเรียน
ประถมศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดนาน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นผูบริหารและครูฝาย
ปฏิบัติการสอนพบวา ดานการวางแผน ดานการบริหารหลักสูตร ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการ
จัดสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดานการวัดผลประเมินผล และดานการ

มีสวนรวมของชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผูวิจัยจึงเลือกมาเปนตัวแปรดานตําแหนงของครูผูสอน 
 ประเภทของโรงเรียน ใชผลวิจัยของ เพ็ญไพลิน เพียรเสมอ (2548: บทคัดยอ) ได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวง

ชั้นที่ 1 – 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 ที่พบวา สภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1–2 ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ใชผลงานวิจัยของ วาที่รอยตรีสุรศักดิ์ สุทธิศรี (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง การบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ใช
ผลงานวิจัยของทัศนีย กรรณิกา (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวาง

การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค 
ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรคมีสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวม
อยูในระดับมาก และใชผลงานวิจัยของ วัชราภรณ วิจารย (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย

เรื่อง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตามทัศนของผูบริหารและครูผูสอน ที่พบวา การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตาม

ทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยจึงเลือกมาเปนตัวแปรดานประเภท
ของโรงเรียน  
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของนักการศึกษาตางๆ ดังกลาว ผูวิจัยได
ประสานแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ, ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, รุจิร ภูสาระ และจันทรานี 

สงวนนาม, และกมล   ภูประเสริฐ นํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในงานวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน โดยผูวิจัยไดสังเคราะหกําหนดเปนภารกิจของงาน 4 
ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) สื่อการเรียนการสอน  และ 4) 

การวัดผลและประเมินผล ซึ่งนับเปนตัวที่สําคัญมากในการบริหารงานของสถานศึกษาเอกชน  จึง
นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย ดังแสดงไวในภาพประกอบที่ 1 ดังนี้ 
 

 
                    ตัวแปรอิสระ                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ตําแหนงปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา 

1. ตําแหนงของครูผูสอน 
2. ประเภทของโรงเรียน  

 

การบริหารงานวิชาการ 

ของสถานศึกษาเอกชน  

1. การพัฒนาหลักสตูร 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. สื่อการเรียนการสอน 
4. การวัดผลและประเมินผล 
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สมมติฐานของการวิจัย 
  ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานไว ดังนี้ 
 1.  ครูผูสอนที่มีตําแหนงแตกตางกัน มีการปฏิบัติบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ดานการพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล แตกตางกัน 

  2.  ครูผูสอนที่อยูในประเภทโรงเรียนแตกตางกัน มีการปฏิบัติบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ดานการ

พัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล 
แตกตางกัน 

 

 
 

 



 
 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด และผลงานวิจัยของนักวิชาการหลายทาน ซึ่งมี

แนวความคิดที่จะนําเสนอ ดังนี ้
 1.  แนวคิดและทฤษฏีการบริหารงานวิชาการ 
   1.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
   1.2 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

   1.3 หลักการบริหารงานวิชาการ 
   1.4 ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 
 2.  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

  2.1 การบริหารจัดการศึกษาไทย 
  2.2 การบริหารงานโรงเรียนเอกชน 
  2.3 โครงสรางการบรหิารงานโรงเรียนเอกชน 

  2.4 ขอบขายของการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 
  3.  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 
   3.1 การพัฒนาหลักสตูร  
   3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

   3.3 สื่อการเรียนการสอน  
   3.4 การวัดผลและประเมินผล  
 4.  บทบาทของครูที่เกี่ยวกับงานวิชาการ 

  5.  บริบทของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฏรธาน ีเขต 1 
 6.  วรรณกรรมตัวแปรอิสระ 

 7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   7.1  งานวิจัยในประเทศ 
   7.2  งานวิจัยตางประเทศ 
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1. แนวคิดและทฤษฏีการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักและเกี่ยวของกับทุกกิจกรรมในสถานศึกษา โดยมี
จุดหมายใหไปสูการมีคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายของสถานศึกษา  
 

 1.1 ความหมายการบริหารงานวิชาการ 

 นักการศึกษาไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไวแตกตางกัน ดังนี้ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548: 1) ระบุวา การบริหารงานวิชาการเปนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ เปนอุดมการณ สําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิต
และการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2547: 25) กลาววา การบริหารงานวิชาการ จําเปนตองอาศัยทั้ง

ศาสตรและศิลปมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับธรรมชาติขององคการ ผูบริหารตองสรางทักษะในการ
บริหาร เพื่อพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 2) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร

สถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให
ไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 84) ใหความหมายการ

บริหารงานวิชาการไววา หมายถึง การบริหาร การปรับปรุงพัฒนาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
ใหเกิดผลดี สอดคลองกับจุหมายของหลักสูตรประถมศึกษา 

 สุบิน จันทะนันท (2543: 15) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ
จัดประสบการณทุกชนิดภายในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ ให

นักเรียนมีความประพฤติดี มีลักษณะนิสัยที่ดีและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 กมล ภูประเสริฐ (2545: 5 – 6) กลาววา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง 

การบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเปนเปาหมายสูงสุดในภารกิจของสถานศึกษา

ซึ่งคุณภาพการศึกษาที่คาดหวัง คือ คุณสมบัติอันพึงประสงคที่จะเกิดขึ้นแกผูเรียน ไดแก ความรู
ความเขาใจ ความคิด ทักษะ ความสามารถ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณลักษณะในดาน
บุคลิกภาพ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม 

 รุจิร ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545: 56) อธิบายวา การบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียน
การสอนใหเกิดผลตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
 สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกอยางในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพสูง เกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุง สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐานได
ตามเจตนารมณของการศึกษา พัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหมากที่สุด 
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 1.2 ความสําคัญของงานวิชาการ 

 งานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษาที่มีความสําคัญยิ่ง เปนงานหัวใจหลัก ของ
สถานศึกษา โรงเรียนจะมีคุณภาพหรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการเปนสําคัญ สวนงานอื่นๆ เปนงาน
สงเสริมการบริหารงานวิชาการใหมีคุณภาพ และชวยอํานวยความสะดวกแกงานวิชาการ 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 33) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการไว ดังนี้ 
 1.  งานวิชาการเปนงานที่มุงเนนการพัฒนาสติปญญา ความรูความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม เจตคติและคานิยมใหผูเรียนเปน คนเกง คนดี และมีความสุขในการดํารงชีวิตตลอดจน

เปนผูมีคุณคาในสังคม 
 2.  งานวิชาการเปนตัวกําหนดปริมาณงานของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนมีงานวิชาการมาก
ปริมาณงานดานอื่นๆ ยอมมีมากตามไปดวย 

  3.  งานวิชาการเปนเครื่องกําหนดการจัดสรรทรัพยากรใหแกโรงเรียน ไมวาจะเปนในรูป
ของงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑจะจัดใหตามสัดสวนของปริมาณงานวิชาการของโรงเรียน โรงเรียนจะ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณมากนอยขึ้นอยูกับปริมาณงานของโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณ
งานดานวิชาการ 

 4.  งานวิชาการเปนเครื่องตัดสินคุณภาพของโรงเรียน การพิจารณาคุณภาพของ โรงเรียน
ตองอาศัยงานทางดานวิชาการของโรงเรียน โดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงาน วิชาการ 
อันไดแก วิธีการสอนของครู การบริหารงานวิชาการ ผลสําเร็จของครู ทั้งดานผลสัมฤทธิ์ ทางการ

เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนตน 
  5.  งานวิชาการเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จ และความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา
เนื่องจากงานวิชาการเปนงานหลักในสถานศึกษา ที่ผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการกระตุนและ

สงเสริมใหครูรวมมือกัน ในการปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียนอยูเสมอ ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาตองรูจักวางแผน การติดตอสื่อสารการประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชา การ
วินิจฉัยสั่งการ การมอบหมายงานใหถูกตองและเหมาะสมเพื่อใหการปฏิบัติงานวิชาการบรรลุ 
จุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 อุทัย บุญประเสริฐ (2540: 25) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวา งานวิชาการเปน
งานหลัก เปนงานที่ใหญที่สุดของระบบ เปนงานที่เปนหัวใจของสถานศึกษา และมีหลักสูตรซึ่งเปน
สวนที่สําคัญที่สุดของงานวิชาการ ที่จะตอบสนองและสนับสนุนงานวิชาการใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 พิชัย เสงี่ยมจิตต (2541: 4) กลาววา การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญอยางยิ่งและจัด
วาเปนงานหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาเปนการวางพื้นฐาน
ในการพัฒนาคนใหสามารถแสวงหาความรู กาวมั่นทันโลก สามารถปรับตัวอยูไดอยางมีความสุข 

 กมล ภูประเสริฐ (2545: 6) กลาววา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเปนการพัฒนา
ผูเรียน ใหมีคุณภาพตามที่คาดหวัง ประกอบดวยงานหลายๆ ดาน ไดแก งานเกี่ยวกับหลักสูตร 
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หลักสูตรทองถิ่น งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล การเรียนตาม
สภาพจริง ไมเนนการใชขอสอบเพียงอยางเดียว 

 สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการเปนภารกิจหลักของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัด หากผูบริหารสามารถบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง
ถือไดวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจเปนสวนที่สําคัญที่สุดในสถานศึกษา ผูบริหารตองใสใจและ
ตระหนักในภารกิจ รูจักปรับปรุงตนเอง รูและเขาใจงานวิชาการอยางถองแท รวมทั้งพัฒนางาน

วิชาการใหกาวหนา ทันตอการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน นอกจากนี้ยังจะไดรับความไววางใจ การ
ยอมรับนับถือจากชุมชน สังคม อันจะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจตอความสําเร็จในที่สุด 
 

 1.3 หลักการบริหารงานวิชาการ 

 ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2545: 9) ไดกลาวถึง หลักการบริหารงานวิชาการที่สําคัญๆ ดังนี้ 

 1.  หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เปนการบริหารเพื่อนําไปสูความเปน
เลิศทางวิชาการ องคประกอบของคุณภาพที่เปนตัวชี้วัดคือ ผลผลิต และกระบวนการเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหบุคลากรและผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพเปนที่ยอมรับของสังคม
ในระดับสากลมากข้ึน โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไดแก การควบคุมคุณภาพ

การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผล 
 2.  หลักการมีสวนรวม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได
พัฒนามาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ โดยหลักการมีสวนรวม การเสนอแนะและการพัฒนาในงาน

วิชาการ ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย จึงอาจดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการ
โดยมีเปาหมายนําไปสูการพัฒนา คุณภาพไดมากข้ึน การมีสวนรวมตองเริ่มจาก การรวมคิด รวมทํา
และรวมประเมินผล 

 3.  หลักการ 3 องคประกอบ (3 – Es) ไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด 
    3.1  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไวเปนไป
ตามข้ันตอนและกระบวนการ มีปญหาและอุปสรรคขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไขได การมี
ประสิทธิภาพเนนไปที่กระบวนการ (Process) การใชกลยุทธและเทคนิควิธีตางๆ ที่ทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคมากที่สุด 
   3.2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ไดผลผลิต (Outcome) ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมีความรูความสามารถ มีทักษะเพิ่มขึ้น

รวมทั้งการคํานึงถึงผลประโยชนที่ไดรับ อยางไรก็ตามมักใชสองคํานี้ควบคูกันคือมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

   3.3  หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใชเวลานอย การลงทุนนอย การใชกําลัง

หรือแรงงานนอย โดยไมตองเพิ่มทรัพยากรการบริหาร แตไดผลผลิตตามที่คาดหวัง ดังนั้น การ
ลงทุนทางวิชาการจึงตองคํานึงหลักความประหยัดดวยเชนกัน 
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 4.  หลักความเปนวิชาการ (Academics) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระของ
วิชาการไดแก หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล 

หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวิจัย เปนตน หลักการเหลานี้เปนองคประกอบสําคัญที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค 
  สรุปไดวา หลักการบริหารงานวิชาการเปนแนวคิดเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุสูความสําเร็จใน
การบริหารงานวิชาการ ดังนั้นในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารตองใชทั้งหลักประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงคุณภาพของเปาหมายคือ ผูเรียนเปนหลัก นอกจากนี้ตองคํานึงถึงบุคลากร
ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในกระบวนการบริหาร โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร ใหการสงเสริม
สนับสนุน และดูแลเอาใจใส ดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 

 

 1.4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

 เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ ครอบคลุมกิจกรรมในทุกดานที่สงเสริมการจัดการเรียน
การสอน ขอบขายของงานวิชาการจึงกวาง และครอบคลุมงานหลายดาน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 
(2545: 3-4) ไดเสนอขอบขายการบริหารงานวิชาการ ซึ่งประกอบดวย 
 1.  การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ทองถิ่น 
 2.  การวางแผนงานดานวิชาการ 
 3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
  5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  6.  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

  7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  8.  การพัฒนาและการสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู 
  9.  การนิเทศการศึกษา 
  10.  การแนะแนว 

 11.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 12.  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
  13.  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

 14.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 15.  การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

 16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 
  17.  การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 32-40) ไดกําหนดขอบขายของงานวิชาการออกเปน 12 งาน 
ดังนี้ 

 1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 3.  การวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
 4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 5.  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 6.  การพัฒนาแหลงเรียนรู 
 7.  การนิเทศการศึกษา 

 8.  การแนะแนวการศึกษา 
 9.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10.  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

 11.  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 12.  การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น ที่จัด
การศึกษา 
 รุจิร ภูสาระ และจัทรานี สงวนนาม (2545: 59) กลาวไววา เพื่อใหการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจใน
ขอบขายของงานวิชาการอยางลึกซึ้ง ตามที่กองพัฒนาบุคคล โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ไดปรับเปลี่ยนรวบรวมในสวนที่เห็นวาเปนเรื่องเดียวกันเขาดวยกัน และ

เพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 วาดวยเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาถือวาเปน

สวนหนึ่งของขอบขายการบริหารงานวิชาการออกเปน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตรและบริหารหลักสูตร 
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายใน ดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา และ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  กมล ภูประเสริฐ (2547: 9-18) ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการ คือ  

 1.  การบริหารหลักสูตร ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงาน การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง
ระดับประเทศ การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
และการกําหนดทําหนวยการเรียนรู  

  2.  การบริหารการเรียนการสอน ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงาน การรวบรวมวิเคราะห 
และกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหนวยการเรียนรู การกําหนดการเตรียมการ 
และการจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน การจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการสอน  
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 3.  การบริหารการประเมินผลการเรียน ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงาน การวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรูของหนวยการเรียนรู กําหนดวิธีการและเครื่องมือ การวัดผลและประเมินผล 

การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการประเมิน การนําขอมูลการประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรอง
ของผูเรียน  
 4.  การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดแกการจัดใหมีการดําเนินงาน การทําความ
เขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน การกําหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน การควบคุม

สงเสริมใหมีการนิเทศภายใน  
  5.  การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ  
  6.  การบริหารการวิจัยและพัฒนา  

  7.  การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ  
  8.  การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ  
  9.  การบริหารการประเมินผลงานวิชาการของสถานศึกษา 

 จากแนวคิดของหนวยงานทางการศึกษาและของนักการศึกษาดังกลาวแลวนั้นลวนแต 
เปนขอบขายที่เปนกิจกรรมที่มุงเนนเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประ 
สิทธิภาพ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับผูเรียนไดตามวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของหลักสูตรแตละระดับ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งลวนแตจะเปนขอบเขตหนาที่ของผูบริหารการศึกษาและผูมีสวนเกี่ยว 

ของตองตระหนัก และใหความสําคัญของการดําเนินงานตามขอบขายดังกลาวนั้น การบริหารงาน 
วิชาการของโรงเรียน จึงจะสามารถบรรลุเปาหมายที่พึงประสงคได  
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 2.1 การบริหารจัดการศึกษาไทย 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 7) เสนอวา เพื่อใหการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายหลัก คือ การใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวคือ 
เปนคนเกง คนดี และมีความสุข การจัดการศึกษาจะตองดําเนินไปตามบทบาทหนาที่โดยถือวา งาน
วิชาการเปนงานหลัก สวนงานดานอื่นๆ เปนองคประกอบที่จะทําใหการดําเนินงานโรงเรียนเปนไป

ดวยความราบรื่นโดยกําหนดงานไว 6 งานคือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานธุรการการเงินและพัสดุ 
งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ และงานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การจัดการศึกษา
จะตองดําเนินไปตามบทบาทหนาที่ของโรงเรียนและสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนและภารกิจ

หลักที่ผูบริหารจําเปนตองเอาใจใสและใหความสําคัญเปนพิเศษ คือ งานวิชาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.: 33) ไดกําหนดงานบริหารโรงเรียนไว 4 งาน คือ งาน
บริหารงานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป งานวิชาการ
เปนงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มุงกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปยัง
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สถานศึกษาใหมากที่สุดและใหความสําคัญตองานวิชาการที่เปนงานหลักเปนหัวใจของโรงเรียน สวน
งานดานอ่ืนเปนงานสนับสนุนที่ทําใหโรงเรียนดําเนินไปดวยความราบรื่น  

 กิตติ รัตนราษี (2545: 51) กลาวถึง การบริหารงานในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยให
สอดคลองกับบริบทการศึกษาของไทย ออกเปน 8 งานคือ การจัดโครงสรางองคการ การพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณและการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
การศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารอาคารสถานที่ และการ

บริหารความสัมพันธกับชุมชน 
 จากแนวความคิดที่กลาวมา สรุปไดวา การบริหารจัดการศึกษาไทยในทุกระดับทุกประเภท
ไมวาจะเปนโรงเรียนเอกชนหรือรัฐบาลไดใหความสําคัญตอการบริหารงานดานวิชาการมากที่สุด 

เพราะเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพเยาวชน ใหมีความรู ความสามารถและเปน
ที่ตองการของสังคม สวนงานดานอื่นเปนงานสนับสนุนที่ทําใหโรงเรียนดําเนินไปดวยความราบรื่น 
 

  2.2 การบริหารงานโรงเรียนเอกชน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 25) ไดบัญญัติเรื่องการศึกษาไวใน มาตรา 4 วา การศึกษา 
หมายความวา กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยถายทอดความรู 
การฝกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การ

สรางองคความรูอันเกิดจากากรจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และไดกลาวถึงจุดมุงหมายและของการศึกษาไวในมาตรา 6 วา การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรูและคุณธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและ
มาตรา 9 บัญญัติไววา การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลัก ดังนี้ 

 1.  มีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
  2.  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
  3.  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุก

ประเภทการศึกษา 

  4.  มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาและการ
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

  5.  ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในโรงเรียน 

  6.  การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร ชุมชน องคกรปกครองทองถิ่น 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในสวนของการ
บริหารและจัดการศึกษาของเอกชน 
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  จํารัส นองมาก (2544: 16) กลาวถึง โรงเรียนเอกชนวา หมายถึง สถานศึกษาหรือสถานที่
ที่บุคคลจัดการศึกษาจัดการศึกษาในระดับที่ต่ํากวาชั้นปริญญาตรีแกนักเรียนทุกผลัดรวมกันตั้งแต

เจ็ดคนขึ้นไป แนวคิดในการบริหารโรงเรียนและสถานศึกษาเอกชนใหเปนที่ปรารถนาของผูปกครอง 
โรงเรียนเอกชนจะตองพรอมดวยปจจัยหลายดาน และจะตองมีกระบวนการบริหารที่ดีเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การสรางประสบการณความรู ควบคูคุณธรรม การเปดโอกาสให
นักเรียนไดมีสวนรวม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองตอบตอความตองการของนักเรียน

และสังคม 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 21-22) ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาเอกชนตามพระราช 
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไวในมาตราตางๆ 

ดังนี้ 
  มาตรา 43 วาการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระโดยมีการ
กํากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 
 มาตรา 44 ใหสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18(2) เปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกร 
ชุมชน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ

สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและพนจากตําแหนงให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 45 ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่

กฎหมายกําหนดโดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
เอกชนในดานจัดการศึกษา 
 การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาเอกชน โดยใหรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับฟง
ความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
 มาตรา 46 รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอน หรือการยกเวนภาษี และ

สิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในทางการศึกษาเอกชน ตามความเหมาะสมรวมทั้งสงเสริม
และสนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึงตนเองได 
 จากแนวคิดที่กลาวมา สรุปไดวา การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดสนับสนุนใหเอกชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรัฐจะชวยเหลือ สนับสนุน ดานการเงิน การลดหยอน
ยกเวนภาษีสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในทางการศึกษาเอกชน สงเสริมสนับสนุนดาน

วิชาการ เพื่อใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐาน สถานศึกษาเอกชนจะตองเปนนิติบุคคล บริหารโดย
คณะกรรมการมีอิสระในดานการบริหารจัดการอยูภายใตการกํากับติดตาม ประเมินคุณภาพและ
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มาตรฐานจากรัฐ ในการดําเนินกิจการของสถานศึกษาเอกชนจะตองเปนนิติบุคคลและมี
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา เอกชน ผูรับใบอนุญาต 

ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกร ชุมชน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ 
 

 2.3 โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2554:10) กําหนดใหการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเอกชนเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ไดจัดให

โรงเรียนเอกชนเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหนาที่ดูแล ดังนี้ 
  1.  สงเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชนและดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 

 2.  เสนอนโยบายยุทธศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน กําหนดกฎระเบียบและเกณฑ
มาตรฐานกลางในการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการประกันคุณภาพ 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน 
 3.  ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนทางการศึกษาเอกชน การอุดหนุนการศึกษาเอกชน การ

คุมครองการทํางาน สิทธิประโยชนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนและผูเกี่ยว 
ของกับการจัดการศึกษาเอกชน 
 4.  เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนขอมูลทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ตลอดจนติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
  5.  ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

 โครงสรางของโรงเรียนเอกชน ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 

 

 ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2554: 10 

 

 2.4 ขอบขายภารกิจการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 

 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนไดยึดหลักพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ. ศ. 2545 ซึ่งมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัด
การศึกษาของไทยใหเปนเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงาน

คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

สํานักงาน

คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

สํานักงาน

คณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

สํานักงาน 

สภาการศึกษา 

สํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักบริหารงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

โรงเรียนเอกชน 

ผูรับใบอนุญาต 

คณะกรรมการอํานวยการ ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป 
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สถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็วสอดคลองความตองการของ
ผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยประสานความรวมมือกับครอบครัว องคกร หนวยงานและ

สถาบันอื่นๆ จัดการศึกษา ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดงานบริหาร
โรงเรียนไว 4 งาน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหาร
ทั่วไป งานวิชาการจึงเปนงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 ข: 

12)  
 พรชัย ภาพันธ (2547: 41) ไดกลาวถึงภารกิจโรงเรียนในแตละดานไวดังนี้ 
 1. ภารกิจดานวิชาการ ประกอบดวย 

   1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
   1.3 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนการเรียน 

   1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
   1.6 การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
   1.7 การนิเทศการศึกษา 

   1.8 การแนะนําแนวการศึกษา 
   1.9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.10 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

   1.11 การสงเสริมงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
 2.  หลักการและแนวคิดดานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน 

   2.1  ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน และ
สังคมอยางแทจริง โดยมีครู ผูบริหาร ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
    2.2  มุงสงเสริมใหชุมชน และสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรกระบวนการ

เรียนรู รวมทั้งเปนเครือขายและแหลงเรียนรู    
  2.3  มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดถือวาผูเรียน มีความสําคัญ
สูงสุด 

   2.4 มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชวงชั้น ทั้ง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  2.5  มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
จัดการและพัฒนาการศึกษา 
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 3.  เกณฑมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใชเปนแนวพัฒนา ดังนี้ 
   3.1 ปรัชญาและแนวนโยบายของโรงเรียน มีความชัดเจนและเหมาะสม สามารถเปน

เครื่องชี้นําการดําเนินงานของโรงเรียน 
   3.2  การเรียนการสอนมีความสอดคลองกับหลักสูตร ปรัชญา และนโยบายของโรงเรียน
รวมทั้งเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ 
 กรรณิการ ภิญญาคง (2539: 12) กลาวถึงโรงเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพคือโรงเรียนที่มีการ

จัดการศึกษาไดครบถวนไดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และ
สอดคลองกับความตองการของผูปกครอง ของสังคมและชุมชนอยางมีคุณภาพโดยปกติจะมี
หลักสูตรเปนตัวกําหนด เปนแนวทางใหนักเรียนไดปฏิบัติเพื่อมุงไปสูมาตรฐานแตเนื้อหาในหลกัสตูร

นั้นโรงเรียนแตละโรงเรียนก็มีสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
และชุมชนไดแตตองมีความเหมาะสมไมขัดตอกฎระเบียบขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
ดังนั้นการบริหารการศึกษาใหประสบความสําเร็จ ตองคํานึงถึงเปาหมายและความตองการของสงัคม

อยูเสมอ การจัดระบบการศึกษาปจจุบันนี้ไมวาระดับชาติ ระดับทองถิ่นหรือระดับของโรงเรียน มี
หลักการทั่วไป 10 ประการ (ธํารง ชูทัพ. 2543: 19- 20) ดังนี้ 
 1.  ครูจะตองรูจักเด็กที่สอนอยางทั่วถึงทุกคนและครูจะตองทราบความจําเปนหรือความ 
ตองการ ปญหา ขอจํากัดและความสามารถเฉพาะตน ของเด็กแตละคนที่ครูสอนดวย 

 2.  การจัดการศึกษาไมวาจะเปนระดับชาติ ระดับทองถิ่นหรือระดับโรงเรียน จะตอง 
ยึดหลักการวาเด็กทุกคนจะมีโอกาสเทาเทียมกัน ที่จะเขาโรงเรียนไดและมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะ
เรียน 

  3.  การจัดการบริหารโรงเรียนตองใหเหมาะสมกับปรัชญา วัตถุประสงคและเปาหมาย 
ของการศึกษา 
 4.  การจัดโรงเรียนตองยึดหลักการจะทําใหเด็กไดดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตยและควรมี

การฝกอบรมใหความรูสึกนึกคิด และความนิยมในวิถีทางประชาธิปไตย 
   5.  การจัดโรงเรียนจะตองเปดโอกาสไดดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย และควรมีการ
ฝกอบรมใหมีความรูสึกนึกคิด และความนิยมในวิถีชีวิตทางประชาธิปไตย 
 6.  การจัดโรงเรียนใหโอกาสเด็กไดใชความรูสึกที่ไดเรียนมาทุกๆ วิชาผสมผสานกัน 

 7.  การบริหารโรงเรียนยึดหลักการสําคัญอยางหนึ่ง คือใหครูระลึกอยูเสมอวาครูมีหนาที่
สงเสริมและชวยเหลือใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเติบโตในทุกๆ ดานพรอมๆ กัน 
  8.  การจัดโรงเรียนตองเปดโอกาสใหมีความคลองตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแกไขได 

เสมอ 
  9.  การจัดเด็กนักเรียนเขาชั้นหรือการแบงหมู แบงกลุมนักเรียน ตองเคารพคตินิยมของ
ไทย ที่วาเด็กไทยทุกคนมีความสําคัญทัดเทียมกัน 

  10.  โรงเรียนควรเปดโอกาสใหครูไดใชความรูความสามารถที่มีอยูทั้งหมดเพื่อใหการสอนมี
ประสิทธิภาพจริงๆ  
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  จะเห็นไดวาการพัฒนาโรงเรียนเอกชน ไหเปนโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพหรือเปนโรงเรียนที่
สมบูรณแบบการบริหารงานวิชาการ ถือวาเปนงานที่สําคัญยิ่งที่สถานศึกษาจะตองเรงพัฒนา

ปรับปรุงตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้น ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และตองเรียนรูการนํา
เทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเปนไปตามแบบสากลใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และจะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอยางมากโดยมีเจตนาที่จะใหการศึกษา 

เปนเครื่องมือในการพัฒนาคน สนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  
 
 2.5 ประเภทของโรงเรียนเอกชน 

 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ไดใหความหมายของคําวา “โรงเรียน” 

ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน. 2554:2)  
  “โรงเรียน” หมายความวา สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนใน
ระบบ หรือโรงเรียนนอกระบบ ที่มิใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  “โรงเรียนในระบบ” หมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุงหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จ
การศึกษาที่แนนอน 

 “โรงเรียนนอกระบบ” หมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืนหยุนในการ
กําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล 
ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา และใหหมายความรวมถึงศูนยการศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ  
  สรุปแลวประเภทของโรงเรียนเอกชนมี 2 ระบบ คือ โรงเรียนเอกชนในระบบ กับโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ ดังนี้  
 1.  โรงเรียนเอกชนในระบบ ประกอบดวย 

  1.1  โ ร ง เ รี ย นส ามั ญศึ กษ า  ส อน อนุ บ า ล  – มั ธ ย มศึ กษ าต อน ปล า ย 
    1.2  โรงเรียนอาชีวศึกษา สอน ปวช. - ปวส. 
   1.3  โรงเรียนนานาชาติ  

   1.4  โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม,สามัญประเภทการกุศล 
   จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา โรงเรียนเอกชนในระบบที่เปดสอนการศึกษาสายสามัญ
ศึกษา ไดแก สอน อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย และเปดสอนการศึกษาสายอาชีวะศึกษา ไดแก 

สอน ปวช. – ปวส. 
 
. 
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 2.  โรงเรียนเอกชนนอกระบบ แบงไดดังนี ้
   2.1  โรงเรียนสอนศาสนา  

   2.2  โรงเรียนสอนศิลปะและกีฬา  
   2.3  โรงเรียนสอนวิชาชีพ 
   2.4  โรงเรียนกวดวิชา 
   2.5  โรงเรียนสรางเสรมิทักษะชีวติ 

 จากแนวคิดที่กลาวมาขอบขายภารกิจงานบริหารวิชาการโรงเรียนเอกชน มุงกระจาย
อํานาจเพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองความ
ตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําให

สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งเปนปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชุมชน
ทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพ ผูบริหาร และครูผูสอนของโรงเรียนเอกชนจะตองทราบถึงเรื่องงานดาน

วิชาการ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานวิชาการใหเปนไปตามความตองการหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยคํานึงถึงคุณภาพของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญสุด 
 

3. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน  
  จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาตางๆ ดังกลาว ผูวิจัยไดประสานแนวคิดของ 

กระทรวงศึกษาธิการ, ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, รุจิร ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม, และกมล     
ภูประเสริฐ นํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชน โดยผูวิจัยเลือกภารกิจของงาน 4 ดาน ที่เปนภาระงานวิชาการหลัก คือ 1) การ
พัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) สื่อการเรียนการสอน 4) การวัดผลและ

ประเมินผล ฉะนั้นครูในโรงเรียนเอกชนจะตองใชความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 
   
 3.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 ความหมายของหลักสูตร 

 หลักสูตรเปนศัพททางการศึกษาคําหนึ่ง ที่มีความสําคัญมากตอการจัดการศึกษาในทุก
ระดับการศึกษา มีนักวิชาการไดใหความหมายไวมากมายแตกตางกัน ดังนี้ 

 ฆนัท ธาตุทอง (2550: 4) ใหความหมายวาหลักสูตร หมายถึง การบูรณาการศิลปะการ
เรียนรู และมวลประสบการณตางๆ เขาดวยกัน สามารถนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง และมีการกําหนดแผนงานไวลวงหนา โดยสามารถ

ปรับปรุง และพัฒนาใหเอื้อประโยชนตอผูเรียนมีความรู ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแตละ
บุคคล 
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  พิสณุ ฟองศรี (2549: 154) ใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง การวางแผนหรือ
จัดระบบทางการศึกษาเกี่ยวกับประมวลวิชา ประสบการณตางๆ การจัดการเรียนการสอน เพื่อเปน

แนวทางสําหรับการปฏิบัติใหผูเรียนมีคุณลักษณะตางๆ ที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของการศึกษา  
 สุนีย ภูพันธ (2546: 7-9) ใหความหมายคําวา หลักสูตร หมายถึง กลุมรายวิชาที่จัดอยางมี
ระบบหรือลําดับวิชาที่บังคับสําหรับการจัดการศึกษา และหรือแผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนรูหรือ
โปรแกรมประสบการณ การเรียนรู หรือกิจกรรมการเรียนการสอนชนิดตางๆ ที่จัดเตรียมไว 

โครงการที่ประมวลความรู และมวลประสบการณทั้งหลายที่จัดใหผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่สอดคลองกับความมุงหมาย และบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
การเลือกหรือการจัดเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ภายใตคําแนะนําของ

ผูสอน 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1272) กลาววา หลักสูตร หมายถึง ประมวลวิชาและกิจกรรม
ตางๆ ที่กําหนดไวในการศึกษา เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 

 เดือนเพ็ญ หอมนวล (2554: ออนไลน) ไดใหความหมายของคําวา หลักสูตร หมายถึง 
ขอบเขตขอกําหนดระดับชาติมาสูโรงเรียน เปนแนวทางการจัดการศึกษา วิชาที่ถูกจัดทําขึ้นเพื่อให
เหมาะสมกับผูเรียน และทองถิ่น ประกอบดวย จุดมุงหมายของการเรียนรู เนื้อหาสาระ และกิจกรรม
ประสบการณที่สอดคลองกับปญหา และความตองการของผูเรียนและทองถิ่น และมีความสําคัญคือ

เปนแนวทางที่ครูจะตองยึดถือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถ และ
คุณลักษณะตรงตามที่ไดกําหนดไว 
 สุธี วรประดิษฐ (2554: ออนไลน) สรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง แนวการจัดประสบการณ

และ/หรือเอกสาร ที่มีการจัดทําเปนแผนการจัดสภาพการเรียนรูหรือโครงการจัดการศึกษา โดยมีการ
กําหนดวิธีการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามจุดประสงคหรือจุดมุงหมายตามที่
หลักสูตรกําหนดไว 

 วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542: 44) กลาววา หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณที่จัด
ใหกับผูเรียน โดยมีการวางแผนไวลวงหนาอยางเปนขั้นตอนกําหนดไวในเอกสารเพื่อแผนแมบทใน
การจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น 
 วัฒนาพร ระงับทุกข (2544: 2) ไดใหความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาวา เปนแผน

หรือแนวทางหรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถ โดย
สงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลําดับชั้นของมวลประสบการณที่กอ
เกิดการเรียนรูสะสม ซึ่งชวยใหผูเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบความสําเร็จในการเรียนรู

ดวยตนเอง มีชีวิตอยูในสถานศึกษา ชุมชน สังคมและโลกอยางมีความสุข 
 โอลิวา (Oliva. 2003: 8 – 9) ไดใหนิยามความหมายของหลักสูตร โดยแบงเปน การให
นิยามโดยยึดจุดประสงค (Purpose) หลักสูตรจึงมีภาระหนาที่ที่จะทําใหผูเรียนควรจะเปนอยางไร

หรือมีลักษณะอยางไร หลักสูตรแนวคิดนี้จึงมีความหมายในลักษณะที่เปนวิธีการ ที่นําไปสู
ความสําเร็จตามจุดประสงคหรือจุดมุงหมาย เชน หลักสูตร คือ การถายทอด มรดกทางวัฒนธรรม 
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หลักสูตร คือ การพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน การใหนิยามโดยยึดบริบทหรือสภาพแวดลอม 
(Contexts) นิยามหลักสูตรในลักษณะนี้ เปนการอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของหลักสูตร ซึ่งแลวแตวา

เนื้อหาสาระของหลักสูตรมีลักษณะเปนอยางไร เชน หลักสูตรที่ยึดเนื้อหาวิชา หลักสูตรที่ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลางหลักสูตรเพื่อการปฏิรูปสังคม การใหนิยามโดยยึดวิธีดําเนินการหรือยุทธศาสตร 
(Strategies) เปนการใหนิยามหลักสูตร ในเชิงวิธีดําเนินการที่เปนกระบวนการยุทธศาสตรหรือ
เทคนิควิธีการที่ใชในการจัดการเรียนการสอน เชน หลักสูตร คือ กระบวนการแกปญหา หลักสูตร 

คือ การทํางานกลุม หลักสูตร คือ การเรียนรู รายบุคคล หลักสูตร คือ โครงการหรือแผนการ
จัดการเรียนการสอน เปนตน 
 สรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง แนวการจัดประสบการณ เอกสาร ที่มีการจัดทําเปนแผนการ

จัดสภาพการเรียนรูหรือโครงการจัดการศึกษา โดยมีการกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน
เกิดผลการเรียนรูตามจุดประสงคหรือจุดมุงหมายตามที่หลักสูตรกําหนดมวลประสบการณ ความรู
ตางๆ ที่สถานศึกษาจัดใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาจนสามารถใชชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 
   

 ความสําคัญของหลักสูตร 

 สุนีย ภูพันธ (2542: 17) ไดสรุปความสําคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
 1.  หลักสตูรเปนเสมือนเบาหลอมพลเมืองใหมีคุณภาพ 
 2.  หลักสตูรเปนมาตรฐานของการจัดการศึกษา 

 3.  หลักสตูรเปนโครงการและแนวทางในการใหการศึกษา 
 4.  ในระดับสถานศึกษาหลักสตูรจะใหแนวปฏิบัติแกคร ู
 5.  หลักสตูรเปนแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตาม

จุดมุงหมายของการศึกษา 
 6.  หลักสตูรเปนเครื่องกําหนดแนวทางในการจัดประสบการณวา ผูเรียนและสังคมควรจะ
ไดรับสิง่ใดบางที่จะเปนประโยชนแกเด็กโดยตรง 
 7.  หลักสตูรเปนเครื่องกําหนดวา เนื้อหาวิชาอะไรบางที่จะชวยใหเด็กมีชีวิตอยูในสงัคม

อยางราบรื่น เปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาต ิและบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสงัคม 
 8.  หลักสตูรเปนเครื่องกําหนดวา วิธีการดําเนินชีวิตของเด็กใหเปนไปดวยความราบรื่น
และผาสุกเปนอยางไร 

 9.  หลักสตูรยอมทํานายลักษณะของสังคมในอนาคตวาจะเปนเชนไร 
 10. หลักสตูรยอมกําหนดแนวทางความรู ความสามารถ ความประพฤต ิทักษะและเจตคติ

ของผูเรียนในอันที่จะอยูรวมในสงัคม และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชนและชาติบานเมือง 

  สุมิตร คุณานุกร (2549: 199 -200) กลาวถึง ความสําคัญของหลักสูตรวาหลักสูตรมี
ความสําคัญ เพราะเปนเครื่องชี้นําทางหรือเปนบทบัญญัติของรัฐในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูที่มี
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สวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษานําไปปฏิบัติ อีกทั้งยังเปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษา และ
ควบคุมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

  ปฎล นันทวงศ และไพโรจน ดวงวิเศษ (2553: 9) สรุปความสําคัญของหลักสูตรวา 
หลักสูตรมีความสําคัญยิ่งในฐานะที่เปนเอกสารที่กําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ซึ่งผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาทุกฝายตองยึดถือเปนแนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพตามที่พึงประสงคใหแกสังคมและประเทศชาติ  

 สุธี วรประดิษฐ (2554: ออนไลน) สรุปวา หลักสูตรมีความสําคัญ เพราะหลักสูตรเปน
เอกสารซึ่งเปนแผนการหรือโครงการจัดการศึกษาที่ระบุแนวทางการจัดมวลประสบการณ เปนสวน
กําหนดทิศทางการจัดการศึกษาใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานําไปปฏิบัติ เพื่อให

ผูเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรกําหนดไว  
  จากความสําคัญของหลักสูตรขางตน สรุปวา หลักสูตรมีความสําคัญมากที่สุดใน
กระบวนการจัดการศึกษา เปรียบเสมือนเครื่องกําหนดวิธีการดําเนินชีวิตของผูเรียน โดยเฉพาะใน

เด็กซึ่งเปนความคาดหวังของประเทศชาติ ที่ตองการใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ โดยหลักสูตรชวยให
เด็กรูจักการอยูรวมกัน การรูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ไมเอารัดเอาเปรียบสังคม และ
สามารถเจริญเติบโตเปนกําลังสําคัญของชาติไดตอไปในอนาคต 
  

 องคประกอบของหลักสูตร 

 นักการศึกษาและนักวิชาการหลายทานไดแสดงถึงองคประกอบของหลักสูตรไวแตกตาง

กัน เชน 
 รุจิร ภูสาระ (2546: 8) อธิบายวา องคประกอบของหลักสูตร หมายถึง สวนที่อยูภายใน
และประกอบกันเขาเปนหลักสูตร เปนสวนสําคัญที่จะทําใหความหมายของหลักสูตรสมบูรณ เปน

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตรไปดวย 
 โบแชมพ (Beauchamp) (รุจิร ภูสาระ. 2546: 9; อางอิงจาก Beauchamp. 1968: 108) ได
กลาวถึงโครงสรางหลักสูตรเชิงระบบแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

30 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 3 โครงสรางหลักสตูรเชงิระบบ 
 
 ที่มา: รุจิร ภูสาระ.  (2546).  การพัฒนาหลักสูตร: ตามแนวปฏิรูปการศึกษา. หนา 9. 
 

  สรุปไดวา องคประกอบของหลักสูตร ควรประกอบดวยสวนตางๆ ที่สถานศึกษารวมกัน
พิจารณาเห็นวา เปนสิ่งที่ขาดมิได และทําใหหลักสูตรที่จัดขึ้นนั้นมีความสมบูรณ ครบถวนตั้งแต
เริ่มตนในการใชหลักสูตร ไปจนถึงสิ้นสุดการใชหลักสูตร โดยควรจัดใหเปนระบบ เปนขั้นตอน 

เพื่อใหสะดวกตอการนําหลักสูตรไปใช 
  

 การพัฒนาหลักสูตร 

 ชุมศักด อินทรรักษ (2545: 35) การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง ความพยายามจัด
ประสบการณตางๆ ใหผูเรียนไดเรียนรูตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา
ตนเองตามที่พึงประสงคของสังคม 

 สุธี วรประดิษฐ (2554: ออนไลน) การพัฒนาหลักสูตรเปนการทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดี
ขึ้นหรือเปนการจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหม โดยไมมีหลักสูตรเดิมอยูกอน เปนกระบวนการที่เปนระบบ
เชื่อมโยงกันในมิติตางๆ ไดแก การวางแผนจัดทําหลักสูตรหรือยกรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไป

ใช และการประเมินผลหลักสูตร  
 หรรษา นิลวิเชียร (2547: 7) อธิบายวา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง เปนกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือสรางหลักสูตรใหม เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการจัดการศึกษาที่ตองการให

ผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
  สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ (2542: 378–379) ไดเสนอหลักการพัฒนาหลักสูตรไว 6 ประการ 
คือ 
  1.  มีการดําเนินงานเปนระเบียบแบบแผนตอเนื่องกนัโดยคํานึงถงึจุดเริ่มตนของการพัฒนา

จากที่ใดกอน แลวจะดําเนินการอยางไรในขั้นตอนตอไป 

 

 

 

  - เนื้อหาวชิา     - ลักษณะการใช  - ความรู 

- ผูเรียน    - สื่อ/อุปกรณ   - ทักษะ 

- ชุมชน     - ระยะเวลา   - เจตคต ิ

- พื้นฐานการศึกษา   - การวัดผล   - ความมั่นใจ 

สวนที่ปอนเขา กระบวนการ ผลลัพธ 
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 2.  การคํานึงถงึวิธีการดําเนินงานตางๆ หลักการและวิธีปฏิบัติตลอดจนองคประกอบตางๆ 
เชน การทดสอบหลักสตูร 

 3.  การพัฒนาหลักสตูรที่มีประสิทธิภาพ จะตองมีการฝกอบรมครูผูสอนใหเขาใจหลักสตูร
ใหม ความรูและแนวคิดใหมๆ  
 4.  การคํานึงถงึประโยชนในดานพัฒนาจติใจ และทัศนคติของผูเรียน 
 5.  มีความจําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือ การประสานงานอยางดีจากเจาหนาที่

ผูเกี่ยวของกับหลักสตูรทุกดาน และเวลาในการติดตามผล 
 6.  การมีผูนําที่ชํานาญ และมีความสามารถในการทํางานเปนอยางดี 
 ฉ่ํา เชื้ออินทร (2554: ออนไลน) สรุปวา การพัฒนาหลักสูตร เปนการปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใชอยูเดิมใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในทองถิ่น ภายในประเทศ และตางประเทศ โดย
มุงเนนในการกําหนดจุดหมาย เปาหมาย จุดประสงค เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล 
 สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรเปนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหลักสูตรที่ใชอยูใน
สถานศึกษาใหเกิดความเหมาะสมหรือสมบูรณมากยิ่งขึ้นแกผูเรียน จนผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ศักยภาพของแตละคนโดยจําเปนตองมีหลักการในการพัฒนาหลักสูตร ที่จัดทําอยางเปน

กระบวนการ คือ มีขั้นตอนในการดําเนินงานที่ถูกตองตามวิธีการ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจาก
บุคลากรที่ชํานาญการจากหลายฝายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองคํานึงถึงคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 
 จากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทํา 

ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร เอกสารหลักสูตร คูมือการใชหลักสูตรสําหรับการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 
การศึกษาและการทําความเขาใจหลักการ จุดหมาย โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรมีความ
ชัดเจน การสรางและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองเหมาะสมกับนักเรียนและทองถิ่น การนํา

หลักสูตรที่สรางและปรับปรุงแลวนําผลประเมินไปใช ตลอดจนการประเมินการใชหลักสูตรที่สราง
และ/หรือปรับปรุงแลวนําผลการประเมินไปใช 

 
 3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการหนึ่งซึ่งมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในยุคปฏิรูป

การศึกษา ซึ่งจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีตางๆ มากมาย ทําใหการจัดการเรียนรูในปจจุบันแตกตาง
จากอดีตโดยสิ้นเชิง 
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 ความหมายของการจัดการเรียนรู 

  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 35) กลาววา การเรียนรูเปนกลไกของการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมของบุคคลที่หมายถึง การเปลี่ยนแปลงศักยภาพของพฤติกรรมอยางถาวร โดยเปนผลจาก
ประสบการณที่ไดรับสามารถเกิดข้ึนไดทุกที่ ทุกเวลาซึ่งมีปฏิสัมพันธกับบุคคล สังคม และสิง่แวดลอม 

  ทิศนา แขมมณ ีและชนาธิป พรกลุ (2544: 35) กลาววา การเรียนรูมีขอบเขตทีค่รอบคลมุ
ความหมาย 2 ประการ คือ 
 1. การเรียนรูในความหมายของ “กระบวนการเรียนรู” (Learning process) ซึ่งหมายถงึ การ

ดําเนินการอยางเปนขั้นตอนหรือวิธีการตางๆ ที่ชวยใหบคุคลเกิดการเรยีนรู 
 2. การเรียนรูในความหมายของ “ผลการเรียนรู” (Learning outcome) ซึ่งไดแก ความรู
ความเขาใจในสาระตางๆ ความสามารถในการกระทําและการใชทักษะกระบวนการตางๆ รวมทัง้

ความรูสกึและเจตคติอันเปนผลที่เกดิขึ้นจากกระบวนการเรียนรู หรอื กลาวอีกนัยหนึ่ง ไดวาการ
เรียนรู เปนทั้งลักษณะผลลพัธอันเปนเปาหมาย (Ends) และวิธีการทีน่ําไปสูเปาหมาย (Means) ซึ่ง
ลักษณะทั้งสองนับเปนองคประกอบที่สมัพันธกัน และสงผลกระทบตอกัน 
 ดําริ บุญชู (2546: 17) กลาววา กระบวนการเรียนรู (Learning Process) หมายถึง 

การดําเนินการอยางเปนข้ันตอนหรือการใชวิธีการตางๆ ที่จะชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู 
 ธนาธิป พรกุล (2543: 53) กลาววา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยาง
ตอเนื่อง หรือการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแสดงพฤติกรรมในสถานการณใดซึ่งเปนผลมา

จากการฝกปฏิบัติหรือไดรับประสบการณ 
 สรุปไดวา การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการตางๆ ที่ผูบริหารรวมทั้งบุคลากรพยายาม
ศึกษา เพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแสดงพฤติกรรม การปฏิบัติงานดานการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดคุณภาพแกผูเรียนใหมากที่สุด 
 

 ลักษณะของกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ไดกําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพไวในมาตรา 24 โดยใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังตอไปนี้ (ดําริ บุญชู.  2546: 19-20) 

 1.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย
คํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคล 
 2.  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู

มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ทักษะทีต่องฝก ไดแก กระบวนการคิด การจัดการ การเผชญิ
สถานการณ และการประยุกตความรู 
 3.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ทํา
เปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
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 4.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

 5.  สงเสริมสนับสนนุใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและ
อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ครผููสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  

 
  การเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-centered learning) 

 นักวิชาการหลายทานอธิบายถึงความหมายของการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังนี้ 
 ธนาธิป พรกุล (2543: 50) ไดใหความหมายของการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

(Student-centered learning) คือ การเรียนรูที่เกิดจากการคิด การคนควา การทดลอง และการสรุป
เปนความรูโดยตัวผูเรียนเอง ครูผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทหนาที่จากการถายทอดความรูมาเปน ผู
วางแผน จัดการ ชี้แนะ และอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่
ผูเรียนเปนศูนยกลางจึงหมายถึงการจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

 คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543: 20-22) ไดใหความหมายของกระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด หมายถึง การกําหนดจุดหมาย สาระกิจกรรม แหลงเรียนรู สื่อการเรียน 
และการวัดประเมินผลที่มุงพัฒนาคนและชีวิต ใหเกิดประสบการณการเรียนรูเต็มความสามารถ

สอดคลองกับความถนัด ความสนใจและความตองการของผูเรียน สรุปไดวา การเรียนรูที่ผูเรียนเปน
ศูนยกลาง หมายถึง การเรียนรูที่เกิดจากตัวผูเรียนเอง โดยครูผูสอนเปนเพียงผูจัดเตรียมสิ่งตางๆ 
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด 

  

 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 กรมวิชาการ (2544: 1) ไดใหความหมายของการบูรณาการวา หมายถึง การจัดการเรียนรู

โดยใชความรูความเขาใจและทักษะในศาสตรหรือวิชาตางๆ มากกวา 1 วิชาขึ้นไปรวมเขาดวยกัน
ภายใตเรื่องราว โครงการหรือกิจกรรมเดียวกัน เพื่อแกปญหาหรือแสวงหาความรูความเขาใจในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง 

 

 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

  อรัญญา สุธาสิโนบล (2545: 23-24) ไดอธิบายถึง รูปแบบการบูรณาการ (Models of 
Integration) มี 4 รูปแบบ คือ 
  1. การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Instruction) เปนการสอนโดยครูผูสอนจะ
สอดแทรกเนื้อหาสาระอื่นๆ ใหเขากับหัวขอเรื่องหรือสาระที่กําหนดขึ้นมา ทําใหผูเรียนไดใชทักษะ

กระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากเนื้อหาสาระที่กําหนด 
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  2. การสอนบูรณาการแบบคูขนาน (Parallel Instruction) เปนการสอนโดยครูผูสอนตั้งแต 
2 คนขึ้นไปที่สอนตางวิชากัน ตองวางแผนรวมกันในการกําหนดหัวเรื่องความคิดรวบยอดและปญหา

เดียวกัน เมื่อวางแผนรวมกันแลว ครูผูสอนแตละคนจะวางแผนการสอนของแตละคนซึ่งจะแตกตาง
กันไปตามลักษณะของวิชา 
  3. การสอนบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multi disciplinary Instruction) เปนการสอนที่มี
ลักษณะคลายกับแบบคูขนาน โดยครูผูสอนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ไดรวมกันวางแผนในการกําหนดหัว

เรื่อง ความคิดรวบยอด และปญหารวมกัน แตละคนสอนตามวิธีการของตน จากนั้นครูผูสอนจะ
กําหนดงาน/โครงการใหผูเรียนปฏิบัติ โดยกิจกรรมในโครงการนั้นจะตองเชื่อมโยงวิชาตางๆ เขา
ดวยกัน 

  4. การสอนบูรณาการขามวิชา หรือการสอนแบบคณะ (Tran disciplinary Instruction) 
เปนการสอนที่ผูสอนในวิชาตางๆ กันรวมกันวางแผนเปนคณะ โดยปรึกษากันในการกําหนดหัวเรื่อง 
ความคิดรวบยอดและปญหารวมกัน และดําเนินการสอนผูเรียนกลุมเดียวกัน 

 

 การเรียนการสอนแบบรวมมือ 

 ความหมายของการเรียนการสอนแบบรวมมือ 

  ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544: 13 - 14) ไดอธิบายถึงการเรียนการสอนแบบรวมมือวา การ
เรียนการสอนแบบรวมมือ เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนเปนกลุมเล็ก กลุมละ
ประมาณ 3-5 คน โดยที่สมาชิกอาจมีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน ผูเรียนแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกันรับผิดชอบการทํางานของสมาชิกแตละคนในกลุมรวมกัน เพื่อใหงานกลุมประสบ
ผลสําเร็จ โดยสมาชิกภายในกลุมตองกระตุนสมาชิกคนอื่นและชวยเหลือกัน ผูเรียนทํางานรวมกัน
เพื่อใหเกิดการเรียนรูในตนเองและของกลุมใหมากที่สุด เปนวิธีการเรียนการสอนอยางหนึ่งที่ใช

ทักษะกระบวนการกลุมเปนปจจัยหลัก ผูเรียนทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยมีหลักการวา
ผลสําเร็จของกลุมคือผลสําเร็จของตนเอง โดยการเรียนการสอนแบบรวมมือมีองคประกอบที่สําคัญ 
ดังนี้ 
  1. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก 

  2. ปฏิสัมพันธที่สงเสริมการทํางานรวมกัน 
  3. ความรับผิดชอบสวนบุคคล 
  4. ทักษะการทํางานเปนทีม 

  5. กระบวนการกลุม 
 

 ประเภทของการเรียนการสอนแบบรวมมือ 
 ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544: 14- 15) ไดแบงประเภทของการเรียนการสอนแบบรวมมือ
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก  
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  1. กลุมการเรียนการสอนแบบรวมมือที่ไมเปนทางการ ขนาดของกลุม 2-3 คน ที่จัดตั้งขึ้น
เปนการชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆ หรือใชเมื่อตองการนําผูเรียนเขาสูบทเรียน หรือใชชวยใหผูเรียนมี

ความพรอมในการเรียน 
  2. กลุมที่เปนฐานความรวมมือ เปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นอยางถาวรตลอดทั้งภาคเรียน มีขนาด
ใหญกวากลุมเรียนแบบไมเปนทางการ มีขนาดประมาณ 6-7 คน เพื่อใหกลุมที่ทําหนาที่สนับสนุน
สงเสริม และชวยเหลือสมาชิกในชั้นเรียนดานวิชาการ 

  3. กลุมการเรียนการสอนแบบรวมมือที่เปนทางการ เปนกลุมที่ทํางานดวยกันและเรียนรู
ดวยการรวมมือซึ่งกันและกัน ขนาดของกลุมประมาณ 3-5 คน กลุมลักษณะนี้อาจหมุนเวียนสมาชิก
ในกลุมกันทุก 2-4 สัปดาหหรือเมื่อเริ่มบทเรียนหนวยใหม 

  4. การเรียนการสอนแบบรวมมือ เปนรูปแบบสังคมของการเรียนการสอนที่ใชหลักสราง
ชุมชนการเรียนรู มีผลตอผูเรียนทําใหเกิดแรงจูงใจมากขึ้น สมาชิกของกลุมเรียนรูซึ่งกันและกัน มี
ปฏิสัมพันธตอกัน เกิดความนับถือและรูสึกมีคุณคา มีความเชื่อมั่นในการคิดการตัดสินใจของตนเอง 

รูสึกวาตนเองเปนที่รักของกลุมเพื่อน และเพื่อนยอมรับตนเองทางวิชาการ มีการจัดสรรเวลา มีความ
รับผิดชอบในตนเอง มีทักษะทางสังคม เชน การติดตอสื่อสารการรวมมือ การตัดสินใจ การสํานึกใน
เชิงบวก และรับรูวารางวัลที่กลุมไดรับขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของกลุม 
  สรุปไดวา การเรียนการสอนแบบรวมมือ ผูเรียนมีความสําคัญที่จะทําใหเกิดสภาพของการ

รวมมือ แตผูที่จะกอใหเกิดการเรียนรูลักษณะนี้ไดคือ ครูผูสอน ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการ
เรียนรูของผูเรียน ดังนั้น สิ่งที่ครูผูสอนตองคํานึงถึงคือ ทําอยางไรจึงจะใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูที่
พึงประสงค และครบถวนตามที่สังคมยุคปฏิรูปการศึกษาไดมุงหวังไว 

 จากแนวคิดการจัดการเรียนรู สรุปไดวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง การ
สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และการปฏิบัติ

จริง การนิเทศการเรียนการสอนแกครู ตามความเหมาะสม การสงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
 

  3.3 สื่อการเรียนการสอน  

  สื่อการเรียนการสอนเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการจัดการเรียนรูโดยเฉพาะในยุค
ปฏิรูปการศึกษา และยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายและรวดเร็ว 

  

 ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 

  จริยา เหนียนเฉลย (2546: 14) กลาววา สื่อการสอน หมายถึง การนําสื่อมาใชในการเรียน
การสอนโดยตรงซึ่งหมายถึง การนําวัสดุ เครื่องมือและวิธีการมาเปนสะพานเชื่อมโยงความรู เนื้อหา
มายังผูเรียนได เพื่อใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่ถายทอดซึ่งกันและกันไดผลตามจุดมุงหมาย 
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  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 207) ไดกลาววา สื่อการเรียนรู หมายถึง สิ่งที่นําความรู
ไปสูผูเรียน อยูในรูปของสิ่งพิมพหรือไมใชสิ่งพิมพได สื่อการสอนที่ใชสิ่งพิมพคือ สื่อประเภท

โสตทัศนูปกรณ (Audio Visual Aids) หมายรวมถึง วัสดุเครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการทางโสตทัศน
ศึกษา 
  วัชรี เลี่ยนบรรจง (2553: 2) สรุปถึง การจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ วาผูบริหารควรจัดหาสื่อ
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ไวใหพรอมสําหรับบริการแกครู จัดระบบการผลิต การ

ยืม การเก็บรักษา การซอมแซมให ทันสมัยอยูเสมอ รวมทั้งควรสํารวจความตองการใชสื่อวัสดุ
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตางๆ สําหรับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใชเปนขอมูล
เบื้องตนในการวางแผนดําเนินการตอไป 

  สรุปไดวา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชวยใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน จนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว งายและชัดเจนในเนื้อหาวิชามากขึ้น 
และยังสงเสริมบรรยากาศที่เอื้อตอการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธ

ระหวางครูผูสอนกับผูเรียนจนสงผลดีตอความรูความเขาใจของผูเรียน 
  

 คุณคาของสื่อการเรียนการสอน 

  สื่อการเรียนการสอนนับวามีความสําคัญและจําเปนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให
ผูเรียนไดรับความรูความเขาใจ อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น และยัง
เปนการชวยลดบทบาทของครูอีกทางหนึ่ง ตามที่จันทรฉาย เตมิยาคาร (2535: 10-14) ไดกลาวถึง

คุณคาของสื่อการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1.  สื่อกับผูสอน 
    1.1  ชวยแบงเบาภาระของผูสอน ทั้งดานแรงงานและเวลาที่ทุมเทโดยเปลาประโยชนใน

บางครั้ง แทนที่ครูผูสอนจะตองเตรียมการสอนอยางหนักแทบทุกชั่วโมงอยางที่เปนอยู ก็มักใชเวลา
เตรียมงานอยางมีหลักเกณฑและคุมคา เชน การเตรียมเปนชุดการสอน การสะสมวัสดุเอาไวเสมอ 
โดยใชหลักเกณฑการผลิตและการซอมแซมรักษาที่ถูกตอง เปนตน 
    1.2  ผูสอนสนุกสนานไปกับการสอน เนื่องจากบรรยากาศในชั้นจะเปลี่ยนไปจากครูยืน

พูดหนาชั้นแตอยางเดียวมาเปนครูรูจักใชวัสดุอุปกรณ และเทคนิคกับการเรียนการสอนอยูเสมอก็จะ
ทําใหผูเรียนมีชีวิตชีวายิ่งถาหากครูเห็นผูเรียนตื่นเตนอยากเรียนรู ผูสอนก็จะเกิดกําลังใจและมีความ
ภาคภูมิใจใหกับผูเรียนและตนเอง 

    1.3  เมื่อผูสอนเห็นคุณคาของสื่อและเทคนิคที่จะใชกับผูเรียน ก็จะเปนแรงผลักดันให
ผูสอนตื่นตัวอยูเสมอในการผลิตสื่ออุปกรณ คนควาหาวิธีการใหมๆ ตลอดจนเปนผูใฝหาความรู
ใหมๆ อยูเสมอ อันจะทําใหบรรยากาศทางการศึกษาไมซบเซาอยางแตกอน 

    1.4  ครูที่พูดไมเกงก็จะมีความเชื่อมั่นในการสอนมากขึ้น เพราะการเรียนการสอนจะ
ไมใชครูเปนผูพูดคนเดียวอีกตอไป แตผูเรียนจะเขามามีสวนรวมในการเรียน โดยการแสดงความ
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คิดเห็น การใชอุปกรณนอกจากจะใชเพื่อชวยประกอบในการสอนแลว ครูผูสอนยังสามารถใชเทคนิค
ตางๆ เขาชวยอีกดวย ดังนั้นเราก็พอจะกลาวไดวา เทคโนโลยีทางการศึกษาจะชวยสรางความ

เชื่อมั่นใหกับครูผูสอน ไมวาครูผูสอนจะพูดเกงหรือไมก็ตาม 
    1.5  ชวยใหผูสอนมีโอกาสสรางประสบการณการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถนําเอาประสบการณแปลกๆ นอกชั้นเรียนมาเสนอกับผูเรียนไดเสมอ 
  2.  สื่อกับผูเรียน 

    2.1  กระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน ทั้งนี้เพื่อใหชั้นเรียนมีอะไรใหมๆ อยูเสมอ 
ตลอดจนทําใหผูเรียนตื่นเตนอยูเสมอ และติดตามวาจะมีอะไรใหมๆ ใหศึกษาอีกในชั้นเรียนหรือ
แมแตบางครั้งยังมีโอกาสออกไปศึกษาตามสถานที่ตางๆ นอกจากชั้นเรียนซึ่งการจัดการเรียนใน

แบบดังกลาวยอมเปนการทาทายใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น 
    2.2  ชวยใหผูเรียนเขาใจสิ่งที่ยุงยากซับซอนในเนื้อหาวิชาบางวิชาไดงายยิ่งขึ้นทั้งชวย
ใหเกิดมโนทัศนในเรื่องนั้นไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

    2.3  ชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล ในแงความสนใจบุคลิกภาพทั้ง
ความสามารถในการเรียนรู เชาวนปญญา และศักยภาพแหงความคิดสรางสรรค ซึ่งถึงแมวาบุคคลมี
ความคิดแตกตางกันก็ตาม แตถาหากเราสามารถหาสื่อมาใชใหเหมาะสมแลว ผูเรียนก็อาจเรียนใน
เรื่องนั้นๆ ไดดีเทาเทียมกัน 

    2.4  ผูเรียนมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผูสอน
ใชเทคนิคและสื่อที่นอกเหนือไปจากครูพูดบรรยายอยางเดียว เชน การใชเกม ใชบัตรคํา และกระเปา
หนัง เปนตน ซึ่งกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถเขาไปมีสวนรวมไดอยางเต็มที่ 

    2.5  ชวยดึงประสบการณภายนอกชั้นเรียนหรือนอกโรงเรียนเขามาใหผูเรียนไดรับรูและ
เรียนรูไดโดยไมจําเปนจะตองเสียเวลาการเดินทางไปยังที่ไกลๆ เชน การนําเอาภาพยนตรเกี่ยวกับ
ภาพภายใตทองทะเลน้ําลึกแปลกๆ ก็จะทําใหผูเรียนไดรับประสบการณในการเรียนที่ใกลเคียงกับ

ความจริง โดยที่ไมจําเปนตองพาผูเรียนไปดูของจริงก็ได ดังนี้เปนตน 
  สื่อทางการศึกษาเปนสวนหนึ่งที่สนับสนุนใหผูเรียนเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมเพราะการ
เนนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรูจากธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเราเปนการสงเสริมให
ผูเรียนมีความใจกวางและความรูกาวหนาทันเหตุการณ มีความตื่นตัวอยูเสมอไมยอมปลอยใหความ

เปนไปรอบตัวว่ิงหนีตนเอง โดยไมยอมยืนหยุดอยูกับที่ ซึ่งถาทําเชนนั้นก็จะหาประโยชนไมไดเลย 
 

 การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียน (2545: 24) กลาววา ใน
ทศวรรษนี้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดมีบทบาทสําคัญตอโลกอยางเห็นไดชัด การใชคอมพิวเตอรเพื่อ

การศึกษาเริ่มจากรูปแบบของ CAI (Computer Assisted Instruction) CAI มีประสิทธิภาพสูงในการ
ฝกหัดทักษะขั้นพื้นฐานของผูเรียน มีราคาไมแพง สามารถเรียนไดโดยสวนตัวหรือหองเรียนเล็กๆ 
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โดยไมตองมีการสอนเสริม ในปจจุบัน CAI ไดรับการพัฒนาจนมีการเชื่อมตอเขากับเทคโนโลยี
เครือขายซึ่งทําใหผูเรียนไดมีโอกาสใชความคิดวิเคราะห วิจารณ และทํางานรวมกันได และยัง

สามารถสนับสนุนแนวทางการสรางสรรคดวยปญญา (constructionist) ซึ่งเปนพลังขับเคลื่อนใหมใน
การปฏิรูปการศึกษา 
  สรุปไดวา สื่อการเรียนการสอนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยชวยใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สรางบรรยากาศทางวิชาการที่ดีขึ้นสําหรับ

ผูเรียนทําใหเกิดการเรียนรูไดงายข้ึน ชัดเจนในเนื้อหาวิชา มีบรรยากาศที่เอื้อตอการดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนกับผูเรียนไดดียิ่งขึ้น ดังนั้นสื่อการสอนจึงมี
สวนสําคัญที่ทําใหผูปกครองตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน เนื่องจากสื่อที่ทันสมัยทําใหนักเรียน

สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได 
 จากแนวคิดสื่อการเรียนการสอน สรุปไดวา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง การรวมกัน 
วางแผนจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเชน สื่อเทคโนโลยีตางๆ การ

จัดหาวัสดุเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนอยางเพียงพอ เพื่อใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
การอํานวยความสะดวกในการใช การจัดเก็บและการบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน การสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการสอน และการจัดเก็บและการบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน 
 

 3.4 การวัดผลและประเมินผล  

 การวัดผลการประเมินผล เปนตัวบงชี้ที่ทําใหทราบถึง คุณภาพมาตรฐานของผูเรียนที่เกิด

จากการจัดการเรียนรูที่สถานศึกษาไดดําเนินการดวยวิธีการตางๆ มีนักวิชาการไดแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับการประเมินผล แตกตางกัน ดังนี้ 
 

 ความหมายของการวัดผลและประเมินผล  

  นภา หลิมรัตน (2544: 13) กลาววา “ควรเขาใจเกี่ยวกับคํา (Term) ในเรื่องการวัดผล การ
ประเมินผล 2 คํา ดังนี้คือ การวัดผลหรือการวัด หรือ Measurement หรือ Assessment มี

ความหมายวา การจัดหาขอมูล หรือจัดหาคะแนนจากหลากหลายวิธี สวนการประเมินผล คือ การ
นําผลที่วัดไดมาตัดสินวามีคุณคาอยางไร 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 24-25) กลาววา การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปน

กระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชน
ตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 

  อรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2546: 89) กลาววา การประเมินเปนกระบวนการคนควาสารสนเทศ
จากความจําระยะยาวดวยการใชสวนตางๆ ของสมอง เมื่อครูผูสอนตองการประเมินผูเรียน ครูผูสอน
ตองมีเครื่องมือประเมินที่เที่ยงตรง จึงจะสามารถวัดสิ่งที่อยูในความจําระยะยาวของผูเรียนได สรุป
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ไดวา การประเมินผล เปนการจัดหาขอมูล คนหาความสามารถที่แทจริงของผูเรียน และนําผลจาก
การวัดมาตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการประเมินนั้น จะเปนประโยชนตอการ

สงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
 อนันต ศรีโสภา (2524: 1-2) กลาววา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา มีประโยชนตอ
กระบวนการเรียนการสอนเปนอยางยิ่งเพราะวาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการตัดสินใจของครู 
ผูบริหารและนักการศึกษา ซึ่งพอจะสรุปประโยชนในดานตางๆ ดังนี้  

 1. ประโยชนตอคร ูชวยใหทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมเบื้องตนของนักเรียน ครูก็จะรูวา
นักเรียนมีความรูพื้นฐานพรอมที่จะเรียนในบทตอไปหรือไม ถาหากวานักเรียนคนใดยงัไมพรอมครูก็
จะหาทางสอนซอมเสริม นอกจากนี้ยังชวยใหครูปรับปรุงเทคนิคการสอนใหเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพอีกดวย  
  2.  ประโยชนตอนักเรียน ชวยใหนักเรียนรูวาตัวเองเกงหรือออนวิชาใด เรื่องใด 

ความสามารถของตนอยูในระดับใด เพื่อที่จะไดปรับปรงุตนเอง ตลอดจนแกไขขอบกพรองทางการ

เรียนของตนใหดียิ่งขึน้  
  3.  ประโยชนตอการแนะแนว ชวยใหแนะแนวการเลือกวิชาเรียน การศึกษาตอ การเลือก

ประกอบอาชีพของนักเรียนใหสอดคลองเหมาะสมกับความรูความสามารถและบุคลิกภาพตลอดจน
ชวยใหสามารถแกปญหาทางจติวิทยา อารมณ สังคมและบุคลิกภาพตางๆ ของนักเรียน  

  4.  ประโยชนตอการบริหาร ชวยในการวางแผนการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหาร
โรงเรียน ชวยใหทราบวาปตอไปจะวางแผนงานโรงเรียนอยางไร เชน การจัดครูเขาสอน การสงเสริม
เด็กที่เรียนดี การปรับปรุงรายวิชาของโรงเรียนใหดีขึ้น เปนตน นอกจากนั้นแลวยังมีประโยชนตอ

การคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในตําแหนงตางๆ ตามความเหมาะสม 
  5.  ประโยชนตอการวิจัย ชวยวินิจฉัยขอบกพรองในการบรหิารงานของโรงเรียน การสอน

ของครูและขอบกพรองของนักเรียน นอกจากนี้ยังนําไปสูการวิจัย การทดลองตางๆ อันจะเปน

ประโยชนตอการศึกษามาก  
  6.  ประโยชนตอผูปกครอง ชวยใหทราบวาเด็กในปกครองของตนนัน้ มีความเจริญงอกงาม

เปนอยางไร เพื่อเตรียมการสนับสนุนในการเรียนตอ ตลอดจนการเลือกอาชีพของเด็ก  
  สรุปไดวา การประเมินผล เปนการจัดหาขอมูล คนหาความสามารถที่แทจริงของผูเรียน 

และนําผลจากการวัดมาตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการประเมินนั้น จะเปน
ประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
 

 หลักการประเมิน 

  ธนาธิป พรกุล (2543: 92-93) ไดใหหลักการการประเมินผลการเรียนรูวาเพื่อใชเปน

พื้นฐานสําหรับการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 6 ประการ ไดแก 



 
 

 

40 

 1.  การประเมินผลตองการความคิดที่ชัดเจน และมีการสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ ผูที่
คิดชัดเจนจะรูวากําลังประเมินอะไร และสามารถนําผลการประเมินสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจ การ

เสนอผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไมจําเปนตองอยูในรูปตัวเลขเทานั้น ครูผูสอนสามารถใชคํา 
ภาพประกอบ รูปภาพ ตัวอยาง เพื่อแสดงความหมายของผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนได 
  2.  การประเมินผลในชั้นเรียนเปนเรื่องสําคัญ การประเมินระหวางการสอนทุกวันอยาง
ตอเนื่อง มีอิทธิพลตอการเสริมสรางการเรียนรูของผูเรียน ครูผูสอนอาจใชการประเมินโดยถาม

คําถาม ตีความหมาย คําตอบ สังเกตการปฏิบัติ ตรวจการบาน ใชแบบทดสอบสั้นๆ หรือใชวิธีอ่ืนๆ 
  3.  ผูเรียนเปนผูใชผลของการประเมิน ครูผูสอนควรแจงมาตรฐานของพฤติกรรมที่มี
คุณภาพที่ครูผูสอนคาดหวังแกผูเรียนตั้งแตตน มีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ และแจงผลให

ผูเรียนทราบ ผูเรียนจะมีแรงจูงใจใชความพยายามเพื่อความสําเร็จ 
  4.  สิ่งที่จะประเมินตองชัดเจน ตองระบุไดวาตองการประเมินอะไร ความรู เนื้อหา วิธี
แกปญหา การเลนเครื่องดนตรี การพูดภาษาตางประเทศหรือการเขียนรายงาน และการประเมิน

เรื่องนั้นมีตัวชี้วัดอะไร 
  5.  การประเมินผลตองมีคุณภาพสูง คุณภาพซึ่งหมายถึง สิ่งตอไปนี้ 
    5.1  สิ่งที่ประเมินชัดเจน 
    5.2  ผลของการประเมินนําไปใชไดประโยชน 

    5.3  วิธีการเหมาะสม 
    5.4  การเปนตัวแทนและอางอิงได 
    5.5  มีความเที่ยงตรงปราศจากอคติและการบิดเบือน 

  6.  การแจงผลการประเมินเปนเรื่องละเอียดออน และควรทําเปนการสวนตัวสําหรับผูเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ําครูผูสอนควรใหความชวยเหลือ 
  

 รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู 

  หรรษา นิลวิเชียร (2547: 187-188) ไดกลาวถึง รูปแบบการประเมินผลการศึกษาไดแก 
การประเมินการปฏิบัติและประเมินตามสภาพจริง เปนทางเลือกใหมของการประเมินผลการเรียนรู

และเปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน ดังนี้ 
 1.  การประเมินการปฏิบัติ นํามาใชเมื่อตองการตรวจสอบวา ผูเรียนมีความสามารถที่จะ
ทํางานใหสําเร็จ หรือแสดงใหเห็นสิ่งที่ไดเรียนไปแลว การปฏิบัติเปนสิ่งที่งายตอการสังเกตและการ

ประเมินวา ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูหรือไมเพียงใด สิ่งสําคัญในการประเมินแบบนี้คือ ขอตกลงดาน
ระดับมาตรฐานของการปฏิบัติ และการปฏิบัติที่เปนจริงนั้นจะตองกระทําในสถานการณที่เปนจริง 
ตัวอยางเชน ถาสอนใหผูเรียนรองเพลง ผูเรียนก็ตองรองเพลงใหฟง ในปจจุบันนี้การประเมินการ

ปฏิบัติจะถูกนํามารวมกับแนวคิดการประเมินตามสภาพจริง คือ การประเมินตามสภาพจริงผูเรียน
ไมเพียงแตตองแสดงใหเห็นการเรียนรูเทานั้น แตตองแสดงใหเห็นวาผูเรียนนําความรูไปใชในชีวิต
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จริง ดังนั้น ความแตกตางระหวางคําสองคํานี้อยูที่สิ่งแวดลอมในการเรียนรู นั่นคือถาจะปรับปรุงการ
ประเมินการปฏิบัติ ครูผูสอนตองจัดใหผูเรียนแสดงความสามารถในการใชความรูในสิ่งแวดลอมและ

สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตจริง 
  2.  การประเมินตามสภาพจริง เปนรูปแบบทางเลือกของการประเมินผลที่กําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติ โดยจะตองมีการกําหนดเปาหมายและจุดประสงคใหสอดคลองกับสิ่งที่ครูผูสอน
และผูเรียนปฏิบัติในหองเรียน วิธีการประเมินไดแก การถามคําถามปลายเปด การจัดนิทรรศการ 

การสาธิตการปฏิบัติ การทําแฟมสะสมงาน ผูสอนจะตองประเมินคุณลักษณะที่หลากหลาย
นอกเหนือจากการประเมิน การจําขอมูลหรือการประเมินทักษะตางๆ ครูผูสอนจะตองสอนแนวลึก
มากย่ิงขึ้น เชน เนนสาระสําคัญ การแกปญหา การวิเคราะห และทักษะการคิดในระดับสูง 

  

 การรายงานผลการประเมินผลการเรียน 

 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 270) ไดอธิบายถึง การรายงานผล การประเมินผลการเรียนวา 
เปนการแจงผลการเรียนรูและพัฒนาการในดานตางๆ ซึ่งเปนความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน ใหผูเรียนและผูเกี่ยวของทุกฝายไดทราบ เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข 
และสงเสริมพัฒนาการเรียนของผูเรียนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใชเปน

ขอมูลสําหรับออกเอกสารหลักฐานการศึกษาสําหรับการตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียน
และวุฒิการศึกษาของผูเรียนตามบทบาทหนาที่ของแตละฝาย ขอมูลในรายงานการประเมิน
ประกอบดวย ขอมูลการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ขอมูลการประเมินผลระดับสถานศึกษา

ขอมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ และขอมูลพัฒนาการของผูเรียนดานอื่นๆ ลักษณะของ
ขอมูลในรายงานการประเมิน อาจเปนตัวเลข ตัวอักษร คํา หรือขอความที่เปนตัวแทนระดับความรู
ความสามารถของผูเรียนที่เกิดจากการประเมินผล สรุปตัดสินผลการเรียนของผูเรียน 

 การรายงานผลการประเมินผลการเรียนมีเปาหมายสําคัญคือ ตองการใหผูเกี่ยวของไดรับ
ทราบผลการเรียนนั้นไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปรับปรุงและพัฒนากลุมบุคคลที่เปน
เปาหมาย การรายงานวัตถุประสงคของการใช และผลการประเมิน 
  สรุปไดวา การประเมินผล เปนการจัดหาขอมูล คนหาความสามารถที่แทจริงของผูเรียน 

และนําผลจากการวัดมาตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการประเมินนั้นจะเปน
ประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้นในการ
ประเมินผล ผูบริหารควรตระหนักและรับผิดชอบโดยตรงตอการประเมินผล ผูบริหารจึงควรศึกษาถึง

หลักการ รูปแบบ การรายงานการประเมิน และกําหนดนโยบาย จัดหาวัสดุ เครื่องมืออุปกรณตางๆ 
สําหรับใชในการประเมินผลใหแกบุคลากรใหพรอม เพื่อใหการประเมินผลบรรลุตามเปาหมายของ
การจัดการศึกษา นอกจากนี้ผูบริหารควรติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลของบุคลากรอยางจริงจัง

และสม่ําเสมอ เพื่อประโยชนของผูเรียนที่จะไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละคนอยาง
แทจริง 
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 จากแนวคิดการวัดผลและประเมินผล สรุปไดวา การวัดผลและประเมินผล หมายถึง การ
รวมกันวางแผนการวัดและการประเมินผลภายในโรงเรียน การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน การจัดทําเอกสารเพื่อใชในการวัดและประเมินผลอยางครบถวน 
ถูกตองและเปนปจจุบัน การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
วัดและประเมินผล และนําผลไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน การปรับปรุงเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลใหมีคุณภาพ 

 

4. บทบาทของครูที่เกี่ยวกับงานวิชาการ 
 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดให
ความหมายของคําวา “ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการ
สอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในโรงเรียน จากความหมายขางตน

บุคลากรทางวิชาชีพที่ไดชื่อวาครูนั้น มีบทบาทมีความเขาใจและตระหนักในหนาที่ของตนเพียงใด   
 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งทําหนาที่ใหบริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน

โรงเรียน ไดแก ผูปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ ผูปฏิบัติหนาที่งานแนะแนว ผูปฏิบัติหนาที่เทคโนโลยี
การศึกษา ผูปฏิบัติหนาที่งานทะเบียนวัดผล ผูปฏิบัตินาที่บริหารงานทั่วไป หรือผูปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่คณะกรรมการกําหนด (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน. 2554: 3) 

  ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 
2 พ.ศ.2545 กลาวไววา “ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการ
สอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน สวน
คําวา “บุคลากรทางการศึกษา" หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมทั้ง

ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545:4)  

 จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา “ครู” หมายความวาบุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทาง 
ดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

  และจากแนวคิดดังกลาว คําวาบุคลากรทางการศึกษา สรุปไดวา “บุคลากรทางการศึกษา” 
หมายความวา ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งทําหนาที่ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร

การศึกษา ผูปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ ผูปฏิบัติหนาที่งานแนะแนว ผูปฏิบัติหนาที่เทคโนโลยี
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การศึกษา ผูปฏิบัติหนาที่งานทะเบียนวัดผล ผูปฏิบัตินาที่บริหารงานทั่วไป หรือผูปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษากําหนด 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 50-52) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในงานวิชาการ วามี 7 
ประการ ดังนี้ 
 1.  บทบาทหนาที่การสอนและการเผยแพรวิชาการ 
 2.  บทบาทหนาที่ใหการสนับสนุนและใหบริการการเรียนรู 

 3.  บทบาทหนาที่บริการและปกครองนักเรียน 
 4.  บทบาทหนาที่การบริหารงานวิชาการ 
 5.  บทบาทหนาที่การพัฒนาสถาบัน 

 6.  บทบาทหนาที่ทางธุรการและบริหารทั่วไป 
 7.  บทบาทหนาที่อ่ืนๆ ไดแก การรับผิดชอบใหดําเนินการในหนาที่ยอยอื่นๆ หรือชิ้นงาน
อื่นที่ไมไดกลาวถึง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดเกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสวนที่เกี่ยวของกับบทบาทของครูไว
ในหลายมาตราดวยกัน ซึ่งมีสาระสําคัญๆ สรุปในสวนบทบาทสําคัญๆ ที่ครูจะตองเกี่ยวของกับงาน
วิชาการดังนี้ 1) ครูจะตองจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) ครูตองพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิ
ปญญาทองถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 3) ครูจะตองทําการวัดประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงโดย

พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม
และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของผูเรียน 4) ครูจะตอง
ศึกษาและทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนการเรียนรูของผูเรียน 

 จักรพรรดิ วะทา (2544: 4-6) กลาวถึงบทบาทครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ไวดังนี้ 
 1.  การจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด รวมถึงจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
 2.  จัดสาระการเรียนรู โดยเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา 

 3.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 4.  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู

มาใชเพื่อปองกันและแกปญหา 
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 5.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทํา
เปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

 6.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน สมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
 7.  จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจ

เรียนรูไปพรอมกัน 
 8.  จัดการเรียนรูใหเกิดไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา 
และผูปกครอง รวมทั้งบุคลากรในชุมชนทุกฝาย 

 9.  จัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การเขารวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการ
สอน ตามความเหมาะสมของแตละระดับ และรูปแบบการศึกษา 

 10.  จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาของชุมชนสังคมและภูมิปญญา
ทองถิ่น รวมทั้งคุณลักษณะอังพึงประสงค เพื่อใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม 
และรักประเทศชาติ โดยสาระของหลักสูตรเปนทั้งดานวิชาการและทางดานวิชาชีพ 
 11.  รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร

เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม 
มีการแสวงหาความรู ขาวสาร และรูจัดเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ 

 12.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 
 13.  พัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผูเรียน เพื่อใหมีความรู

และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีการศึกษา ในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต  
 ยนต ชุมจิต (2544: 234-241) กลาววา ครูมีบทบาทในงานวิชาการ ดังนี้ 
 1.  บทบาทในฐานะเปนผูพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใชตองมีความรูในเรื่องของ

หลักสูตรโดยเฉพาะการจัดทําหลักสูตรและนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ครูที่ทําการสอน
ระดับใด ชั้นใด กอนทําการสอนจะตองศึกษาหลักสูตรนั้นๆ ใหเขาใจวามีจุดประสงคอยางไรมีเนื้อหา
สาระอะไรบางที่ตองนํามาสอนนักเรียนตองศึกษาหาความรูในเนื้อหาวิชาที่จะสอนใหมีความเขาใจ

อยางถองแทจริงจังกวางขวางและตองมีความรูรอบตัวประกอบอีกดวย 
 2.  บทบาทในฐานะเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตรและนอกหลักสูตร กิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรเปนกิจกรรมที่ครูจัดใหนักเรียนไดเรียนรูในวิชาการตางๆ ซึ่งอาจจะจัดใน

หองเรียนหรือนอกหองเรียนก็ได สวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับการเรียน
การสอนตามหลักสูตรในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปนกิจกรรมที่มีสวนสนับสนุนความเจริญงอก
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งามของนักเรียนในหลายๆ ดาน เชน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด รักษาดินแดน การแขงขัน
กีฬาภายในและการอยูคายพักแรม กิจกรรมตางๆ ดังกลาวจะดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

บังเกิดผลดีแกนักเรียนอยางเต็มที่ก็ตอเมื่อไดรับความรวมมืออยางจริงจังระหวาง เพื่อนครูดวยกัน 
ดังนั้นครูทุกคนในโรงเรียนจะตองถือวาเปนบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบรวมกันเพื่อความเจริญ
งอกงามของศิษย 
 3.  บทบาทของครูในฐานะนักวิจัย กลาวคือครูตองเปนผูที่สรางเครื่องมือหรือนวัตกรรม

สําหรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแกไขปญหาทางการเรียน 
เชน แกปญหาการหนีเรียนของนักเรียน นักเรียนขาดเรียนโดยไมทราบสาเหตุ วิจัยเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน วิจัยวิธีการสอนแบบตางๆ ใหเหมาะสมกับลักษณะวิชาที่

สอนหรือการวิจัยเพื่อแกปญหาในดานพฤติกรรมของนักเรียน 
 4.  บทบาทของครูในฐานะนักวัดประเมินผล การจัดประเมินผลเปนสวนสําคัญที่ครูจะตอง
ทําการควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งนี้เพื่อจะทําใหทราบวาผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแลงไป

ทิศทางใด ในขณะเดียวกันกับผูสอนก็จะไดทราบวาควรจะปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
ใหเหมาะสมและสนองความแตกตางของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 
 กลาวโดยสรุป ครูตองมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตองานวิชาการทั้งของตนเอง
และของนักเรียน ซึ่งความจริงแลวงานของครูตองเกี่ยวของกับวิชาการอยูตลอดเวลา เพราะวิชาชีพ

ครูตองใชความรูเปนเครื่องมือในการประกอบวิชาชีพ ดวยเหตุนี้ครูทุกคนจะตองหมั่นศึกษาหา
ความรูเพื่อพัฒนาตนเองประกอบกับการกระทําตามบทบาทหนาที่ในงานวิชาการของครูใหครบถวน 
ซึ่งก็จะทําใหการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษามีความเขมแข็งตอไป 

 

5. บริบทของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

    สุราษฏรธานี เขต 1 
 5.1 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี 

    เขต 1 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑการแบงสวนราชการภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 และ
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มุงหวังจะยกระดับ

การศึกษาของชาติ ใหไดมาตรฐานจึงกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระบบโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปฏิรูประบบบริหารการจัดการศึกษาทุกสวนและทุกระดับที่ เปนหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษายุคใหมและเพื่อ

เปนการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการลงไปสูสวนภูมิภาคหรือทองถิ่น จึงใหมีการหลอมรวม
เปลี่ยนถายอํานาจการบริหารจัดการของหนวยงานสําคัญที่กํากับดูแลในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
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ทุกระดับเขาไวดวยกัน ทําใหกรมตางๆ ในกระทรวงศึกษาธิการยุบเลิกและเกิดสํานักงานใหม
ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขณะเดียวกันไดมีการหลอมรวมหนวยงานในระดับกรมซึ่งมีอยูเดิม 
คือ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ เขาไว
ดวยกันแลวเปลี่ยนสภาพเปนหนวยงานใหมตั้งขึ้นเปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในระดับจังหวัดและอําเภอก็เชนเดียวกัน ไดมีการยุบเลิกสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ สํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอ สํานักงานสามัญศึกษา
จังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ และจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาข้ึนทั่วประเทศ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1. 2554: 1) 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 บริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามเจตนารมณที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ยึดหลักการสําคัญของการจัดการศึกษา คือ เนนความเปนเอกภาพ
ดานนโยบายมีความหลากหลายในการปฏิบัติและการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
เปนมืออาชีพ นอกจากนั้นยังไดยึดการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ที่ไดกําหนดบทบาทหนาที่สําคัญของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในการเปนหนวยงานระดับภูมิภาคที่จะถายทอดนโยบาย และประสานการดําเนินงาน
สงเสริม สนับสนุนกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานตนสังกัด เพื่อนํา

นโยบายสูการปฏิบัติทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหเกิดผลดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พรอมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา เพื่อนําขอมูล
สารสนเทศยอนกลับมาใชในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใหเกิดผลดียิ่งขึ้นการจัดการศึกษา

ดังกลาวจะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน และใหประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนาอยางตอเนื่อง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 
มีพื้นที่ในการควบคุมดูแลการจัดการศึกษา จํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอ
กาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน เปนโรงเรียนในสังกัด จํานวน 

128 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชนในการดูแล สงเสริมสนับสนุน จํานวน 34 โรงเรียน มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ป 2554 ดังนี้ 
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ตาราง 1 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

สังกัด 

กอน

ประถม 

ศึกษา 

ประถม 

ศึกษา 

มัธยม 

ศึกษา 
ปวช. ปวส. คร ู

บุคลากร

ทางการศึกษา 

สพฐ. 4,841 17,880 - - - 1,521    102 
เอกชน 5,737 11,881 3,723 2,347 - 1,141  

รวม 10,578 29,761 3,723 2,347 - 2,662    102 

      รวม 2,782 

 
 ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 
 

ตาราง 2 จํานวนบุคลากรของสถานศึกษาเอกชนจําแนกตามอําเภอในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

อําเภอ บุคลากร 

1. อําเภอเมืองสุราษฏรธาน ี 984 

2. อําเภอกาญจนดิษฐ 18 

3. อําเภอดอนสัก 37 

4. อําเภอเกาะสมุย 102 

5. อําเภอเกาะพะงัน - 

รวม 1,141 

 
 ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 

   
 5.2 สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานีเขต 1 

  1. สภาพภูมิศาสตร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานีเขต 1 ตั้งอยู

ซีกตะวันออกของจังหวัดสุราษฏรธานี ประกอบดวยอําเภอเมืองสุราษฏรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ 
อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 385/9 ถนนดอนนก 
อําเภอเมืองสุราษฏรธานี ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบชายฝงและเปนเกาะจํานวนมาก มีพื้นที่ 

1,983 ตารางกิโลเมตร 
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  2. สภาพทางการปกครอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานีเขต 1 

มีประชากร 296,180 คน แบงการปกครองเปน 5 อําเภอ 45 ตําบล 364 หมูบาน การปกครองสวน
ทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
และเทศบาลตําบล จํานวน 9 แหง 

 3. สภาพทางเศรษฐกิจ อําเภอเมือง และอําเภอเกาะสมุย เกาะพะงันเปนศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจ ดานการคาขาย การขนสง และการทองเที่ยว อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก 
ประชากรมีอาชีพประมงชายฝงและเกษตรกรรม 
 4. สภาพทางวัฒนธรรม ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาอิสลาม

บางสวนในอําเภอ กาญจนดิษฐสวนศาสนาคริสตมีนับถือที่อําเภอเมืองฯ อําเภอเกาะสมุยและอําเภอ

เกาะพะงัน ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยว มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง มีโบราณสถานหลายแหงในอําเภอ 
กาญจนดิษฐ ประเพณีสําคัญมีชื่อเสียงไดแก ประเพณีงานชักพระ งานวันสารทเดือนสิบ (รับ-สง   
ตายาย) งานสงกรานต งานลอยกระทง การชนควายที่อําเภอเกาะสมุย 
 5. การศึกษา มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 128 

โรงเรียน และสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

จํานวน 34 โรงเรียน นอกจากนั้นอําเภอเมืองยังเปนที่ตั้งของสถาบันทางการศึกษาอื่นตั้งแตระดับ
ปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน 
 

 การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษา 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานีเขต 1 ไดดําเนินการจัดและ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 กําหนดให “บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง” ทั้งนี้ การดําเนินงานบริหารจัด

การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ตั้งแตปงบประมาณ 2548 – 2551 
ไดดําเนินการภายใตกรอบแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2548 – 2551 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานีเขต 1 โดยไดปรับเปลี่ยนกลยุทธตามความเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง นโยบายรัฐบาลตลอดจนการปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการติดตามการปฏิบัติงานตามชวงเวลาอยาง
ตอเนื่อง  

  นอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานีเขต 1 มีการบริหารงาน
ดานการจัดการศึกษาใหเปนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได
กําหนดจุดเนน 10 เรื่อง ดังนี้ 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะตองสูงขึ้นทั้งกลุมสาระวิชาหลัก 

  2.  นักเรียนชวงชั้นที่ 1-3 จะตองอานออก เขียนได และคิดเลขเปน 



 
 

 

49 

  3.  คุณธรรมนําความรู มีจิตสํานึกการรักชาติ 
 4.  มุงพัฒนาผูเรียนไปสูความเปนเลิศ 

  5.  การศึกษาทางเลือก เพื่อผูเรียนที่มีขอจํากัด ไมวาจะเปนกลุมผูพิการ เด็กดอยโอกาส 
หรือเด็กชายขอบ จะตองไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 
  6.  การวางรากฐานใหกับผูเรียน โดยเนนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  7.  เตรียมความพรอมนักเรียนเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 
  8.  การบริหารจัดการดานการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต 
  9.  บริหารจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพ และ 

  10.  การบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศจะตองทําตัวชี้วัดดานตางๆ 
เพื่อดูประสิทธิภาพของการบริหารงานในเขตพื้นที่ และการกํากับดูแลโรงเรียนที่อยูในพื้นที่
รับผิดชอบ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1. 2553:1) 

 จากการทบทวนสภาพแวดลอมและการพัฒนาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาปจจุบันและ
แนวโนมในอีก 4 ปขางหนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง 
ประชากร สาธารณสุขสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี รวมทั้งการทบทวนผลการพัฒนาการศึกษาที่ผาน
มาในชวงแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2548 – 2551 ทั้งดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา การประเมินคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหาร การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวิจัยและพัฒนาตลอดจนการบริหารและการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยภาพรวมปรากฏจุดแข็ง จุดออน 

โอกาสและอุปสรรคในการจัดการศึกษาที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาในชวงแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2552 – 2555 ดังนี้ 
    

 จุดแข็ง/โอกาส 

  1.  การมีโครงสรางพืน้ฐานทางการศึกษาทีม่ีกฎหมายรองรบั เอ้ือตอการจัดการศึกษา 

  2.  มีพระราชบญัญตัิการศึกษาแหงชาติเปนแมบทกําหนดทศิทางการจัดการศึกษา 
  3.  นโยบายการกระจายอํานาจและโอนการจัดการศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถิน่
เปนการเพิ่มโอกาสและการมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 

  4.  นโยบายรัฐบาลตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555: SP2 เอื้อตอการจัดการศึกษา 
  5.  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร เปนชองทางใหผูเรียน
แสวงหาความรูไดอยางหลากหลายมากขึ้น 

  6.  การเปดเสรีทางการศึกษา ทําใหรูปแบบการจัดการศึกษามีความหลากหลาย เกิดการ
แขงขันในเชิงคณุภาพ ผูเรียนมโีอกาสและทางเลือกในการเขารับการศึกษาในสถาบันทีม่ีคุณภาพ
มากข้ึน 
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  7.  คานิยมของพอแม ผูปกครอง มีทัศนคติที่ดีตอการสงเสริมการศึกษาใหกับบุตรหลาน 
และมีความตระหนักใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา ทําใหมีโอกาสในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาและสรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดมากขึ้น 
  8.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานีเขต 1 มีวัสดุอุปกรณเครื่องใช
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและการสื่อสารเพียงพอ ไดรับการซอมแซมบํารุงในระดับดี 
เอื้อตอการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

    

 จุดออน/อุปสรรค 

 ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 1. ยังไมมีการนํานโยบายการกระจายอํานาจไปยังเขตพื้นที่และสถานศึกษาสูการปฏิบัติ
เทาที่ควร 

 2. การจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายเปนรายบุคคลยังไมสอดคลองและสะทอนกับสภาพจริง
ตอความจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 3. นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผูกําหนด
นโยบายทางการศึกษาอันเปนผลมาจากการเมืองการปกครอง สงผลใหเกิดความสับสนในการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ 

 4. มีความแตกตางระหวางโรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็ก ทั้งดานศักยภาพครู วัสดุ 
ครุภัณฑและการพัฒนาวิชาการ รวมทั้งมีความแตกตางในคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 

 5. นโยบายการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานไมชัดเจน 
 

 ดานคุณภาพการจัดการศึกษา 

 6.  มีครูต่ํากวาเกณฑในปการศึกษา 2550 จํานวน 384 คน ในโรงเรียน 91 โรง คิดเปน
โรงเรียนที่ยังขาดแคลนครูรอยละ 61.90 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และของโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และการ

ขาดแคลนครูวิชาเฉพาะกลุมสาระคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ สงผลใหครูไมครบ/
ไมตรงตามการเรียนการสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน 
  7.  ผลกระทบของโลกาภิวัตนทั้งดานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

กอใหเกิดคานิยมใหม ฟุงเฟอ ลอกเลียนแบบ ขาดการวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและเปนเหตุเปน
ผล ไมเคารพกฎระเบียบ สงผลอยางยิ่งตอการพัฒนาคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน อัตรา
การออกกลางคันของนักเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งระดับชวงชั้นที่ 3 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
  8.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตาม

นโยบายการกระจายอํานาจไดอยางแทจริง มีการจัดการและพัฒนาการศึกษาเปนภาพรวมทั้ง
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ประเทศ กําหนดสั่งการในรายละเอียดในการปฏิบัติ แทนที่จะกําหนดเปาหมายความสําเร็จให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หาแนวทางการพัฒนาตามความตองการและบริบทของทองถิ่น 

  9.  ผลผลิตดานผลการประเมินคุณภาพ O-NET และ NT พบวา ยังไมเปนที่นาพอใจคือ O-
NET ต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยระดับประเทศ และ NT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ สวนใหญอยูในระดับปรับปรุง 
   10. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ขาดความครอบคลุมสมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน ไม

สะดวก รวดเร็วในการเขาถึง ขาดความเชื่อมโยงตลอดแนวขององคกร ไมเอื้อตอการบริหารจัด
การศึกษาและการบริหาร 
  จากการวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษา สรุปไดวา จากการพิจารณาจากจุดแข็งและ

โอกาสที่สามารถสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัฐและเอกชนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ดวยมีปจจัยที่พรอมตอการพัฒนาโดยเฉพาะระบบ
โครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาที่เอ้ือตอการจัดการศึกษา มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเปน

แมบทกําหนดทิศทางการพัฒนา ประกอบกับนโยบายการกระจายอํานาจที่เพิ่มโอกาสและการมีสวน
รวมการจัดการศึกษา นอกจากนั้นความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร
และความพรอมดานวัสดุอุปกรณเครื่องใชดานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 

  จากสภาพการจัดการศึกษาดังกลาวของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฏรธานี เขต 1 ไดสะทอนถึงสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานีเขต 1 ที่ยังมีจุดออนและอุปสรรคที่จําเปนตองไดรับ

การปรับเปลี่ยนใหมีความเขมแข็งขึ้น ในการบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารจัดการศึกษา 
คุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งสถานศึกษามีศักยภาพทุกๆ ดานไมเทากัน ผลการประเมินคุณภาพ O-
NET และ NT ต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย ระบบฐานขอมูลสารสนเทศขาดความครอบคลุม ซึ่งอุปสรรคใน

การจัดการศึกษาที่เปนผลกระทบของโลกาภิวัตน ทั้งดานวัฒนธรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนลวนสงผลตอการพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน 
ดังนั้นการบริหารวิชาการถือเปนงานหลักของสถานศึกษา มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัด ในการพัฒนาประเทศให

กาวหนาจําเปนตองมีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพของการศึกษาจะดีหรือไมเพียงใด
ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล คุณภาพของอาจารย และการบริการวิชาการ ซึ่งการบริหารวิชาการจึงนับเปนงานสําคัญ 

เปนภารกิจหลักของบุคลากรทุกฝายที่ตองรวมมือกันปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถมีความรู
ความเขาใจ เพื่อใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  

 



 
 

 

52 

 ประเด็นการพัฒนา 

  จากการศึกษาสภาพแวดลอมและการพัฒนาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาและการ
วิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาที่ผานมาในชวงตนของแผนปฏิบัติราชการป 2548 – 2551 จนถึง
ปจจุบัน แมวาจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็ตาม แตยังคงมีประเด็นปญหาและความจําเปน

ตองการในการพัฒนาเพื่อใหการจัดและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีประเด็นการ
พัฒนา ดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1. 2552: 4) 

  1.  พัฒนาและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกความเปนชาติไทย วัฒนธรรม การ
ฟุงเฟอ คานิยมของผูเรียน และวิถีชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
  2.  เพิ่มโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาตั้งแตระดบัปฐมวัยถึงการศึกษาข้ัน

พื้นฐานอยางเทาเทียมทั่วถงึ และมีคุณภาพ 
  3.  พัฒนาคร ูผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะเต็ม
ตามศักยภาพ 
  4.  พัฒนาและสงเสรมิการใชสื่อ แหลงเรียนรู นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  5.  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สงเสริมความเขมแข็งและการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน 

  6.  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา สูมาตรฐานการศึกษาชาต ิ
 

6. วรรณกรรมตัวแปรอิสระ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตัวแปรอิสระ ผูวิจัยไดสามารถกําหนดเปนตัวแปร
อิสระที่มผีลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 โดยจําแนกตามตัวแปร ดังนี ้
 1.  ตําแหนงของครูผูสอน นับวามีความสําคัญการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
เอกชนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดารัตน พิมพอุบล (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นครู ผลการวิจัยพบวา 
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จําแนกตาม
สถานภาพ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และใชผลการวิจัยของ อินทร วุฒิไชย 
(2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง บริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 8 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอน 
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

จริน แกวอินแสง (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการใหสอดคลอง

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเมือง 
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จังหวัดนาน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นผูบริหารและครูฝายปฏิบัติการสอนพบวา ดานการ
วางแผน ดานการบริหารหลักสูตร ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการจัดสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดานการวัดผลประเมินผล และดานการมีสวนรวมของชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถิ่น พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.  ประเภทของโรงเรียน นับวามีความสําคัญการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
เอกชนซึ่ง เพ็ญไพลิน เพียรเสมอ (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 – 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคายเขต 1 ที่พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 – 2 ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ใชผลงานวิจัยของ วาที่

รอยตรีสุรศักดิ์ สุทธิศรี (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา 
การบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ใชผลงานวิจัยของทัศนีย กรรณิกา (2549: 
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล
ทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครสวรรคมีสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูในระดับมาก และใชผลงานวิจัยของ       

วัชราภรณ วิจารย (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
เอกชนที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตามทัศนะของ
ผูบริหารและครูผูสอน ที่พบวา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตามทัศนของผูบริหารและครูผูสอน โดยรวมอยู
ในระดับมาก 
 จากงานวิจัยดังกลาวระบุไวอยางชัดเจนวาตําแหนงของครูผูสอน และประเภทของโรงเรียน 

มีความสําคัญตอการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ผูวิจัยจึงไดสงัเคราะหเลือกมาเปน
ตัวแปรอิสระ 
 

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ทั้งใน

ประเทศ และตางประเทศ มีดังนี้ 
  

 7.1 งานวิจัยในประเทศ   

 เรณู ครุธไทย (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการดําเนินงาน
วิชาการของโรงเรียนในกลุมนวมินทราชินูทิศ สังกัดกรมสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบวา ดานการจัด
งานวิชาการ โรงเรียนจัดบุคลากรตามความรูความสามารถและประสบการณ และสํารวจความพรอม



 
 

 

54 

ของครู จัดครูเขาสอนตามวุฒิการศึกษา และมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการ
ดําเนินงานวิชาการ ดานการพัฒนาและสงเสริมดานวิชาการ โรงเรียนจัดใหมีการประชุมอบรม

สัมมนาครูภายในโรงเรียนกอนเปดภาคเรียน จัดสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่เรียนออนหรือไมผาน
เกณฑ จัดกิจกรรมนักเรียนทั้งในและนอกหลักสูตรตามความพรอมของโรงเรียน และนโยบายของ
หนวยเหนือและโรงเรียนสนับหนุนใหครูเขารับการอบรม ศึกษาดูงานตามหนวยงานที่จัดรวมทัง้สราง
บรรยากาศทางวิชาการ โดยจัดใหมีหองวิชาการของแตละหมวดวิชา ดานปญหาการดําเนินงาน

วิชาการ พบวา งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ หมวดวิชาไมสามารถจัดกลุมการเรียนที่หลากหลาย
ตามความตองการของนักเรียน ครูอาจารยผลิตสื่อการเรียนการสอนนอยเกินไป นักเรียนไมสนใจ
เรียนซอมเสริม และไมติดตามแกผลการเรียน ครูบางคนขาดการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการ

วัดผล ครูมีจํานวนนอยและมีงานพิเศษมากจึงมีผลงานวิชาการไมดีเทาที่ควร 
 จรัญ ขันทะสีมา (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่
สงผลตอการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนาน 

ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการบริหารงานวิชาการและการนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับมาก 
โดยในการดําเนินการบริหารงานวิชาการ มีการดําเนินการในระดับมากในดานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช ดานการเรียนการสอน ดานหองสมุด ดานการนิเทศการศึกษา ดานการวางแผนและ
กําหนดวิธีดําเนินงานทางวิชาการ และดานการประชุมอบรมทางวิชาการสวนดานวัสดุประกอบ

หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและการประเมินผลการเรียน มีการดําเนินการ
ระดับปานกลาง สําหรับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนมีการดําเนินการในระดับมากในดาน
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากลุม สวนดานการชวยเหลือครูโดยตรง การฝกอบรมครูประจําการ 

และดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในหองเรียนมีการดําเนินการระดับปานกลาง การดําเนินการ
บริหารงานวิชาการมีความแตกตางระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปรดานการบริหารงานวิชาการ ที่สงผลตอการนิเทศภายใน

โรงเรียนที่สําคัญ คือ การประชุมอบรมทางวิชาการ การวัดและการประเมินผลการเรียน และงานวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน โดยตัวแปรที่สงผลสูงสุด คือ การประชุมอบรมทาง
วิชาการ ตัวแปรที่สงผลต่ําสุดคือ งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
 ไสว มหาวรรณ (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 41-50 ป มีอายุงานใน
ตําแหนงปจจุบัน 14 ปขึ้นไป สวนใหญจบปริญญาตรีและมีความรูดานการบริหารงานวิชาการโดย

การฝกอบรม การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพบวา งานหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช งานการจัดการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการ
สอน งานการวัดและการประเมินผล งานหองสมุด งานการนิเทศภายใน และงานการอบรมทาง

วิชาการ ในภาพรวมมีการดําเนินการอยูในระดับปานกลางทุกงาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 



 
 

 

55 

ดานบุคลากร ดานวัสดุอุปกรณ ดานงบประมาณและดานการจัดการของทุกงาน มีการดําเนินการอยู
ในระดับปานกลางทุกดาน 

 จริน แกวอินแสง (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการให
สอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษาใน
อําเภอเมือง จังหวัดนาน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูฝายปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นตอ
สภาพการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา รวมทุกขอ อยูในระดับปานกลาง 

ผูบริหารมีความคิดเห็นสภาพการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการรวมทุกขอ อยูในระดับมาก ครูฝาย
ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นสภาพการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง 
เปรียบเทียบความคิดเห็นผูบริหารและครูฝายปฏิบัติการสอนพบวา ดานการวางแผน ดานการ

บริหารหลักสูตร ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการจัดสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการนิเทศ
การศึกษา ดานการวัดผลประเมินผล และดานการมีสวนรวมของชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น พบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับดานการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ และดานการประกันคุณภาพการศึกษา พบวาไมแตกตางกัน การสัมภาษณ
ผูบริหารโรงเรียนเพื่อศึกษาการเตรียมการและการดําเนินการ เพื่อการบริหารงานวิชาการให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 โดยศึกษาทั้งระบบผูบริหารให
ความสนใจในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน มีการอบรมบุคลากรในโรงเรียน และจัดสภาพแวดลอม

และองคประกอบอ่ืนๆ ที่สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องในโรงเรียน ดานกระบวนการ การจัดการ
เรียนการสอน มีการวางแผนรวมกันพานักเรียนออกศึกษาแหลงเรียนรูจริง แตการปฏิบัติยังทําได
นอยครั้งเพราะขาดการสนับสนุนดานงบประมาณการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน มีผลงานออกมาบางแตมี

จํานวนนอย เพราะขาดการนิเทศติดตามอยางจริงจัง ดานการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครอง
ทราบวา ผูปกครองใหความรวมมือในกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดีในโรงเรียนทุกขนาดการเขามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาโรงเรียนมีเปนสวนนอย ดวยทางโรงเรียนมีกิจกรรมใหเขารวมนอย ดาน

การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และ
ผูบริหารโรงเรียนพรอมที่จะรับการประเมินโดยองคกรภายนอก 
 นิตยา เพ็ชรไทยพงศ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปญหา และ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคใตสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมคือ เปดสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรตอเนื่อง(หลักสูตร 2 
ป) มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยรูปแบบที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ มีการจัดอาจารยพิเศษมาชวยสอน มีเจาหนาที่ใหบริการยืม–คืนสื่อการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หองสมุดมีการใหบริการยืม- คืน และใหบริการการสืบคนดวยวิธีการที่หลากหลาย งาน
วัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใชเกณฑมาตรฐานที่ระบุชัดเจนในคูมือการวัดผลและ

ประเมินผล ในงานพัฒนาบุคลากรมีการวางแผนสงอาจารยไประชุม อบรมสัมมนาอยางนอยคนละ 
1-2 ครั้งตอป และมีแผนระยะยาวใหอาจารยไดลาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทุกป สวนปญหาการ
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บริหารงานวิชาการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคใตในภาพรวม คือ ขาดสื่อการเรียนการ
สอน งานหองสมุดไมมีผูใหบริการอยูประจําหอง การบริการยืม–คืน ยังไมเปนระบบ อาจารยบางคน

มีภาระงานมาก ทําใหผลิตผลงานทางวิชาการนอยและอาจารยบางคนมีการประชุมอบรมบอยมาก 
จึงทําใหแหลงฝกภาคปฏิบัติขาดอาจารย  
  ดารุส มณีสงฆ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการ: 
กรณีศึกษาการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชาชาง

อุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารและครู อาจารย ผูสอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2540 ประเภทชางวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มีการปฏิบัติการใชหลักสูตรดังกลาวในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียง

ตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือ งานบริหารและบริการหลักสูตร งานดําเนินการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร และงานสงเสริมและสนับสนุนการใชหลักสูตร งานบริหารและบริการหลักสูตรพบวา มี
การจัดหาวัสดุอุปกรณและสถานที่ฝกงานอยูในระดับปฏิบัติมาก งานดําเนินการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรและงานสงเสริมและสนับสนุนการใชหลักสูตรพบวา มีระดับปฏิบัติปานกลางทุกรายดาน 
สําหรับแนวทางการบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการใชหลักสูตรพบวา ควรมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อใหครู อาจารยไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง จัดหาวิทยากรผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาชางมาชวยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ติดตามผูเรียนหลังจาก

สําเร็จการศึกษาโดยจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม 
 อินทร วุฒิไชย (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง บริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 8 ผลการวิจัยพบวา 

ผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ตอการ
บริหารงานวิชาการ ทั้งในภาพรวม และรายดานทั้ง 6 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยไดดังนี้ ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการนิเทศงานวิชาการ ดานการวางแผนงานวิชาการ 

ดานการวัดผลและการประเมินผลการเรียน ดานการจัดสื่อการเรียนการสอน และดานการบริหาร
หลักสูตร ผูบริหารและครูผูสอน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้ง 6 ดาน ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 3 ดาน คือ การจัดกระบวนการเรียนรู การนิเทศงานวิชาการ และการวัดผลและการประเมินผล 

สวนครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เพียง 1 ดาน คือ การจัดสื่อการเรียนการสอน สวนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และปฏิสัมพันธ
ระหวางผูรับผิดชอบการบริหารวิชาการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมมีอิทธิพลตอความคิดเห็น

ในการบริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตการศึกษา 8 
  ณรงค ศรีละมุล (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดยะลา กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 122 คน ผลการวิจัยพบวา 
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การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด
ยะลาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และผูบริหาร

สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงานบุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารสถานศึกษาที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคลากรสูงกวา
ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

 เลิศณรงค พูนเกิดมะเริง (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
กระบวนการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบวา 

การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ ผูบริหารโรงเรียนใชวิธีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง รวมทั้งขอมูลที่โรงเรียนจัดทํา และใหครูประจําชั้นเปนผูจัดเก็บจาก
แบบสํารวจและแบบสอบถาม เพื่อนํามาวิเคราะหและใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนนี้ 

พบวา มีปญหาคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผูปกครองไมกลาแสดงความคิดเห็นและไมให
ขอมูลที่แทจริง ซึ่งแกไขโดยการสรางความคุนเคยและกระตุนใหแสดงความคิดเห็นตอโรงเรียน การ
วางแผน โรงเรียนสรางวิสัยทัศนโดยวิธีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อ
กําหนดความตองการของโรงเรียน การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โรงเรียนจัดทําโดยการประชุม

คณะครู ศึกษาผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา และมอบหมายใหครูเขียนโครงการนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจําปทุกโรงเรียนสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กําหนดแผนงานวิชาการในลักษณะโรงเรียนเล็กใน

โรงเรียนใหญ กระจายอํานาจการบริหารใหสายชั้น แตบางโรงเรียนผูบริหารควบคุมอยางใกลชิด 
สนับสนุนดานงบประมาณโดยระดมทรัพยากรทางการบริหารในรูปแบบการจัดงานหารายได การ
ขอรับบริจาค การประสานขอความรวมมือจากหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่น และการสราง

ขอตกลงรวมกันในชุมชน พบวา มีปญหาการจัดทําโครงการมากเกินไป ซึ่งแกไขโดยการปรับปรุง
โครงการที่มีลักษณะคลายกันรวมอยูดวยกัน 
  วรเชษฐ จันทรภิรมย (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ประสบการณในการทํางานมากกวา 20 
ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาทุกดานทั้ง 9 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดาน

การประเมินผลการนิเทศภายใน การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ดานการบริหารโครงการ ดานการ
วิจัยและพัฒนา ดานการบริหารระบบขอมูลสารสนเทศ และการบริหารงานดานการประเมินผลงาน 
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษาดานการประเมินผล สถานศึกษาไดปฏิบัติมาก

ที่สุด คือ การประชุมชี้แจงถึงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการวัดผลการเรียนของนักเรียนตาม
หลักสูตรที่กําหนดมีการสรางเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงานตามรายการประเมิน 



 
 

 

58 

เพ็ญไพลิน เพียรเสมอ (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 – 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนองคายเขต 1 ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 – 2 ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ “ มาก “ โดยเฉพาะดานการ
วางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ อยูในระดับมากกวาทุกดาน รองลงมาคือการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน และงานดานการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน ปญหาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 – 2 ภาพรวมมีสภาพปญหาอยู
ในระดับ “ นอย “ โดยเฉพาะดานการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนอยูในระดับปญหานอย
กวาดานรองลงมาคือ ดานการการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ และการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียน

การสอน 

 ประกอบ กุฏโพธิ์ (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหา
ของการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามทัศนะของ

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย
พบวา สภาพของการบริหารงานวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง ดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือดานการวัดผลและ
ประเมินผล รองลงมาคือ ดานการเรียนการสอน ดานการประชุมอบรมทางวิชาการ ดานการนิเทศ

การศึกษา ดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ดานหองสมุด และนอยที่สุด คือ ดาน
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชตามลําดับ ปญหาของการบริหารงานวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ในรายดานนั้น ดานที่มี

ปญหาในการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางมี 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช ดานหองสมุด และดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน สภาพ
ของการบริหารงานวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งโดย
ภาพรวมและรายดานทุกดาน โดยภาพรวมโรงเรียนขนาดใหญ มีการปฏิบัติมากกวาโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเล็ก ยกเวนดานหองสมุด  
 ทักษิณ อารยะจารุ (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงาน

วิชาการโดยใชวงจรคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการโดยใชวงจรคุณภาพของผูบริหารในภาพรวม
และทุกขั้นตอนอยูในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ขั้นตอนการปฏิบัติตาม

แผน ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการตรวจสอบ และขั้นตอนการปรับปรุงแกไข การบริหารงาน
วิชาการโดยใชวงจรคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน
และขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวม พบวา ไมแตกตางกัน สวนปญหาที่พบมากที่สุดและแนวทาง

แกปญหาการบริหารงานวิชาการโดยใชวงจรคุณภาพในแตละขั้นตอนมีดังนี้ ปญหาในขั้นตอนการ
วางแผน คือ บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการวางแผนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา แนวทาง
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แกปญหา คือ สงบุคลากรเขารับการอบรม เชิญวิทยากรมาใหความรูและการศึกษาดูงาน ปญหาใน
ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน คือ บุคลากรขาดความรูความเขาใจในวิธีการวัดผลและประเมินผล ทํา

ใหไมสามารถจัดทําเอกสารการวัดผลประเมินผลได แนวทางแกปญหา คือ สงบุคลากรเขารับการ
อบรม นิเทศ กํากับ ติดตาม เชิญวิทยากรมาใหความรู และจัดหาเอกสารใหศึกษาดวยตนเอง ปญหา
ในขั้นตอนการตรวจสอบ คือ ไมมีการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา แนวทางแกปญหา คือ แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานระดับเหนือควรชวยเหลือในการตรวจสอบหลักสูตร

สถานศึกษา ปญหาในขั้นตอนการปรับปรุงแกไข คือ บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา แนวทางแกปญหา คือ สงบุคลากรเขารับการอบรม และหนวยงานระดับเหนือ
ควรชวยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  พระปลัดมนัสชัย เมตฺตจิตฺโต (คชสิทธิ์) (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน การศึกษาพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของผูบริหารและ
ครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทั้ง 4 
ดาน ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูใน

ระดับปานกลาง มีระดับปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก จํานวน 5 ขอ ไดแก 
งบประมาณที่จําเปนตองใชในการวางแผนงานวิชาการมีนอย งบประมาณ ของโรงเรียนมีนอยทําให
ปฏิบัติตามแผนงานวิชาการไมได มีสื่อการสอนและหองสมุดสนับสนุนการเรียนการสอนไมเพียงพอ 

ไมมีงบประมาณในการตรวจสอบการปฏิบัติ งานวิชาการ งบประมาณในการแกไขปญหางาน
วิชาการมีนอยทําใหเกิดปญหา การเปรียบเทียบระดับปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน โดยรวม

ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 เชนเดียวกัน การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน เปนรายขอ 
พบวา สวนใหญไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เชนเดียวกัน มีขอที่แตกตาง 1 ขอ คือ ไมมี

หนวยงานหรือบุคคลทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชาการโดยตรง 
  นิเรก หอมรส (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
กันดาร ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 

การบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรและการนําเอาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชมีการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง แนวทางการพัฒนาคือ ควรมีการจัดอบรมสัมมาเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช 
ดานงานการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง แนวทางการพัฒนาคือ สงเสริมให

ครูผูสอนไดมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง แนวทางการพัฒนาคือ สนับสนุนใหครูผูสอนไดผลิตสื่อการเรียนการ
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สอนขึ้นใชเอง ดานการวัดผลและประเมินผลมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง แนวทางการพัฒนา 
คือการวัดผลและประเมินผลตองสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและควรมีการวัดผลและ

ประเมินผลโดยใชวิธีการที่หลากหลาย สวนงานนิเทศการศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
แนวทางการพัฒนาคือ ควรจัดใหครูไดมีสวนรวมในการนิเทศ สรางความตระหนักใหครูและผูบริหาร
เห็นถึงความสําคัญของการนิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาควรเปนไปในลักษณะการให
คําแนะนําและชวยเหลือในดานของการจัดการเรียนรู 

 สมชาย คําปลิว (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
กลุมตัวอยาง เปนครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ภาระงานการบริหารงานวิชาการ 12 งาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและการ เทียบโอนการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศ

การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริม
ความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือ ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
การสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทุก

ดาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การแนะแนวการศึกษา ผูบริหารมีบทบาทสูงสุด และ
รองลงมา คือ การนิเทศการศึกษา โดยครูผูสอนที่มีเพศ อายุ และประสบการณในการสอนตางกันมี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน สวนครู

ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมแตกตางกัน 
 ทัศนีย กรรณิกา (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการ

บริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูใหญ หัวหนาฝายวิชาการ และวิชาการชวงชั้น ของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครสวรรค ปการศึกษา 2549 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรคมีสภาพการบริหารงาน
วิชาการในภาพรวมอยูในระดับมาก โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรคมีประสิทธิผลทางวิชาการ

อยูในระดับดี การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธกับประสิทธิผลทางวิชาการกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วาที่รอยตรีสุรศักดิ์ สุทธิศรี (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงาน

ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานหลักสูตรและ

กระบวนการการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางการ
บริหารงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
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ฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษาไมแตกตางกัน การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นระหวางการบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
  ดารัตน พิมพอุบล (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นครู ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของครูผูสอนและ

ครูวิชาการ โดยรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร การนิเทศภายใน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ผลการวิเคราะหขอมูล

เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตราด จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานการจัดการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผล

การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตราด จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล
การศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จรรยา ประพิณพงศา (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนวชิรวิทย จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 25-30 ป มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี โดยเปนครูผูสอน และมีประสบการณการ

ทํางาน 1-3 ป ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวชิรวิทย มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ในเรื่องงานวัดผลและประเมินผล และมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ในเรื่องงาน
หลักสูตรและการนําไปใช งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน งาน

หองสมุด และงานแนะแนว 
  วัชราภรณ วิจารย (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตาม
ทัศนของผูบริหารและครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนที่จัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตามทัศนของผูบริหารและ
ครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการสงเสริม

ชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ และดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผล
การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตามทัศนของผูบริหารและครูผูสอน พบวา ผูบริหารโรงเรียนและ

ครูผูสอนมีความคิดเห็นทั้งโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  
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 พิยัน ชิตสกุล (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของ
ครูผูสอนในโรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ครูผูสอนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุมากกวา 50 ป วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนใหญมีประสบการณสอนมากกวา 15 ป ความคิดเห็นของ
ครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายงานอยูในระดับมากที่สุด 5 ดาน ไดแก งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช งานการจัดการ

เรียนการสอน งานบริหารฝายวิชาการ งานนิเทศการสอน และงานสื่อการเรียนการสอน และอยูใน
ระดับมาก 1 ดาน ไดแก งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 ทรงเพชร ใจทน (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูทําหนาที่ครูวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็กในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 80 

คน ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรมีการปฏิบัติในระดับมาก แนวทางการ
พัฒนา คือ สถานศึกษาควรจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาใหผูเกี่ยวของ ไดเขาใจใน
เนื้อหาและสาระหลักสูตร ดานงานการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แนวทางการพัฒนา 
คือ สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดานงานการ

ประเมินผลการเรียนมีการปฏิบัติในระดับมาก แนวทางการพัฒนา คือ การวัดผลประเมินผลการ
เรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและควรมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรูใหครบทั้ง 8 
สาระการเรียนรู ดานการบริหารงานการนิเทศภายในมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง แนวทางการ

พัฒนา คือ ใหผูบริหารทําการนิเทศภายในอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน
ดานอื่นๆ ดวย และใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานในการนิเทศภายใน สวนงานวิจัย
และพัฒนามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง แนวทางการพัฒนาคือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควร

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน และสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณมาสงเสรมิ
สนับสนุนใหบุคลากรทําการวิจัยในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 มยุรี สมใจ (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการสูเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาของชาติกลุมโรงเรียนปง 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ คือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 21-30 ป เปนเพศ
ชาย และปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท การ
บริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยใชการจัดการบริหารงานวิชาการที่มีการวางแผน การจัดองคการ การนําองคการ 
การควบคุมทุกกิจกรรมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานชาติ นอกจากนั้น ในดานการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ไดมีการสงเสริมใหครูศึกษาวิเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใน
แตละกลุมสาระ ในสวนของการนิเทศการศึกษามีการดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
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สอนอยางตอเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา และในดานของการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทางกลุมไดมีการจัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับ

การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเชนกัน สําหรับปญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานวิชาการสูเกณฑมาตรฐานชาติในหลายๆ ดาน เชน งบประมาณไมเพียงพอในการ
บริหารงานวิชาการ มีสื่อ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรไมเพียงพอ และไมทันสมัย 
จํานวนครูไมครบชั้น ไมครบสาระกลุมวิชาในหลักสูตร ครูขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และขาด

ความรูเรื่องการวิเคราะหวิจัย อีกทั้งขาดความรูความเขาใจในเกณฑมาตรฐานชาติเพราะมีภาระงาน
อื่นมากทําใหขาดการศึกษาเกี่ยวกับตัวนักเรียนเนื่องจากนักเรียนเปนชาวเขา พื้นฐานทางครอบครัว
ของนักเรียนแตกตางกัน พัฒนาการดานการอาน เขียนเปนไปดวยความลาชา จึงสงผลใหไมเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน ทําใหครูขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานเพราะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขาด
ทั้งบุคลากร งบประมาณ 
  กรวรรณ จันทรผา (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่

สงผลตอคุณภาพของผูเรียนระดับชวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ระดับการบริหารงานวิชาการระดับชวงชั้นที่ 1-2 ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก และระดับคุณภาพของผูเรียนระดับชวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับดี การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพ
ของผูเรียน คือ การบริหารงานวิชาการดานการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนการเรียน ดาน
การนิเทศการศึกษา และดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

  จิตรตรี เกิดโพ (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยพบวา สภาพการ
บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขต 

การศึกษา 5 พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไป
ใช ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศการสอน ดานพัฒนาบุคลากร และดานวัดผลและ
ประเมินผล สวนดานสื่อและวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
จําแนกตามจังหวัดพบวา จังหวัดกาญจนบุรีมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน จังหวัดเพชรบุรี 

ราชบุรี และสมุทรสงคราม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศการสอน ดานพัฒนาบุคลากร และดาน
วัดผลและประเมินผล สวนดานสื่อและวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับปาน

กลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีการปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก สวนดาน
อื่นๆ มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 3 ดาน 
ไดแก ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดการเรียนการสอน และดานวัดผลและ

ประเมินผล สวนดานสื่อและวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ดานการนิเทศการสอน และดานพัฒนา
บุคลากร มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ปญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ
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ผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 5 ไมพบปญหาใดๆ อยูในระดับมาก พบปญหาใน 
ระดับปานกลาง 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดการเรียนการสอน 

ดานสื่อและวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ดานการนิเทศการสอน และดานวัดผลและประเมินผล 
สวนดานพัฒนาบุคลากรพบปญหาอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาตามจังหวัด พบวา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และสุพรรณบุรี พบปญหาอยูในระดับปานกลางทุกดาน จังหวัดกาญจนบุรี 
พบปญหาอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช และดานสื่อ

และวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน สวนดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศการสอน ดาน
พัฒนาบุคลากร และดานวัดผลและประเมินผล พบปญหาอยูในระดับนอย จังหวัดราชบุรี พบปญหา
อยูในระดับปานกลาง 4 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดการเรียนการ

สอน ดานสื่อและวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน และดานการนิเทศการสอน สวนดานพัฒนาบุคลากร
และดานวัดผลและประเมินผล พบปญหาอยูในระดับนอย จังหวัดสมุทรสงคราม พบปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช และดานวัดผลและประเมินผล 

สวนดานการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อและวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ดานการนิเทศการสอน 
และดานพัฒนาบุคลากร พบปญหาอยูในระดับนอย 
 เพียรพันธ กิจพาณิชยเจริญ (2552: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาสมรรถนะ
การบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน คือ ดานการบริหารจัดการ
การเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการนิเทศการจัดการเรียนรู และดานการ

สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู อยูในระดับมากทุกดาน การเปรียบเทียบ
สมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ครูที่สอนชวงชั้นตางกัน มี
ความเห็นตอสมรรถนะในการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานไม

แตกตางกัน ครูที่มีประสบการณสอนตางกัน มีความเห็นตอสมรรถนะในการบริหารวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ครูที่มีผูบริหารสถานศึกษามีประสบการณ
การทํางานตางกันมีความเห็นตอสมรรถนะในการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 พระเสฏฐนันท สุตาติ (2552: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรณีศึกษา: โรงเรียนวชิรมกุฏ 
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวชิรมกุฏ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 160 รูป/คน ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการโดย
ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก ดานการจัดการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา
คือ ดานหองสมุด ดานการวัดและประเมินผล ดานการนิเทศภายใน ดานสื่อการเรียนการสอน และ

ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชตามลําดับ สวนผลการเปรียบเทียบโดยภาพรวม ไมมีความ
คิดเห็นตอการบริหารงานดานตางๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งพบวามีแตเพียง
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บทบาทหนาที่ที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ ดานการนิเทศภายในแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และสถานภาพในระดับวุฒิการศึกษาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานวิชาการที่แตกตางกันในดานหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช และดานการวัดและ
ประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ปรีชัย โลหชัย (2552: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามทัศนะของหัวหนางานวิชาการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษายะลาเขต 2 ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนหัวหนางานวิชาการสถานศึกษาที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี อายุ 40-45 ป จํานวน 28 คน และมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 15 ป ระดับ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของหัวหนางานวิชาการ

สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ผล
การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของ
หัวหนางานวิชาการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2 จําแนกตามวุฒิทางการ

ศึกษา อายุและประสบการณในการดํารงตําแหนงหัวหนางานวิชาการสถานศึกษาตางกันโดย 
ภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน สวนหัวหนางานวิชาการสถานศึกษาที่มีประสบการณในการ
ดํารงตําแหนง 1-5 ปและมากวา 15 ป มีทัศนะตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับดานอื่นไมมีความแตกตางกัน 

ปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของหัวหนา
งานวิชาการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2 ไดแก ครูขาดความรูไมเขาใจ
เรื่องหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูยังไมเปนระบบและมีการพัฒนานอย ครูใชการวัดผลและ

ประเมินผลไมหลากหลาย ผูบริหารสถานศึกษาไมไดนิเทศในเรื่องกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ
และตอเนื่องและบุคลากรยังขาดความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  
 เบญจมาศ แยมแสง (2553: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 การวิจัยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการและเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการ 
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 โดย
ศึกษาใน 7 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ดานการแนะแนวทาง
การศึกษา และดานการประสานความรวมมือในการสงเสริม การเรียนรูกับชุมชนและองคกรแหงการ
เรียนรูอื่น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 จํานวน 591 คน ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ
ในภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกปญหาเปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตรมีปญหา
ปานกลาง ดานการจัดการเรียนการสอน มีปญหาระดับนอย ดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการสอนมีปญหาระดับปานกลาง ดานแนะแนวทางการศึกษามีปญหาระดับปานกลาง ดานการ
ประสานความรวมมือในการสงเสริมการเรียนรูกับชุมชนและองคกรแหงการเรียนรูอื่น มีปญหาระดับ
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ปานกลาง และดานการวัดผลประเมินผลมีปญหาระดับนอย ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย พบวา 
โรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีปญหาในการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน ผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูมีปญหาการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน 
  ชาลี ตังเยาว (2554: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในเขตอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ตามทัศนะของขาราชการครูสังกัดโรงเรียนใน
เขตอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ที่รับผิดชอบสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 52 คน 
ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 28 - 34 ป และรับผิดชอบสอนมากกวาหนึ่งกลุมสาระเรียนรู สําหรับการศึกษา

เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในเขตอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
ตามทรรศนะของขาราชการครูสังกัดโรงเรียนในเขตอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ผลการวิจัยพบวา 
ผูใหขอมูลสวนใหญมีทรรศนะวา ผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอภูเพียง จังหวัดนานแสดงออกถึง

ลักษณะการบริหารงานวิชาการที่สอดคลองกับหลักการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 9 ดาน คือ ดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนว

การศึกษา และดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 
 7.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 แมคแคธี (McCathy. 1979: 705-A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานวิจัยของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอรซี่ จากกลุมตัวอยางไดแกผูบริหารโรงเรียน ผูชวย
ผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการ พบวา กลุมครูที่มีความคิดเห็นไมสอดคลองกับผูบริหารและผูชวย
ผูบริหารฝายวิชาการ เกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติงานดานวิชาการ เรื่องการสังเกตการสอนการวัดผล
และประเมินผลการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารดานวิชาการและการตัดสินใจของโรงเรียน ควรมี

บทบาทและความรับผิดชอบ และบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 กูดฮารท (Goodhart. 1991:165-A) ไดศึกษาลักษณะของโรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษา
ของรัฐที่มีประสิทธิภาพในดานวิชาการ ซึ่งทําการวิเคราะห โดยศึกษาผลผลิตทางการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในดานผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการ ความสําเร็จในโรงเรียนและประสิทธิภาพของ
การวัดผล พบวา ความเปนผูนําในการจัดองคกรของผูบริหาร ความมีคุณธรรมจริยธรรมของครู
ปฏิบัติการสอนและความเปนหนึ่งเดียวของสถานศึกษา มีความสัมพันธตอความมีประสิทธิภาพของ

โรงเรียน และสงผลตอความมีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน 
 บอบเบทท (สุวรรณ ผานโผน. 2549: 29; อางอิงจาก Bobbett. 1992) ไดทําการศึกษา 
เปรียบเทียบบรรยากาศทางดานวิชาการในโรงเรียนที่อยูในระดับมัธยมศึกษา ที่ถือวามีคุณภาพอยู
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ในเกณฑ “ดี” จํานวน 9 โรงเรียน พบวา ระบบการบริหารในโรงเรียนที่ชัดเจนมีสวนสําคัญ ในการ
เพิ่มบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน ครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเหลานี้ มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ

สูง นักเรียนไดมีโอกาสมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อยางเต็มที่ 
 ดีซอเทล (Desautel. 1978: 42–A) ไดศึกษาการรับรูบทบาทในการบริหารงานของครูใหญ 
โรงเรียนประถมศึกษาในรัฐโกตาเหนือ สหรัฐอเมริกา พบวา คนใชเวลาสวนใหญในการจัดการเรียน
การสอน และเขาควรจะไดปฏิบัติหนาที่นี้มากกวาที่ไดปฏิบัติอยูแลว และเห็นวาผูนําในดานการ

จัดการเรียนการสอนเปนบทบาทสําคัญของครูใหญ 
 แมททอกซ (Mattox. 1978: 6061–A) ไดศึกษาความตองการในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในรัฐอิลลินอยล (Ilinois) สหรัฐอเมริกา พบวา ความตองการที่อยูใน

ระดับมากคือ ความตองการมีความสามารถในการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศและการประเมินผลการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 
 มารมอน (Marmon. 2002: Abstract) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การกําหนดสมรรถนะ

หลักของผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของกับการใหบริการจัดการศึกษาภายใตขอกําหนดของ
สวนกลางเครื่องมือถูกพัฒนาขึ้น โดยการแกไขตามคําแนะนําจากการประชุมรวมมือของบุคคล 
ผูเชี่ยวชาญระดับชาติ และนําไปทดลองใชอีกครั้ง เพื่อขอคําแนะนําในการจัดลําดับในการสํารวจ
ระดับชาติผลการวิจัยพบวา สมรรถนะหลักสําหรับผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษาตามที่กําหนดจํานวน 18 สมรรถนะ ไดแก สมรรถนะดานการบริหาร การรับบุคคล การ
แนะนําหลักสูตรทั่วไปหลักสูตรพิเศษ การหาเงินมาชวยเหลือ การติดตามและประเมินผล การจัดทํา
ของบประมาณสารสนเทศ ความสัมพันธระหวางบุคคล ภาวะผูนํา การมีวิสัยทัศน การจูงใจ การ

วางแผน การพัฒนาอาชีพ ความสัมพันธกับชุมชน การสรรหา การสอน และเทคโนโลยี 
 เรซา และ ชาเควช (Raza; & Shafqat. 2010: Abstract) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษา
เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของ University of Peshawar ผลการศึกษา

พบวา การศึกษาวัตถุประสงคของการบริหารงานวิชาการของ 3 สถานศึกษาภายใตการบริหารของ 
University of Peshawar สําหรับ 5 ป ระหวาง 2003-2007 สรุปผลรวมทั้งหมด คือ จํานวนของ
บุคลากรผูสอนทั้งหมด ครูดานวิชาการ และคุณวุฒิของผูเชี่ยวชาญ และลักษณะของการจางงานจะ
เปรียบเทียบตามหลักสูตรของการดําเนินการของสถานศึกษา จํานวนของนักเรียนที่ลงทะเบียนอยู

ในระดับที่สอง วัดจากผลการสอบเขาของนักเรียนรายป พบวา จํานวนรอยละ ลําดับที่ คะแนน เปน
ตน เปรียบเทียบจากผลของการทํารายงานประจําป คือ BISE และการเยี่ยมชมของประชาชน จาก
การทําบทสรุปและขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ผูวิจัยสรุปวา การ
บริหารงานวิชาการเปนกระบวนการบริหารในกิจกรรมตางๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น ซึ่งสงผลทั้ง

โดยตรงและโดยออมตอผูเรียน เปนภารกิจหลักของผูบริหารสถานศึกษาที่ตองตระหนัก และ
ผูบริหารสถานศึกษาตองใชทั้งหลักการบริหารตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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มากที่สุด นอกจากนี้ในงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา จําแนกตามตัวแปรตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
สวนปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม มีปญหาไมแตกตางกัน เชน 
ปญหาสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรและปญหางบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอกับความตองการ 
สวนขอเสนอแนะคือควรจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอกับความตองการของสถานศึกษาและควร

สนับสนุนงบประมาณและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางทั่วถึง 



 
 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ผูวิจัยนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัย 
ดังนี้ 
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  การวิเคราะหขอมูล 

  6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 

  ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฏรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 34 โรงเรียน มีครผููสอน 
จํานวน 1,141 คน 
   

 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางในการวิจัยครัง้นี้ ไดแก ครผููสอนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฏรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2554 จํานวนไดมาจากการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ  เครจซี่ และ มอรแกน (พิสณุ ฟองศร.ี 2552: 109; อางอิงจาก

Krejcie; & Morgan. 1970: 608) รวมจํานวนทั้งสิ้น 187 คน หลงัจากนั้นนําไปสุมแบบแบงชัน้ 
(Stratified Random Sampling) โดยใชอําเภอเปนชั้น ตอจากนั้นนําไปสุมแบบงาย  เพื่อหาจํานวน
ครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางในการดําเนินการตอไป ดังตาราง 2 
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ตาราง 3 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

อําเภอ โรงเรยีน ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี  23 984 161 
อําเภอกาญจนดิษฐ  3 18 3 

อําเภอดอนสัก   2 37 6 

อําเภอเกาะสมุย  6 102 17 

อําเภอเกาะพะงัน  - - - 

รวม 34 1,141 187 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม

(Questionnaire) โดยผูวิจัยไดทําการรวบรวมคําถาม จากการศึกษา ตํารา เอกสาร และวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี ้ใชสําหรับครผููสอนที่เปนกลุมตัวอยางเปน
ผูตอบแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวย ตําแหนงของครูผูสอน และประเภทของโรงเรียน  
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ใน 4 ดาน คือ 1) การพัฒนา

หลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) สื่อการเรียนการสอน 4) การวัดผลและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในสวนนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีเกณฑการให
คะแนนและเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ 

      1 หมายถึง นอยที่สุด 
     2 หมายถึง นอย 
     3 หมายถึง ปานกลาง 
     4 หมายถึง มาก 

     5 หมายถึง มากที่สุด 
  เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ของแบบสอบถาม ใชเกณฑการแปลความหมาย 
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 100) 

       คะแนนเฉลี่ย  4.50–5.00 หมายถึง ปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
       คะแนนเฉลี่ย  3.50–4.49 หมายถึง ปฏิบัติในระดับมาก 
       คะแนนเฉลี่ย  2.50–3.49 หมายถึง ปฏิบัติในระดับปานกลาง 
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       คะแนนเฉลี่ย  1.50–2.49 หมายถึง ปฏิบัติในระดับนอย 
       คะแนนเฉลี่ย  1.00–1.49 หมายถึง ปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 

 
 ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามแสดงถึงปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 

 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) เพื่อสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 รวม 4 

ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล โดยผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม พัฒนาปรับปรุง
แบบสอบถามใหครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ทําวิจัย 
 2.  สรางขอคําถามโดยยึดแนวการสรางแบบสอบถามของลิเคิรท (Likert) ลักษณะของ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
 3.  นําแบบสอบถามที่สรางเสรจ็แลว ใหผูทรงคณุวุฒิจํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรง และครอบคลุมดานเนื้อหา ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง ความ
สอดคลองกับหัวขอปญหา และจุดมุงหมายที่จะศึกษาวิจัย   โดยการหาคาดัชนี IOC (Item- 

Objective Congruence Index) ไดคาความสอดคลองระหวาง 0.80 – 1.00 
  4.  นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหามาปรับแกไขดาน
ภาษา และความครอบคลุมตามวัตถุประสงค จากนั้นนําแบบสอบถามทดลองใชกับครูผูสอนทีไ่มใช

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองและสามารถเก็บขอมูลได 
187 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  
       5.  นําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชกลับมาวิเคราะหหาคุณภาพ และความเชื่อมั่น โดยวิธี

ของ ครอนบาค โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach. 1971: 161) ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเทากับ .973 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําหนังสือถึงโรงเรียนที่ทําการเก็บแบบสอบถาม 

   2.  ติดตอทางโรงเรียนเพื่อนัดหมาย วัน เวลา เพื่อนําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมกับครูผูสอน 
 3.  จัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับครูผูสอน 
 4.  เก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองตามตารางเวลาที่นัดหมาย ผูวิจัยเก็บรวบรวม

ขอมูลได คิดเปนรอยละ 100  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  โดยแบงการวิเคราะหออกเปน  ดังนี้ 
 1.  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป   

       2.  แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยวิธีหา
คาความถี่ และคารอยละ ใชกับตัวแปรดาน ตําแหนงของครูผูสอน และประเภทของโรงเรียน  
 3.  แบบสอบถามตอนที่ 2  การตรวจวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาเอกชน สงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 

1โดยใชสถติิวิเคราะห ดงัตอไปนี ้
   3.1  วิเคราะหการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert Scale) (อางถงึใน วินัย

พร ทองสุข 2546: 30) ซึง่มีความหมาย ดังตอไปนี ้
   1 หมายถึง  นอยที่สุด 
   2 หมายถึง  นอย 

   3 หมายถึง  ปานกลาง 
   4 หมายถึง  มาก  
   5 หมายถึง  มากที่สุด 
    โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ

วิเคราะหขอมูล 
    3.2 การแปลความหมายของคาระดับจึงกําหนดชวงคะแนนและความหมายของแตละ
ชวงคะแนนเฉลี่ยไวตามเกณฑวิเคราะห ดังนี ้

   คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา  การปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา อยูใน 
       ระดับ นอยที่สุด 
    คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา  การปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา อยูใน 

       ระดับ นอย 
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   คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา  การปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา อยูใน 
       ระดับ ปานกลาง 

    คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา  การปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา อยูใน 
       ระดับ มาก 
    คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา  การปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา อยูใน 
       ระดับ มากที่สุด 

  3.3  การวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตาม ตําแหนงของครูผูสอน 
โดยใช t-test แบบ Independent Samples 

   3.4  การวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตาม ประเภทของโรงเรียน 
โดยใช One-way ANOVA ในกรณีที่มีความแตกตางจะหาคูความแตกตาง โดยวิธีการของ Scheffe’  

   4.  แบบสอบถามตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา           
สุราษฎรธานี เขต 1 ผูวิจัยนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) แลวนํามาเขียนเปนความเรียง
เชิงพรรณนาประกอบการอธิบาย 

  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยใชสถิติ  ดังนี้ 
 1.  สถติิพื้นฐาน 
  1.1  ความถี่ 

    1.2  คารอยละ  
  1.3  คาเฉลี่ย (Mean) 
  1.4  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2.  สถติิทีใ่ชในการหาคณุภาพของเครื่องมือ  
  2.1  หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใชสัมประสทิธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ของครอนบาค 

    2.2  สถติิทีใ่ชพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง และครอบคลมุดานเนื้อหา  ตรวจสอบ
ความตรงเชงิโครงสราง ความสอดคลองกับหัวขอปญหาและจุดมุงหมายที่จะศึกษาวิจัย โดยการหา
คาดัชนี IOC (Item- Objective Congruence Index) 
      3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
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    3.1  สถติิทีใ่ชในการเปรียบเทียบทดสอบสมมติฐานการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฏรธานี เขต 1 จําแนก

ตาม ตําแหนงของครูผูสอน ใชสถติิ t – test 
     3.2  สถติิทีใ่ชในการเปรียบเทียบทดสอบสมมติฐานการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฏรธานี เขต 1 จําแนก
ตามประเภทของโรงเรียน โดยใชสถติิ One-Way Anova ในกรณีที่พบความแตกตาง ทําการทดสอบ

รายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย ดังตอไปนี ้ 

 1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธาน ีเขต 1  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สงักัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฏรธาน ีเขต 1 จําแนกตาม ตําแหนงของครูผูสอน และประเภท

ของโรงเรียน  
  3.  เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
เอกชน สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธาน ีเขต 1  

 

สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
    แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 df  แทน ระดับชั้นแบงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน คาผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS แทน คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 

 F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F – distribution  
 t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution 
 p  แทน คาความนาจะเปน 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี ้
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา โดย

การแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สงักัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธาน ีเขต 1 ใน 4 ดาน โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคา

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตามตําแหนงของครูผูสอน 
โดยใชสถิติ t-test  
 ตอนที่ 4 วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตามประเภทของโรงเรียน 

โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (One-way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกตาง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe ‘s test) 

 ตอนที่ 5 วิเคราะหเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา โดย

การแจกแจงความถี่และหาคารอยละ ปรากฏผลดัง ตาราง 4  
 
ตาราง 4  จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 

 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน รอยละ 

ตําแหนงของครูผูสอน      

      ครู 105  56.10  

      บุคลากรทางการศึกษา 82  43.90  

รวม 187  100.00  

ประเภทของโรงเรียน     

   สายสามัญศึกษา     

      อนุบาล                      46.00  24.60  
      ประถมศึกษา  64.00  34.20  
      มัธยมศึกษาตอนตน 30.00  16.00  

      มัธยมศึกษาตอนปลาย                     26.00  13.90  
   สายอาชีวะศึกษา     

      ปวช. 12.00  6.40  
      ปวส. 9.00  4.80  

รวม 187  100.00  
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 จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนคร ูทัง้หมดจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 
56.10 ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศกึษา จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 34.20 

 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สงักัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธาน ีเขต 1 ใน 4 ดาน โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดัง ตาราง 3   
 

ตาราง 5 คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 โดยรวมและรายดาน 

 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

เอกชน 

ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 

ดานการพฒันาหลักสตูร 4.63  0.62  มากที่สุด  
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.39  0.44  มาก  

ดานสื่อการเรียนการสอน 4.41  0.40  มาก  
ดานการวัดผลและประเมนิผล 4.49  0.29  มาก  

รวม 4.48  0.27  มาก  

 
 จากตาราง 5 แสดงใหเหน็วา การบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยูใน
ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากคือ ดานการวัดผลและประเมนิผล (  = 

4.49., S.D. = 0.29) รองลงมาคือ ดานสื่อการเรียนการสอน (  = 4.41, S.D.= 0.40) และดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู (  = 4.39, S.D. = 0.44) ยกเวนดานการพัฒนาหลักสตูร (  = 4.63, 
S.D. = 0.62) อยูในระดับมากที่สุด 
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ตาราง 6 คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ดานการพัฒนาหลักสูตร 

โดยรวมและรายขอ 
 

ดานการพัฒนาหลักสูตร 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 

การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 จากสภาพปญหา และความ
ตองการของสงัคม ชุมชน และทองถิ่น 

4.59  0.61  มากที่สุด  

การวิเคราะห และประเมินสภาพสถานศึกษา 

เพื่อกําหนดวิสัยทัศนภารกิจ เปาหมาย 
คุณลักษณะที่พงึประสงค โดยการมีสวนรวม
ของทุกฝาย 

4.64  0.59  มากที่สุด  

การจัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ ใน
หลักสตูรสถานศึกษาทีส่อดคลองกับวิสัยทัศน 
เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

4.53  0.58  มากที่สุด  

การนําหลักสตูรไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนและบริหารจัดการการใชหลักสูตรให
เหมาะสม 

4.59  0.56  มากที่สุด  

การนิเทศการใชหลักสตูร 4.63  0.58  มากที่สุด  

การติดตามการประเมินผลการใชหลักสูตร 4.93  0.74  มากที่สุด  
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรตามความ
เหมาะสม 

4.51  0.60  มากที่สุด  

รวม 4.63  0.62  มากที่สุด  

 
 จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ดานการ

พัฒนาหลักสูตร โดยรวมและรายขออยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ 
ไดแก การติดตามการประเมินผลการใชหลักสูตร (  = 4.93, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ การวิเคราะห 
และประเมินสภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศนภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค 

โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย (  = 4.64, S.D. = 0.59) และการนิเทศการใชหลักสูตร (  = 4.63, 
S.D. = 0.58) ตามลําดับ 
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ตาราง 7 คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู โดยรวมและรายขอ 
 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 

การสงเสริมใหครจูัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

4.41  0.64  มาก  

การสงเสริมใหครผููสอนจัดกระบวนการเรียนรู 

โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และการ
ปฏิบัติจริง 

4.26  0.65  มาก  

การจัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแก
ครูผูสอนในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศ
ที่รวมมือชวยเหลือ ตามความเหมาะสม 

4.25  0.67  มาก  

สงเสริมใหมีการพัฒนาครูผูสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

4.63  0.58  มากที่สุด  

รวม 4.39  0.44  มาก  

 
 จากตาราง 7 แสดงใหเห็นวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
คือ การสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ (  = 4.41., S.D. = 0.64) รองลงมาคือ การสงเสริมใหครูผูสอนจัดกระบวนการ
เรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และการ
ปฏิบัติจริง (  = 4.26, S.D. = 0.65) และการจัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูผูสอนในกลุม

สาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือ ตามความเหมาะสม (  = 4.25, S.D. = 0.67) 
ยกเวน การสงเสริมใหมีการพัฒนาครูผูสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม (  = 
4.63, S.D. = 0.58) อยูในระดับมากที่สุด 
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ตาราง 8 คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ดานสื่อการเรียนการสอน 

โดยรวมและรายขอ 
 

ดานสื่อการเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 

จัดหาเอกสาร ตํารา คูมือครูผูสอนที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั
ใหครผููสอนไดศึกษา คนควา 

4.31  0.66  มาก  

จัดสรรงบประมาณใหครูผูสอนซื้อวัสด ุอุปกรณ 

มาจัดทําสื่อการเรียนการสอน 

4.34  0.69  มาก  

สนับสนนุใหครผููสอนเขารับการอบรมการผลติ
สื่อการเรียนการสอน 

4.58  0.59  มากที่สุด  

สนับสนนุใหครผููสอนใชสื่อประกอบการจัดการ
เรียนการสอน 

4.30  0.68  มาก  

จัดหา สื่อวัสดุอุปกรณ ใหครูผูสอนนํามาใช

ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

4.57  0.60  มากที่สุด  

สนับสนนุใหครผููสอนใชสื่อที่มีอยูในทองถิ่นมา
ใชประกอบการจัดการเรียนการสอน 

4.42  0.65  มาก  

กําหนดสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและ

วิธีการสอน 

4.33  0.65  มาก  

รวม 4.41  0.40  มาก  

 

 จากตาราง 8 แสดงใหเห็นวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ดานสื่อการ
เรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากคือ สนับสนุน
ใหครูผูสอนใชสื่อที่มีอยูในทองถิ่นมาใชประกอบการจัดการเรียนการสอน (  = 4.42, S.D. = 0.65) 

รองลงมาคือ จัดสรรงบประมาณใหครูผูสอนซื้อวัสดุ อุปกรณ มาจัดทําสื่อการเรียนการสอน (  = 
4.34, S.D. = 0.69) กําหนดสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการสอน (  = 4.33, S.D. = 
0.65) จัดหาเอกสาร ตํารา คูมือครูผูสอนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ใหครูผูสอนไดศึกษา คนควา (  = 4.31, S.D. = 0.66) และสนับสนุนใหครูผูสอนใชสื่อประกอบการ
จัดการเรียนการสอน (  = 4.30, S.D. = 0.65) ยกเวน สนับสนุนใหครูผูสอนเขารับการอบรมการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน (  = 4.58, S.D. = 0.59) และจัดหา สื่อวัสดุอุปกรณใหครูผูสอนนํามาใช
ประกอบการจัดการเรียนการสอน (  = 4.57., S.D. = 0.60) อยูในระดับมากที่สุด 
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ตาราง 9 คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ดานการวัดผลและ

ประเมินผล โดยรวมและรายขอ 
 

ดานการวัดผลและประเมินผล 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 

การรวมกันวางแผน การวัดและประเมินผล
ภายในโรงเรียน 4.53  0.58  มากที่สุด 

 

การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 4.30  0.67  มาก 

 

การจัดทําเอกสารเพื่อใชในการวัดและ
ประเมินผลอยางครบถวนถูกตองปจจุบัน 4.72  0.52  มากที่สุด 

 

การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลและ
นําผลไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน 4.78  0.43  มากที่สุด 

 

จัดใหมีการอบรมหรือเชญิวิทยากรมาใหความรู

แกครูผูสอนเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตาม
ความเหมาะสม 4.52  0.61  มากที่สุด 

 

สงเสริมใหครผููสอนนําผลทีไ่ดจากการวัดผล
ประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนของ

ตนเอง 4.42  0.60  มาก 

 

พัฒนาเครื่องมือในการวัดผลประเมนิผลใหได
มาตรฐาน 4.44  0.59  มาก 

 

การปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมนิผล ใหมี
คุณภาพ 4.22  0.66  มาก 

 

รวม 4.49  0.29  มาก  

 
 จากตาราง 9 แสดงใหเห็นวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ดานการ
วัดผลและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากคือ 

พัฒนาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน (  = 4.44, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ 
สงเสริมใหครูผูสอนนําผลที่ไดจากการวัดผลประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง (  
= 4.42, S.D. = 0.60) การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการวัดและประเมินผลการเรียน (  = 4.30, 
S.D. = 0.67) การปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผล ใหมีคุณภาพ (  = 4.22, S.D. = 0.66) 
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ยกเวน  การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลและนํา
ผลไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน (  = 4.78, S.D. = 0.43) การจัดทําเอกสารเพื่อใชในการวัด

และประเมินผลอยางครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน (  = 4.72, S.D. = 0.52) การรวมกันวางแผน 
การวัดและประเมินผลภายในโรงเรียน (  = 4.53, S.D. = 0.58) และจัดใหมีการอบรมหรือเชิญ
วิทยากรมาใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามความเหมาะสม (   = 4.52, 
S.D. = 0.61) อยูในระดับมากที่สุด 

 
 ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตามตําแหนงของครูผูสอน โดยใชสถิติ 
t-test 

 
ตาราง 10 วิเคราะหเปรียบเทียบ การบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฏรธาน ีเขต 1 จําแนกตามตําแหนงของครผููสอน 
 

การบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาเอกชน 

คร ู
บุคลากร 

ทางการศึกษา t p 
n = 105 n = 82 

  S.D   S.D. 

ดานการพัฒนาหลักสตูร 4.68 0.74 4.58 0.42 1.14 0.26 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.31 0.47 4.48 0.38 -2.77 0.01* 
ดานสื่อการเรียนการสอน 4.39 0.36 4.44 0.45 -0.89 0.38 
ดานการวัดผลและประเมนิผล 4.45 0.32 4.54 0.25 -2.15 0.03* 

รวม 4.46 0.28 4.51 0.24 -1.41 0.16 

* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 10 วิเคราะหเปรียบเทียบ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตามตําแหนงของ

ครูผูสอน ซึ่งครูผูสอนที่มีตําแหนงตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมไม

แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ครูผูสอนที่มีตําแหนงตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผลและประเมินผล แตกตางกันอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

มากกวาครู สวนดานการพัฒนาหลักสูตร และดานสื่อการเรียนการสอน ไมแตกตางกัน    

 ตอนที่ 4 วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตามประเภทของโรงเรียน 

โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (One-way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกตาง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe ‘s test) 

 

ตาราง 11 วิเคราะหเปรียบเทียบ การบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขต 

     พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฏรธาน ีเขต 1 จําแนกตามประเภทของโรงเรียน 

 

การบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาเอกชน 

แหลงของ 

ความแปรปรวน 
df SS MS F P 

ดานการพัฒนาหลักสตูร  ระหวางกลุม           2.73 5 0.55 1.44 0.21 

ภายในกลุม               68.57 181 0.38   
 รวม     71.30 186    

ดานการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู 

ระหวางกลุม                1.59 5 0.32 1.67 0.02* 

ภายในกลุม           34.44 181 0.19   

 รวม 36.03 186    

ดานสื่อการเรียนการสอน ระหวางกลุม          0.75 5 0.15 0.92 0.47 

ภายในกลุม           29.42 181 0.16   
 รวม   30.17 186    

ดานการวัดผลและประเมนิผล ระหวางกลุม          0.41 5 0.08 0.95 0.45 

ภายในกลุม          15.48 181 0.09   

 รวม 15.88 186    

โดยรวม ระหวางกลุม 0.93 5 0.19 2.73 0.15 

ภายในกลุม 12.38 181 0.07   

 รวม 13.31 186    

                             * มีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 11 วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตาม ประเภทของโรงเรียน  

ครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สวนดานการพัฒนาหลักสูตร ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล ไม

แตกตางกัน เมื่อพบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ย จึงทําการทดสอบเปนรายคู ดังตาราง 12 

 

ตาราง 12 ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู ในการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฏรธาน ีเขต 1     

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู จําแนกตาม ประเภทของโรงเรียน  

 

ประเภทของโรงเรียน    

ประเภทของโรงเรียน    

อนุ
บา

ล 

ปร
ะถ

ม 

มัธ
ยม

ศึก
ษ

าต
อน

ตน
 

มัธ
ยม

ศึก
ษ

าต
อน

ปล
าย

 

ปว
ช.

 

ปว
ส.

 

4.44 4.47 4.64 4.46 4.41 4.42 

อนุบาล                     4.44 - -0.03 -0.19 -0.02 0.03 0.02 

ประถม  4.47  - -0.16* 0.01 0.07 0.05 

มัธยมศึกษาตอนตน 4.64   - 0.18 0.23 0.21 

มัธยมศึกษาตอนปลาย                   4.46    - 0.05 0.04 

ปวช. 4.41     - -0.02 

ปวส. 4.42      - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 12 ครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฏรธานี เขต 1 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู แตกตางกันกับครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนที่มี

การจัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคูอ่ืนๆ ไมแตกตาง

กัน  

 ตอนที่ 5 วิเคราะหเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฏรธาน ีเขต 1  

 จากการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฏรธานี เขต 1 ปรากฏผล ดังนี้ 

   1.  ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ดังนี้ 

     1.1  ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจในเรื่องการพัฒนา
หลักสูตร  ควรมีการปรับปรุงการใชหลักสูตรใหเปนปจจุบัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยัง
ไมบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไวในหลักสูตรเทาไรนัก ใหจัดการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง แตจะ

ใหสอนแบบบูรณาการ โดยไมมีตัวอยางมาใหดู 
      1.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา การจัดการเรียนรูตามความถนัดและความ
สนใจของผูเรียน เปนไปไดยาก เพราะผูเรียนมีความสนใจที่หลากหลายและแตกตางกัน การจัดการ
เรียนการสอนไมเปนไปในทิศทางเดียวกันในแตละโรงเรียน 

     1.3  ดานสื่อการเรียนการสอน พบวา ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อุปกรณไม
ครบ ไมไดนําอุปกรณมาใชในการเรียนการสอนจริง มีสื่อ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร
ไมเพียงพอ และไมทันสมัยเทาที่ควร 

    1.4  ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา เอกสารที่ตองกรอกในการวัดและประเมินผล
มีมากเกินไป ทําใหเกิดการทํางานที่ซ้ําซอนและสิ้นเปลืองเวลา การวัดผลและประเมินผลไม
หลากหลายไมเนนการคิดวิเคราะห โดยมากจะเนนความรูความจํา 

 2.  ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ดังนี้ 

     2.1  ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา ควรจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรตอครูผูสอน  
ควรมีวิทยากรมาใหความรู และมีวิทยากรในแตละสาระใหครบทั้ง 8 สาระ ควรมีการประชุมใน
เครือขายวิชาการ รวมจัดทําหลักสูตร นําเสนอหลักสูตรของแตละโรงเรียน เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข

รวมกัน และควรนําหลักสูตรมาวิเคราะหและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับพื้นฐาน
ทางการเรียนของผูเรียนมากข้ึน 
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   2.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน ควรอํานวยความสะดวกใหแกสถานศึกษาในเรื่องอุปกรณ เครื่องมือในการเรียน

การสอนใหมากขึ้น ควรเนนทักษะกระบวนการที่สามารถปฏิบัติไดจริง 
     2.3  ดานสื่อการเรียนการสอน พบวา ควรใหมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนใหเพียงพอกับจํานวนของผูเรียน ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทําสื่อให
เหมาะสม เพื่อเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

     2.4  ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา ควรกําหนดมาตรฐานรูปแบบการบันทึกการ
วัดและประเมินผล จากสวนกลางใหเปนรูปแบบเดียวกัน จัดอบรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
เพื่อเพิ่มทักษะใหครูผูสอน 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายของการวิจัยไว ดังนี้ 

 1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตาม ตําแหนงของครูผูสอน และประเภท
ของโรงเรียน  
  3.  เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จํานวน 34 โรงเรียน มีครูผูสอน จํานวน 1,141 
คน โดยใชตารางของเครจซี่; และมอรแกน (พิสณุ ฟองศรี. 2552: 109; อางอิงจาก Krejcie; & 
Morgan. 1970: 608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 187 คน หลังจากนั้นนําไปสุมแบบแบงชั้น (Stratified 

Random Sampling) โดยใชอําเภอเปนชั้น ตอจากนั้นนําไปสุมแบบงาย เพื่อหาจํานวนครูผูสอนที่
เปนกลุมตัวอยาง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา
โดยผานขั้นตอนการวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ดวยการหา

คาดัชนี IOC  (Index of Item Objective Congruence) คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีคาระหวาง 0.80 – 
1.00 หลังจากนั้นนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน  30 คน กับครูผูสอนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
เพื่อหาคาความเชื่อมั่น โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค    ผลการวิเคราะหมีคาความเชื่อมั่น 
0.973 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขอเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองและสามารถเก็บขอมูลได 187 

ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 สําหรับการจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การ

วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ใชคา X และ S.D. การทดสอบสมมติฐานใช
การวิเคราะห t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และเมื่อพบ

ความแตกตาง จึงดําเนินการทดสอบเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe ‘s test) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถามได ดังนี้ 

 1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากคือ ดานการวัดผลและประเมินผล รองลงมาคือ ดานสื่อการเรียน

การสอน และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ยกเวนดานการพัฒนาหลักสูตร อยูในระดับมาก
ที่สุด สามารถสรุปเปนรายดานได ดังนี้ 
    1.1  ดานการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมและรายขออยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การติดตามการประเมินผลการใชหลักสูตร รองลงมาคือ การ
วิเคราะห และประเมินสภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศนภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย และการนิเทศการใชหลักสูตร ตามลําดับ 
    1.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา อยูในระดับมากคือ การสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและ
หนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมาคือ การสงเสริมใหครูผูสอนจัดกระบวนการ
เรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และการ

ปฏิบัติจริง และการจัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูผูสอนในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการ
นิเทศที่รวมมือชวยเหลือ ตามความเหมาะสม ยกเวน การสงเสริมใหมีการพัฒนาครูผูสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด 

  1.3  ดานสื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมากคือ สนับสนุนใหครูผูสอนใชสื่อที่มีอยูในทองถิ่นมาใชประกอบการจัดการเรียนการ
สอน รองลงมาคือ จัดสรรงบประมาณใหครูผูสอนซื้อวัสดุ อุปกรณ มาจัดทําสื่อการเรียนการสอน  
กําหนดสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการสอน จัดหาเอกสาร ตํารา คูมือครูผูสอนที่

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหครูผูสอนไดศึกษา คนควา และสนับสนุน
ใหครูผูสอนใชสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ยกเวน สนับสนุนใหครูผูสอนเขารับการอบรม
การผลิตสื่อการเรียนการสอน และจัดหา สื่อวัสดุอุปกรณใหครูผูสอนนํามาใชประกอบการจัดการ

เรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด 
  1.4  ดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากคือ พัฒนาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน รองลงมาคือ 

สงเสริมใหครูผูสอนนําผลที่ไดจากการวัดผลประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง การ
จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการวัดและประเมินผลการเรียน การปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ใหมีคุณภาพ ยกเวนการวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
ประเมินผลและนําผลไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดทําเอกสารเพื่อใชในการวัดและ

ประเมินผลอยางครบถวนถูกตองปจจุบัน การรวมกันวางแผน การวัดและประเมินผลภายในโรงเรียน 
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และจัดใหมีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตาม
ความเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด 

 2. ผลวิเคราะหเปรียบเทียบ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตาม ตําแหนงของครูผูสอน 

ซึ่งครูผูสอนที่มีตําแหนงตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ครูผูสอนที่มีตําแหนงตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผลและประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา มากกวาครู

สวนดานการพัฒนาหลักสูตร และดานสื่อการเรียนการสอน ไมแตกตางกัน    

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตาม ประเภทของโรงเรียน ครูผูสอนที่

อยูในโรงเรียนตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา

รายดาน พบวา ครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการพัฒนา

หลักสูตร ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล ไมแตกตางกัน 

 4.  ปญหาและขอเสนอแนะ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 ดังนี้ 

     4.1  ดานการพัฒนาหลักสูตร ปญหา คือ ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจในเรื่องการ

พัฒนาหลักสูตร ควรมีการปรับปรุงการใชหลักสูตรใหเปนปจจุบัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนยังไมบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไวในหลักสูตรเทาไรนัก ใหจัดการสอนตามหลักสูตร
แกนกลาง แตจะใหสอนแบบบูรณาการ โดยไมมีตัวอยางมาใหดู ขอเสนอแนะดานการพัฒนา

หลักสูตร คือ ควรจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรตอครูผูสอน ควรมีวิทยากรมาใหความรู และมี
วิทยากรในแตละสาระใหครบทั้ง 8 สาระ ควรมีการประชุมในเครือขายวิชาการ รวมจัดทําหลักสูตร 
นําเสนอหลักสูตรของแตละโรงเรียน เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขรวมกัน ควรนําหลักสูตรมาวิเคราะห

และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับพื้นฐานทางการเรียนของผูเรียนมากข้ึน 

  4.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ปญหา คือ การจัดการเรียนรูตามความถนัดและ

ความสนใจของผูเรียนเปนไปไดยาก เพราะผูเรียนมีความสนใจที่หลากหลายและแตกตางกัน และการ
จัดการเรียนการสอนไมเปนไปในทิศทางเดียวกันในแตละโรงเรียน ขอเสนอแนะ คือ สํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ควรอํานวยความสะดวกใหแกสถานศึกษาใน

เรื่องอุปกรณ เครื่องมือในการเรียนการสอนใหมากข้ึน ควรเนนทักษะกระบวนการที่สามารถปฏิบัติ
ไดจริง 
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  4.3  ดานสื่อการเรียนการสอน ปญหา คือ ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อุปกรณ
ไมครบ ไมไดนําอุปกรณมาใชจัดในการเรียนการสอนจริง มีสื่อวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี เชน 

คอมพิวเตอรไมเพียงพอ และไมทันสมัยเทาที่ควร ขอเสนอแนะ คือควรใหมีการจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอกับจํานวนของผู เรียน ควรจัดสรร
งบประมาณในการจัดทําสื่อใหเหมาะสม เพื่อเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 
  4.4  ดานการวัดผลและประเมินผล ปญหา คือ เอกสารที่ตองกรอกในการวัดและ

ประเมินผลมีมากเกินไป ทําใหเกิดการทํางานที่ซ้ําซอนและสิ้นเปลืองเวลา การวัดผลและประเมินผล
ไมหลากหลายไมเนนการคิดวิเคราะห โดยมากจะเนนความรูความจํา กําหนดมาตรฐานรูปแบบการ
บันทึกการวัดและประเมินผลจากสวนกลางใหเปนรูปแบบเดียวกัน และจัดอบรมเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผล เพื่อเพิ่มทักษะใหครูผูสอน 
 

การอภิปรายผล 
 การบริหารงานวิชาการ 4 ขอบขายงาน ประกอบไปดวย 1. งานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2. งานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 3. ดานสื่อการเรียนการสอน และ 4. ดานการ

วัดผลและประเมินผล นับไดวาเปนภารกิจหลักที่โรงเรียนตองดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ  นํามา
อภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 
  1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เปนเพราะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถปรับตัวและมีความเขาใจในการบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนไดเปนอยางดี และตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารงานมาก ซึ่ง
เปนผลมาจากการไดรับการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และนําผลมา

ขยายในโรงเรียนใหบุคลากรไดรับทราบ จึงสงผลใหมีการบริหารงานวิชาการมีคุณภาพ  นอกจากนี้
ขอคนพบยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชราภรณ วิจารย (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ 
เขต 2 ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญ

ไพลิน เพียรเสมอ (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 – 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย
เขต 1 ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 – 2 ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

พระเสฏฐนันท  สุตาติ (2552: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กรณีศึกษา: โรงเรียนวชิรมกุฏ 
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กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ
มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดารัตน  พิมพอุบล (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นครู ผลการวิจัยพบวา 
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอนและครูวิชาการ  โดยรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก และสามารถ
อภิปรายผลเปนรายดานได ดังนี้ 

  1.1  ดานการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนี้เพราะหลักสูตร
สถานศึกษาเปนแผนหรือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในการจัด
การศึกษาที่ผูบริหารพึงสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาโดยเนนการบริการการศึกษาจัดใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูมีการสงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรูและการ
ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง มีการจัดทําหลักสูตรสงเสริมใหมีการรวมตัวจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อสรางเกณฑมาตรฐานและ
ติดตามการดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา เพื่อใหทองถิ่นมีความพึงพอใจตอการจัดบริการ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาตลอดจนการจัดทําหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของ
กลุมผูเรียนสอดคลองตามความตองการของผูเรียนและทองถิ่น ผูเรียนสามารถเขาถึงหลักสูตรตางๆ 

ที่จัดไวอยางทั่วถึงเปนไปตามความตองการของทองถิ่น และการเนนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา การบริหารงานวิชาการจึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองจัดการบริหารใหเปนระบบโดยเฉพาะการ
พัฒนาหลักสูตรโดยการสงเสริมใหผูบริหารครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพมีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการ
ทํางาน การพัฒนาหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกใน
เกียรติภูมิของความเปนคนไทยเชนเดียวกับ ปฎล  นันทวงศ และไพโรจน  ดวงวิเศษ (2553: 9) 

สรุปวา หลักสูตรมีความสําคัญยิ่งในฐานะที่เปนเอกสารที่กําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน ซึ่งผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาทุกฝายตองยึดถือเปนแนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคคล
ใหมีประสิทธิภาพตามที่พึงประสงคใหแกสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิด
ของ สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ (2542: 378–379) ไดเสนอหลักการพัฒนาหลักสูตร วาควรมีการ

ดําเนินงานเปนระเบียบแบบแผนตอเนื่องกันโดยคํานึงถึงจุดเริ่มตนของการพัฒนาจากที่ใดกอน แลว
จะดําเนินการอยางไรในขั้นตอนตอไป การคํานึงถึงวิธีการดําเนินงานตางๆ หลักการและวิธีปฏิบัติ
ตลอดจนองคประกอบตางๆ เชน การทดสอบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จะตอง

มีการฝกอบรมครูผูสอนใหเขาใจหลักสูตรใหม ความรูและแนวคิดใหมๆ การคํานึงถึงประโยชนใน
ดานพัฒนาจิตใจ และทัศนคติของผูเรียน มีความจําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือ การประสานงาน
อยางดีจากเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับหลักสูตรทุกดาน และเวลาในการติดตามผล และการมีผูนําที่

ชํานาญ และมีความสามารถในการบริหารงานเปนอยางดี 
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  1.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะ
โรงเรียนเอกชนมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนสามารถปรับตัวได มีมนุษยสัมพันธที่ดี และ

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนสวนหนึ่งที่สถานศึกษาตองจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เนื่องจาก
การจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสังคมมีทักษะการ
ดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีในการดํารงชีวิตในสังคมซึ่งเปนสิ่ง
ที่ผูบริหารจะตองวางแผนการกําหนดกิจกรรมการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับ

การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มี
จิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเปนไทย ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก การจัดกระบวนการเรียนรู
ที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ และตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมที่แตกตางกันแกปญหาใน

สังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี นอกจากนี้ขอคนพบยังสอดคลองกับแนวคิดของ กุลยา ตันติ
ผลาชีวะ (2551: 35) ที่กลาววา การเรียนรูเปนกลไกของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของบุคคลที่
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงศักยภาพของพฤติกรรมอยางถาวร โดยเปนผลจากประสบการณที่ไดรับ

สามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลาซึ่งมีปฏิสัมพันธกับบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได
กําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพไวในมาตรา 24 โดยใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ

ความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การฝกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ทักษะที่
ตองฝก ไดแก กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู การจัด

กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ทําเปน รักการอาน 
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยาง
ไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุก

วิชา และสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวย
ความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ครูผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

  1.3  ดานสื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะ สื่อเปน
เครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งเพราะไมมีครูผูสอนคนใดประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
โดยไมมีสื่อประกอบการสอนเพราะการใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะ มีเจตคติ

และเขาใจในกระบวนการเรียนการสอน นอกจากนี้สื่อยังเปนเครื่องกระตุนใหเด็กเกิดความรูความ
เขาใจไดรวดเร็ว ผูบริหารจึงตองใหการสนับสนุนใหครูผูสอนไดรับการอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนเปนสําคัญ และสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอตอการจัดการเรียนรูโดยเฉพาะในยุค

ปฏิรูปการศึกษา และยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายและรวดเร็วจนทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว งาย และชัดเจนในเนื้อหาวิชามากขึ้น และยังสงเสริมบรรยากาศที่เอื้อ
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ตอการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนกับผูเรียนจนสงผลดี
ตอความรูความเขาใจของผูเรียน นอกจากนี้ขอคนพบยังสอดคลองกับแนวคิดของ วัชรี เลี่ยนบรรจง 

(2553: 2) ไดสรุปถึง การจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ วาผูบริหารควรจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ ไวใหพรอมสําหรับบริการแกครูผูสอน จัดระบบการผลิต การยืม การเก็บรักษา การ
ซอมแซมใหทันสมัยอยูเสมอ รวมทั้งควรสํารวจความตองการใชสื่อวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
ตางๆ สําหรับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผน

ดําเนินการตอไป 
  1.4  ดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะโรงเรียน
เอกชนมีการวัดและประเมินผลเปนกระบวนการและปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง ของการจัดการเรียนการ

สอน เพราะในการจัดการเรียนการสอนในแตละครั้งผูสอนไมสามารถทราบไดวาผูเรียนเกิดการ
เรียนรูในเรื่องใดบาง มากนอยเพียงใด ดังนั้นผูสอนจึงตองหาสาเหตุดังกลาวมาวิเคราะหหาเหตุผล 
เพื่อปรับปรุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามจุดประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไว นอกจากนี้การวัด

และประเมินผลการเรียนรูซึ่งเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพราะจะชวยใหได
ขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้ง
ขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
นอกจากนี้ขอคนพบยังสอดคลองกับแนวคิดของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 270) ไดอธิบายถึง การ

รายงานผลการประเมินผลการเรียนวา เปนการแจงผลการเรียนรูและพัฒนาการในดานตาง ๆ ซึ่ง
เปนความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ใหผูเรียนและผูเกี่ยวของทุกฝายไดทราบ 
เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข และสงเสริมพัฒนาการเรียนของผูเรียนใหประสบความสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใชเปนขอมูลสําหรับออกเอกสารหลักฐานการศึกษาสําหรับการ
ตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผูเรียนตามบทบาทหนาที่ของแตละ
ฝาย ขอมูลในรายงานการประเมินประกอบดวย ขอมูลการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ขอมูล

การประเมินผลระดับสถานศึกษา ขอมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ และขอมูลพัฒนาการของ
ผูเรียนดานอื่นๆ ลักษณะของขอมูลในรายงานการประเมิน อาจเปนตัวเลข ตัวอักษร คํา หรือ
ขอความที่เปนตัวแทนระดับความรูความสามารถของผูเรียนที่เกิดจากการประเมินผล สรุปตัดสินผล
การเรียนของผูเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2542: 24-25) กลาววา 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพราะจะชวย
ใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน 
รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตาม

ศักยภาพ 
 2.  ผลวิเคราะหเปรียบเทียบ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตาม ตําแหนงของครูผูสอน 

พบวา ครูผูสอนที่มีตําแหนงตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ครูผูสอนที่มีตําแหนงตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
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ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผลและประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา มากกวาครู

สวนดานการพัฒนาหลักสูตร และดานสื่อการเรียนการสอน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่วางไว ที่เปนเชนนี้เพราะ บุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานวิชาการใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ตามเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการบริหารงานวิชาการเปนภารกิจหนักของ
สถานศึกษา ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ที่มุงกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่
จะใหสถานศึกษาดําเนินการโดยอิสระ คลองแคลว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดารัตน พิมพอุบล (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นครู ผลการวิจัยพบวา 
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จําแนกตาม
สถานภาพ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และใชผลการวิจัยของ อินทร วุฒิไชย 

(2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 8 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอน 
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
จริน แกวอินแสง (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการใหสอดคลอง

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเมือง 
จังหวัดนาน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูฝายปฏิบัติการสอนพบวา ดานการ
วางแผน ดานการบริหารหลักสูตร ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการจัดสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดานการวัดผลประเมินผล และดานการมีสวนรวมของชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถิ่นพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.  ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตาม ประเภทของโรงเรียน 

ครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สวนดานการพัฒนาหลักสูตร ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล ไม

แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว ที่เปนเชนนี้เพราะการบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา อันเปนเปาหมายสูงสุดในภารกิจของสถานศึกษาซึ่งคุณภาพการศึกษาที่คาดหวัง 

คือ คุณสมบัติอันพึงประสงคที่จะเกิดขึ้นแกผูเรียน ไดแก ความรูความเขาใจ ความคิด ทักษะ 

ความสามารถ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณลักษณะในดานบุคลิกภาพ คานิยม คุณธรรม 

จริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญไพลิน เพียรเสมอ (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
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วิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 – 2 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 ที่พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 – 2 ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วาที่รอยตรีสุรศักดิ์ สุทธิศรี (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

การบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย

ของทัศนีย กรรณิกา (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการ

บริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัย

พบวา โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรคมีสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูในระดับ

มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของวัชราภรณ วิจารย (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน ที่พบวา การบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตาม

ทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยแบงเปนขอเสนอแนะที่ไดจาการวิจัย และขอเสนอแนะในการทํา
วิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

  จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ควรจัดทําโครงการพัฒนาความรูครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการ

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการ
วัดผลประเมินผล เพื่อใหทุกคนมีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการตอไป 
   2. ควรมีการวางแผนการนิเทศงานวิชาการอยางเปนระบบเพื่อติดตาม นิเทศและ

บริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร 
 3. ควรมีการสนับสนุนใหครูผูสอนใชสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครูผูสอนใหสามารถสรางสื่อดวยเครื่องมือและเทคนิคใหมๆ ที่เหมาะสม 

  4. ควรมีการวางแผนการบริหารงานวิชาการอยางเปนระบบและการปรับปรุงเครื่องมือวัด
และประเมินผล ใหมีคุณภาพ และสงเสริมใหมีการดําเนินงานวิชาการตามแผนที่วางไว โดยเฉพาะ
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
  1.  ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ จากครูผูสอน นักเรียน และผูปกครองเพื่อใหการบริหารงาน

วิชาการมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2.  ควรมีการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนตาม
เกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพื่อนํามากําหนดเปนเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับกลุม

สถานศึกษาเอกชนเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายชื่อผูเชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 

1. นายประทีป ทองดวง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
     สุราษฏรธาน ีเขต 1  

        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1  

 
2. นายจิรพัส ทองสีทอง        ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 

        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 

 
3. นายพรทิพย เพชรเกื้อ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวชิรประดษิฐ 

       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 

 
4. นางทัศนีย รุงเรือง        ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 

 

5. นางกฤษนา ธนอารักษ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1  

 

คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

    ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครูผูสอน 
         ตอนที่ 2  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน                 
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1  

         ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน                   
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 

2. ในการตอบแบบสอบถามแตละตอน จะมีคําชี้แจงไว ขอใหทานพิจารณาคําชี้แจงแตละ
ตอนแลวจึงตอบคําถามใหครบทุกขอ ตามความเปนจริง 

3. ขอมูลที่ทานตอบแบบสอบถามครัง้นี้ จะไมมีผลกระทบตอสิทธโิดยชอบอันใดของผูตอบ
แบบสอบถาม ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทานในการกรอกแบบสอบถามตามความเปนจรงิ ซึ่ง
จะนําขอมูลที่ไดไปใชเพื่อการศึกษาเทานั้น 

 
 

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

 
 

(นายวิเชียร  ยอดจักร) 
นิสิตปรญิญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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          แบบสอบถามเลขที่ [  ]  [  ]  [  ] 
ตอนที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของครูผูสอน 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริง 

            เกี่ยวกับตัวทาน 
 

1. ตําแหนงของครูผูสอน  

        1.    คร ู

           2.    บุคลากรทางการศึกษา 

 
2. ประเภทของโรงเรียน 

    2.1 สายสามญัศึกษา 

       2.1.1.      อนุบาล                    

          2.1.2.      ประถม  

          2.1.3.      มัธยมศึกษาตอนตน 

       2.1.4.      มัธยมศึกษาตอนปลาย  
     2.2 สายอาชีวะศึกษา                    

          2.2.1.      ปวช. 

          2.2.2.      ปวส. 

 

ตอนที่ 2 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1  

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นหรือเหตุผลของทาน โดยมีเกณฑ

การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
  5 หมายถึง การปฏิบัติในระดับมากทีสุ่ด 

4 หมายถึง การปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง การปฏิบัติในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง การปฏิบัติในระดับนอย 
1 หมายถึง การปฏิบัติในระดับนอยที่สุด         
 

 
 



 113

 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ที่สดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สดุ 

ดานการพัฒนาหลักสูตร      

1. การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 จากสภาพปญหา และความตองการของ

สังคม ชุมชน และทองถิน่ 

     

2. การวิเคราะห และประเมินสภาพสถานศึกษา เพื่อ
กําหนดวิสัยทัศนภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึง

ประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 

     

3. การจัดทําโครงสรางหลักสตูรและสาระตางๆ ใน
หลักสตูรสถานศึกษาทีส่อดคลองกับวิสัยทัศน

เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

     

4. การนําหลักสตูรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม 

     

5. การนิเทศการใชหลักสูตร      

6. การติดตามการประเมินผลการใชหลักสูตร      

7. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรตามความเหมาะสม      

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู      

8. การสงเสริมใหครจูัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตาม
สาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั 

     

9. การสงเสริมใหครผููสอนจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ 
ความถนัดของผูเรียน และการปฏิบัติจริง 

     

10. การจัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครผููสอน
ในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือ
ชวยเหลือ ตามความเหมาะสม 

     

11. สงเสริมใหมีการพัฒนาครูผูสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

     

 

 
 

 
 



 114

 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ที่สดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สดุ 

ดานสื่อการเรียนการสอน      

12. จัดหาเอกสาร ตํารา คูมือครูผูสอนที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญัให

ครูผูสอนไดศึกษา คนควา 

     

13. จัดสรรงบประมาณใหครผููสอนซื้อวัสดุ อุปกรณ มา
จัดทําสื่อการเรียนการสอน 

     

14. สนับสนุนใหครูผูสอนเขารับการอบรมการผลติสื่อ
การเรียนการสอน 

     

15. สนับสนุนใหครูผูสอนใชสื่อประกอบการจัดการเรียน

การสอน 

     

16. จัดหา สื่อวัสดุอุปกรณ ใหครผููสอนนํามาใช
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

     

17. สนับสนุนใหครูผูสอนใชสื่อที่มีอยูในทองถิ่นมาใช
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

     

18. กําหนดสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการ

สอน 

     

ดานการวัดผลและประเมินผล      

19. การรวมกันวางแผน การวัดและประเมินผลภายใน
โรงเรียน 

     

20. การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการวัดและประเมนิผล
การเรียน 

     

21. การจัดทําเอกสารเพื่อใชในการวัดและประเมนิผล
อยางครบถวนถูกตองปจจุบัน 

     

22. การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลและนําผลไป
ใชปรับปรุงการเรียนการสอน 

     

23. จัดใหมีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาใหความรูแก

ครูผูสอนเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามความ
เหมาะสม 
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การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ที่สดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สดุ 

ดานการวัดผลและประเมินผล (ตอ)      

24. สงเสริมใหครผููสอนนําผลทีไ่ดจากการวัดผล
ประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง 

     

25. พัฒนาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลใหได
มาตรฐาน 

     

26. การปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผล ใหมี
คุณภาพ 

     

 

 

ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน  

  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฏรธานี เขต 1 

 

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเหน็พรอมทัง้ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานวิชาการ 

1. การพัฒนาหลักสูตร 

 ปญหา……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 ปญหา……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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3. สื่อการเรียนการสอน 

 ปญหา……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. การวัดผลและประเมินผล 

 ปญหา……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

                                                                                           นายวิเชียร  ยอดจักร       
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ภาคผนวก ค 

การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
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ตารางสรุปการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
                       

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 

ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 

คา 

IOC 

1 2 3 4 5 

ดานการพัฒนาหลักสูตร       

1. การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 จากสภาพปญหา และความตองการของ

สังคม ชุมชน และทองถิน่ +1 0 +1 +1 +1 0.8 

2. การวิเคราะห และประเมินสภาพสถานศึกษา เพื่อ
กําหนดวิสัยทัศนภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึง

ประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย +1 +1 +1 +1 +1 1 

3. การจัดทําโครงสรางหลักสตูรและสาระตางๆ ใน
หลักสตูรสถานศึกษาทีส่อดคลองกับวิสัยทัศน

เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค +1 +1 +1 +1 +1 1 

4. การนําหลักสตูรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1 

5. การนิเทศการใชหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 1 

6. การติดตามการประเมินผลการใชหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 1 

7. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรตามความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู       

  8. การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตาม
สาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั +1 +1 +1 +1 +1 1 

  9. การสงเสริมใหครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนรู โดย

จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจ ความถนัดของผูเรียน และการปฏิบัติจรงิ +1 +1 +1 +1 0 0.8 

10. การจัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครผููสอน

ในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือ
ชวยเหลือ ตามความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1 

11. สงเสริมใหมีการพัฒนาครูผูสอนเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1 
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ตาราง  (ตอ) 

 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 

ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 
คา 

IOC 
1 2 3 4 5 

ดานสื่อการเรียนการสอน       

12. จัดหาเอกสาร ตํารา คูมือครูผูสอนที่เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญัใหครผููสอนได
ศึกษา คนควา +1 +1 +1 +1 +1 1 

13. จัดสรรงบประมาณใหครผููสอนซื้อวัสดุ อุปกรณ มา

จัดทําสื่อการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1 

14. สนับสนุนใหครผููสอนเขารับการอบรมการผลติสื่อการ
เรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1 

15. สนับสนุนใหครผููสอนใชสื่อประกอบการจัดการเรียนการ
สอน +1 0 +1 +1 +1 0.8 

16. จัดหา สื่อวัสดุอุปกรณ ใหครผููสอนนํามาใชประกอบการ

จัดการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 0 0.8 

17. สนับสนุนใหครผููสอนใชสื่อที่มีอยูในทองถิ่นมาใช
ประกอบการจัดการเรียนการสอน +1 0 +1 +1 +1 0.8 

18. กําหนดสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการ
สอน +1 +1 +1 +1 +1 1 

ดานการวัดผลและประเมินผล       

19. การรวมกันวางแผน การวัดและประเมินผลภายใน

โรงเรียน +1 0 +1 +1 +1 0.8 

20. การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการวัดและประเมนิผล
การเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1 

21. การจัดทําเอกสารเพื่อใชในการวัดและประเมนิผลอยาง
ครบถวนถูกตองปจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1 1 

22. การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลและนําผลไปใช
ปรับปรุงการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1 
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ตาราง  (ตอ) 

 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 

ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 
คา 

IOC 
1 2 3 4 5 

23. จัดใหมีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาใหความรูแก

ครูผูสอนเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามความ
เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1 

24. สงเสริมใหครผููสอนนําผลทีไ่ดจากการวัดผลประเมนิผล

มาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง +1 0 +1 +1 +1 0.8 

25. พัฒนาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1 

26. การปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผล ใหมีคุณภาพ +1 +1 +1 +1 +1 1 
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ภาคผนวก ง 

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ตารางสรุปการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
                       

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 
คาความ

เชื่อมั่น 

ดานการพัฒนาหลักสูตร  

1. การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จากสภาพ
ปญหา และความตองการของสงัคม ชุมชน และทองถิ่น .972 

2. การวิเคราะห และประเมินสภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศนภารกิจ 

เปาหมาย คุณลักษณะที่พงึประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย .972 

3. การจัดทําโครงสรางหลักสตูรและสาระตางๆ ในหลักสตูรสถานศึกษาที่
สอดคลองกับวิสัยทัศนเปาหมายและคณุลักษณะที่พึงประสงค .972 

4. การนําหลักสตูรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช
หลักสตูรใหเหมาะสม .973 

5. การนิเทศการใชหลักสูตร .973 

6. การติดตามการประเมินผลการใชหลักสูตร .972 

7. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรตามความเหมาะสม .972 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  
  8. การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรู

โดยเนนผูเรียนเปนสําคญั .973 

  9. การสงเสริมใหครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และการปฏิบัติจรงิ .972 

10. การจัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครผููสอนในกลุมสาระตาง ๆ โดย
เนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือ ตามความเหมาะสม .974 

11. สงเสริมใหมีการพัฒนาครูผูสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความ
เหมาะสม .972 

ดานสือ่การเรียนการสอน  

12. จัดหาเอกสาร ตํารา คูมือครูผูสอนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญใหครผููสอนไดศึกษา คนควา .971 

13. จัดสรรงบประมาณใหครผููสอนซื้อวัสดุ อุปกรณ มาจัดทําสื่อการเรียนการสอน .972 

14. สนับสนุนใหครผููสอนเขารับการอบรมการผลติสื่อการเรียนการสอน .972 

15. สนับสนุนใหครผููสอนใชสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน .971 
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ตาราง  (ตอ) 

 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 
คาความ

เชื่อมั่น 

ดานสื่อการเรียนการสอน  

16. จัดหา สื่อวัสดุอุปกรณ ใหครผููสอนนํามาใชประกอบการจัดการเรียนการสอน .972 

17. สนับสนุนใหครผููสอนใชสื่อที่มีอยูในทองถิ่นมาใชประกอบการจัดการเรียน
การสอน .971 

18. กําหนดสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการสอน .973 

ดานการวัดผลและประเมินผล  

19. การรวมกันวางแผน การวัดและประเมินผลภายในโรงเรียน .972 

20. การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการวัดและประเมนิผลการเรียน .971 

21. การจัดทําเอกสารเพื่อใชในการวัดและประเมนิผลอยางครบถวนถูกตอง
ปจจุบัน .972 

22. การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการ
ประเมินผลและนําผลไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน .972 

23. จัดใหมีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการ

วัดผลประเมินผลตามความเหมาะสม .972 

24. สงเสริมใหครผููสอนนําผลทีไ่ดจากการวัดผลประเมนิผลมาปรับปรุงการเรียน
การสอนของตนเอง .972 

25. พัฒนาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน .972 

26. การปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผล ใหมีคุณภาพ .971 

เฉลี่ย .973 
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