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 การวิจยัครัง้นีมี้ ความมุง่หมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัชลบรีุ   ใน 6 

ด้าน คือ การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน  การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศกึษา และการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้เป็น

ผู้บริหารโรงเรียน 96 คน เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มีคา่ความ

เช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .83  สถิตท่ีิใช้ ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การ

ทดสอบคา่ที(t-test Independent) และการความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) เม่ือ

พบความแตกตา่ง ทําการเปรียบเทียบเป็นรายคูโ่ดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’  Methods) 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1)  สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็กสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัชลบรีุ มีการปฏิบตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   

2) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก สงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัชลบรีุ จําแนกตาม ประสบการณ์การทํางาน  และ

ท่ีตัง้โรงเรียน พบวา่ มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .05   เม่ือจําแนกตาม สถานภาพและรูปแบบการจดัชัน้เรียน พบวา่ มีสภาพปฏิบตังิานด้านการ

บริหารวิชาการโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั  

3) การศกึษาปัญหา พบมากท่ีสดุด้านบคุลากรขาดความรู้ ในการบริหารงานวิชาการ 

รองลงมาคือ ปัญหาการขาดแคลนบคุลากร บคุลากรขาดทกัษะในการปฏิบตังิาน การขาดงบประมาณ

ในการพฒันา    มีข้อเสนอแนะคือ การจดัอบรม การทําคูมื่อการปฏิบตังิาน  การพฒันาหลกัสตูร การ

ตดิตามอยา่งตอ่เน่ืองโดยศกึษานิเทศก์ และการระดมทรัพยากรจากทกุภาคสว่นมาสนบัสนนุการ

บริหาร 
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 The purpose of this study were to study and compare  of  academic administration 

in the small –size primary school under Chon Buri provincial primary education office in 6 

aspects: 1) curriculum  development  2) learning process development  3) the measurement 

and evaluate and the comparison transfer  4) the research for develop education quality  5) 

mass media innovation development and way education technology and 6) quality 

assurance development within , school.  The subject of this study were 48 administrators 

and 48 teachers in the small –size primary school under Chon Buri provincial primary 

education office. The research instrument was the 5-level scale questionairea form the most 

to the least . The reliability was .83 . The statistical data analysis were percentage, average, 

standard deviation, t-test Independent and One-Way ANOVA. Test the difference of the 

average was lay a pair by the way of Sheffe’s Method. 

The research finding were as follows. 

1) Administration in the small –size primary school under Chon Buri provincial 

primary education office were generally at a high level. 

2) The comparison of administration in the small –size primary school in  the 

small –size primary school under Chon Buri provincial primary education office in working 

experience and school location were different and the statistical signification at 

0.5 ,whereas there were no signification in  position and  classroom format. 

3) The problem there were found that teachers lake knowledge of 

administration ,lake of personnel, lake integrated skill and  budget depletion in the 

development. The suggestion were, train the knowledge, doing handbook the work, 

course development, following by study the supervision and mobilizing  resource. 

 

  



 อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และคณะกรรมการ

สอบ   ได้พิจารณาสารนิพนธ์เร่ือง  การศกึษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษา

ขนาดเล็ก สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัชลบรีุ ฉบบันีแ้ล้ว เห็นสมควรรับ

เป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้ 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
 

………………………………………………………….. 

(อาจารย์ ร.อ. ดร. อภิธีร์  ทรงบณัฑิตย์ ร.น.) 
 

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

………………………………..……………………….. 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร. พวงรัตน์  เกษรแพทย์) 
 

  

 คณะกรรมการสอบ 
 

             ……………………………………………………..ประธาน 

                (อาจารย์ ร.อ. ดร. อภิธีร์  ทรงบณัฑิตย์ ร.น.) 
 

             ……………………………………………………..กรรมการสอบสารนิพนธ์ 

                                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร. พวงรัตน์  เกษรแพทย์) 
 

              ……………………………………..………………กรรมการสอบสารนิพนธ์ 

                                         (อาจารย์  ดร. จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน์) 
 

อนมุตัใิห้รับสารนิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาการศกึษา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

    ……………………………………………………..คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

      (รองศาสตราจารย์  ดร. ประพนัธ์ศริิ  สเุสารัจ) 

           วนัท่ี        เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 



ประกาศคุณูปการ 

สารนิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาอยา่งสงู จาก ร.อ.ดร.อภิธีร์  ทรงบณัฑิตย์ ร.น. 

อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีให้คําปรึกษาพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบังานวิจยั ซึง่

ทา่นได้ให้กําลงัใจแก่ผู้ ทําวิจยัตลอดมาจงึขอขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงู ขอขอบพระคณุ  ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ ดร.วีระ สภุากิจ อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสาร

นิพนธ์ ขอขอบพระคณุอาจารย์ ดร.จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน์  คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสาร

นิพนธ์และ   กรรมการสอบสารนิพนธ์  ขอขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตรจารย์ ดร .พวงรัตน์ เกษรแพทย์  

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ท่ีได้ให้คําแนะนําท่ีมีประโยชน์ ทําให้งานวิจยัฉบบันี ้มีความสมบรูณ์

ย่ิงขึน้  ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้  

 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.สมชาย  เทพแสง  อาจารย์ ดร.จนัทรัศม์   ภตูอิริยวฒัน์       

นางดวงแข  สรุะประเสริฐ ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ชลบรีุ เขต 1  นางสาวบญุเอือ้ เอ่ียมรัตน์ ผู้ อํานวยการโรงเรียนบ้านมาบคล้า  และนางณฐัฐิญา สวิุมล 

ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านมาบคล้า  ท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ ปรับปรุงแบบสอบถามจน

เป็นท่ีเรียบร้อย และขอขอบคณุนายฉนั  รุจิราภิลกัษณ์ ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ท่ีได้ให้คําแนะนําและกําลงัใจแก่ผู้ วิจยัตลอดมา 

 นอกจากนีผู้้ วิจยัขอขอบพระคณุผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ชลบรีุ เขต1 ,2  และ3 ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็กทกุทา่นท่ีเมตตาและให้

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือใช้ประกอบในการทําสารนิพนธ์ครัง้นี  ้

ท้ายสดุ ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุพอ่ แม ่พ่ีผู้ ท่ีมีพระคณุตอ่ผู้ วิจยัท่ีได้เลีย้งด ูอบรมสัง่สอน ด้วย

ความหว่งใย เพ่ือให้ผู้ วิจยัเป็นคนดี ซ่ือสตัย์ ทําประโยชน์ตอ่สงัคม ขอบคณุพ่ีและเพ่ือนครูโรงเรียนบ้าน

มาบคล้า สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1  ท่ีให้กําลงัใจและสนบัสนนุ

การศกึษาระดบัปริญญาโท  ทําให้ผู้ วิจยัได้ศกึษาสถาบนัการศกึษาท่ีมีคณุภาพแหง่นีจ้นสําเร็จ  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กนับเป็นการบริหารที่มีความแตกต่าง
จากโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ จากการสรุปของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   
(2551: 45-46)  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาพบจุดอ่อนด้านการบริหารการศึกษาซึ่ง
พบว่า มีความแตกต่างระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยที่โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก
ยังขาดศักยภาพ   ท้ังด้านครู วัสดุครุภัณฑ์ การพัฒนาวิชาการ รวมทั้งมีความแตกต่างกันทั้งใน
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  ซึ่งเกิดจากในโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถน านโยบาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติได้ครบ  ซึ่งสอดคล้องจากผลการสรุป ของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา  (2552: ง) พบว่าโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์การสอน 
เนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณ์การสอน สื่อที่มีอยู่ไม่ตรงกับเนื้อหา ขาด
ความหลากหลายและทันสมัย จากการศึกษาเพิ่มเติมพบข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าคุณภาพ
การศึกษาไทยด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน พื้นที่ต้ัง โรงเรียนขนาด
ใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและภาคกลางมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และโรงเรียน
สาธิตและเอกชนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกด้าน ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่เศรษฐกิจต่ า มี
คะแนนเฉลี่ยที่ต่ ากว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาไทยมีความแตกต่างตามสภาพภูมิ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ (พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ.  2554: 15)   

ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น
หมายถึงโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน นั้น พบปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กคือ ขาด
งบประมาณ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน มีครูไม่ครบหรือไม่เพียงพอ ที่จะสอนให้ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และครูผู้สอนตลอดจนผู้บริหารของโรงเรียนขนาดเล็กยังมีภาระงานที่ได้รับมอบหมายเชิง
นโยบาย จากเหตุดังกล่าวประกอบกับเหตุผลอื่น ๆ  ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กโดยทั่วไปมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า  และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ประสงค์ เมธีพินิตกุล .  2553: 32) สอดคล้องกับ
การศึกษาของสมเดช สีแสง.  (2552: 10)  ท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้สื่ออุปกรณ์ไม่

เพียงพอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และไม่ผ่านการประเมินของ สมศ.  
จากการศึกษาของ  วินิตา ศุกระมูล  (2546: 34)  พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่ควรเป็นผู้น า

ทางวิชาการ และพฤติกรรมการเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์สูงกับความส าเร็จต่อ
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การบริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน   มนตรี ศรีเพชร  (2546: บทคัดย่อ)  ท าการวิจัยการศึกษาการ
ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบว่า  ใน ด้านหลักสูตร โรงเรียนมีปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ไม่ครบถ้วน ด้านการเรียนการสอน พบว่า โรงเรียนมีปัญหาขาดแคลน
บุคลากร  ท าให้เกิดปัญหาการจัดครูเข้าชั้นเรียนไม่ครบชั้น ครูสอนมากกว่า หนึ่งชั้นเรียน ครูขาดทักษะ
การสอนแบบบูรณาการ ครูมีภาระหน้าที่มาก  ท าให้สอนได้ไม่เต็มที่ ครูขาดความรู้เฉพาะทางไม่
สามารถสอนได้ทุกวิชาในชั้นเดียวกันหรือมากกว่าหนึ่งชั้น  ด้านวัสดุสื่อประกอบหลักสูตรและสื่อการ
เรียนการสอน พบว่า โรงเรียนมีปัญหาขาดแคลนในการจัดซื้อ และจัดท าสื่อการเรียนการสอน โรงเรียน
ไม่มีระบบการจัดเก็บบ ารุงรักษาและน าไปใช้  ด้านวัดประเมินผล พบว่า โรงเรียนมีปัญหาครูผู้สอนไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ขาดเครื่องมือในการวัดประเมินผล  

ในเรื่องของการบริหารกลยุทธ์นั้น งานด้านวิชาการก็นับเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  จากการศึกษาของ อัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์   (2552: 288)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การน าเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กแบบรวมเรียน  ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็น
ปัญหาล าดับแรกยังมีปัญหาใน การจัดท าคู่มือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ภารกิจนี้ไม่ได้ปฏิบัติ 
เนื่องจาก ขาดวิทยากร และครู ขาดความรู้ความช านาญในการวิจัย ขาดการนิเทศ  นอกจากน้ี
การศึกษาของ วรรณวิษา เภาวิเศษ  (2549: ง)  ที่ท าการวิจัยสภาพและปัญหาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 10 จังหวัด
ภาคใต้ พบว่า ชุมชน และคณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูมีจ านวนไม่เพียงพอ ครูขาดความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา ไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ไม่มีเวลาท าแผนการจัดการเรียนรู้ ขาด
งบประมาณในการด าเนินการจัดท าสาระการเรียนรู้  ครูขาดความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ครูมีจ านวนไม่เพียงพอแก่การพัฒนาการเรียนการสอนขาดงบประมาณในการหาสื่อการเรียนรู้ท่ี
มีคุณภาพ และครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ส าหรับแนวคิดเรื่องการบริหารวิชาการ อาจออกแบบได้หลายรูปแบบดังเช่น การศึกษางาน
ของ  มิลเลอร์  (กิติมา ปรีดีดิลก.  2532: 48; อ้างอิงจาก Miller.  1965: 175) ได้กล่าวถึงการ
บริหารงานวิชาการว่าประกอบด้วยสิ่งส าคัญ 4 ด้านคือ  1) การจัดโปรแกรมการเรียน  2)การปฏิบัติ
ตามโปรแกรม 3)การติดตามการเรียนการสอน และ 4)การจัดบริการการสอน  ซึ่งการศึกษาของกิติมา 
ปรีดีดิลก (2532: 57-58) ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการเป็น 6 ด้านคือ 1) แผนปฏิบัติงาน
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ด้านวิชาการ 2) หลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย หลักสูตร โครงการสอน ประมวลการสอน 3) การ
จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยงานการจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การจัด
แบบเรียน การจัดห้องสมุด  การจัดท าคู่มือครู 4) สื่อการเรียนการสอน 5) การปรับปรุงการเรียนการ
สอน  การนิเทศการสอน การฝึกอบรม และ 6) การวัดและประเมินผล   การก าหนดขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการของ กมล ภู่ประเสริฐ  (2544:  9-18) แบ่งเป็น 8 ด้าน คือ 1) การบริหารหลักสูตร   
2)การบริหารการเรียนการสอน    3)การบริหารการประเมินผลการเรียน   4) การบริหารการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา  5) การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ      6) การบริหารวิจัยและพัฒนา 
7) การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืน ๆ  และ 8) การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ  
และข้อก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ  (2552: 6-7)  สรุปว่าการบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการมี 12 ด้าน  ดังนี้  
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้    3) การวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน    4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5)การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา   6)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้    7)  การนิเทศการศึกษา   8) การแนะแนว
การศึกษา    9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     10) การส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน  11)  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  และ 
12)  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา  โดยที่รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2553: 30) ได้ก าหนดขอบข่ายงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาเป็น 4 ด้านตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ  1) ด้านหลักสูตร   2) ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  3) การวัด/ประเมินผลและการเรียนรู้และรับเข้าศึกษาต่อ และ  4)  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(ICT)  ปรียาพร วงศ์อนุตโรจน์  (2553: 3-4) ได้
ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้ได้แก่  1) การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ  2) การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน  3) การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน  4)  การวัดและ
ประเมินผล 

เนื่องจากผู้วิจัยได้ส ารวจข้อมูลด้วยตนเองโดยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก 3 ท่าน เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยน า
ข้อมูลทั้งแนวทฤษฎีและจากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สรุปได้ว่าขอบข่ายการบริหารงานวิชาการที่ส าคัญและเป็นไปตามบริบทด้านจ านวน
บุคลากร และสภาพพื้นที่นั้น แบ่งเป็น  6 ด้านดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  3) การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา  5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และ และ 6) การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาดังนั้นผู้วิจัยจึงน ามาเป็นกรอบในการศึกษา  

จังหวัดชลบุรี มีโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 277 โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน จ านวน 69 
โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 มี 17 โรงเรียน ใน 3 อ าเภอคือ อ าเภอ
เมือง อ าเภอบ้านบึงและอ าเภอหนองใหญ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มี 
44 โรงเรียน ในอ าเภอพนัสนิคม  อ าเภอพานทอง อ าเภอบ่อทอง และอ าเภอเกาะจันทร์  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  มีโรงเรียนขนาดเล็ก 8  โรงเรียนในอ าเภอบางละมุง อ าเภอ
ศรีราชาอ าเภอสัตหีบ สรุปรวมทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรีมีโรงเรียนขนาดเล็ก  69 
โรงเรียน  เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติโดยรวม พบว่า โรงเรียน
ขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติงานด้านคุณภาพนักเรียนได้อย่างน่าพึงพอใจ   สภาพการจัดการ
เรียนการสอนขาดความพร้อม ครูบางคนสอนคนเดียว 2 ชั้นเรียน ท าให้สอนไม่ครบเนื้อหา ตาม
มาตรฐานของหลักสูตร ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเป้าหมาย  

จากที่กล่าวมา   การที่ผู้บริหารสามารถบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กให้ประสบ
ความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มุ่งมั่น และทุ่มเทการท างานเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในด้านการบริหารงานวิชาการ  เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ อัตราก าลัง  และระบบบริหารจัดการ  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  จังหวัดชลบุรี   ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลน าไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เหมาะสมกับ
บริบทของการเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่ครูวิชาการและผู้บริหารที่ได้ทราบ
ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการ   และปัจจัยที่เกี่ยวข้องท าให้สามารถใช้แนวทางแก้ไข
ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กได้ต่อไป  
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารวิชาการของในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  

2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามสถานภาพ  ประสบการณ์การ
ท างาน    รูปแบบการจัดชั้นเรียน  และที่ตั้งของโรงเรียน 

3.  เพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะจากการศึกษาสภาพการบริหารวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี  
 
ความส าคัญของการวิจัย 

ทราบระดับการบริหารงานวิชาการในประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารการศึกษาในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  อ าเภอ กลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
ประถมศึกษา ซึ่ง ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี   ส าหรับปรับปรุง แก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ตามบทบาทหน้าที่ต่อไป  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่   ที่รับผิดชอบงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา 2555  ซึ่งมี 69 โรงเรียน จ านวน  138  คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการที่

รับผิดชอบงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  จังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 
102 คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของเครจซีและมอร์แกน  (พิสณุ ฟองสี .  2552 : 
109; อ้างอิงจาก  Krejecie & Morgan. 1970: 608) แล้วสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระแบ่งเป็นดังนี้ 

   1.1  สถานภาพ 
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                                           1.1.1  ผู้บริหารโรงเรียน 
                                           1.1.2  ครูวิชาการ 
                               1.2  ประสบการณ์การท างาน 

1.2.1  ต่ ากว่า 5  ปี  
1.2.2  ต้ังแต่ 5 -10 ปี 
1.2.3  10 ปีขึ้นไป    

                                     1.3  รูปแบบการจัดชั้นเรียน 
                                           1.3.1  ห้องเรียนปกติ 
                                           1.3.2  ห้องเรียนคละชั้น 
                                      1.4  ที่ต้ังโรงเรียน 
                                                                                                  1.4.1 ในเขตเทศบาล 
                                                 1.4.2 นอกเขตเทศบาล 
                   2.  ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ 6 ด้าน คือ 
                                     2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
2.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
2.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
2.6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินการต่าง ๆ ของผู้บริหารในด้านวิชาการโดย

เป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งขอบข่ายออกเป็น 6 ด้านคือ 1) การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา  และ 6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

        1.1  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  หมายถึง การด าเนินการสร้างหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์
เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัญหาและความ



7 
 

ต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนในท้องถิ่น  เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์   การด าเนินการจัดการประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร   การด าเนินการทดลองใช้หลักสูตร
สถานศึกษา   การด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตลอดจนจัดให้มีการวิจัยติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

        1.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง  การด าเนินการให้จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก   การ
ด าเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลส าหรับในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   การด าเนินการให้มีการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองโดยใช้ประสบการณ์ตรงด้านร่างกายที่เป็นรูปธรรม ข้อเท็จจริงและ
ทักษะต่าง ๆ   การด าเนินการจัดการเรียนรู้มีการเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ เกิด
การยอมรับ เห็นคุณค่าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นลักษณะนิสัยที่ดี  

                 1.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การด าเนินการ
ก าหนดระเบียบวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  การด าเนินการการพัฒนาเครื่องมือวัด และ
ประเมินผล     การด าเนินการด้านงานทะเบียน    การด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบวิธี
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  การด าเนินการตัดสินและอนุมัติผลการเรียน และการออก
หลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา   
                  1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง   การด าเนินการด้านการวิจัย
อย่างเป็นระบบโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  การ
ด าเนินการท าวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  การ
ด าเนินการน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน     การด าเนินการการสร้าง
เครือข่ายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา  
                  1.5  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การด าเนินการ
สร้างศูนย์สื่อการเรียนรู้   จัดท าระบบสารสนเทศการเรียนรู้  จัดท าทะเบียนสื่อที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
สถานศึกษาและในชุมชน    การด าเนินการจัดท าจัดหาและพัฒนาสื่อส าหรับผู้เรียนและผู้สอน  การ
ด าเนินการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ    
                    1.6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง  การ
ด าเนินการจัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงก าหนด   
โดยการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   การด าเนินการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา        การด าเนินการ
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จัดท าแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยึดถือปฏิบัติร่วมกัน    การด าเนินการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศโดย การด าเนินการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ  

2.  โรงเรียนขนาดเล็ก  หมายถึง  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาที่มี
นักเรียนน้อยกว่า 120 คน 

3. สถานภาพ แบ่งเป็น 2 แบบคือ 
  3.1 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก  
จังหวัดชลบุรี 

          3.2 ครวูิชาการ  หมายถึง  ผู้ซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี  

4. ประสบการณ์การท างาน หมายถึง ระยะเวลาในการท าหน้าที่หลักในต าแหน่งนั้น ได้แก่ 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการ และต าแหน่งประธานกรรมการ
สถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ต่ ากว่า 5   ปี   ต้ังแต่ 5-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป โดยเศษของเดือน
ถ้ามากกว่า  6 เดือนนับเป็น 1 ปี 

5.  รูปแบบการจัดชั้นเรียน แบ่งเป็น 2 แบบ 
       5.1  ห้องเรียนปกติ  หมายถึง โรงเรียนที่มีครูอยู่ประจ าชั้นเรียน ต้ังแต่ ป .1-6  ครบทุก

ห้องเรียน 
       5.2  ห้องเรียนคละชั้น  หมายถึง โรงเรียนที่มีการรวมชั้นเรียนเรียนการด าเนินการจัดชั้น

เรียนที่น านักเรียนต่างชั้น ต่างกลุ่มอายุ และต่างความสามารถ มาเรียนรู้พร้อมกันในห้องเดียวกันโดยมี
ครูคนเดียวจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

6.  ที่ตั้งโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล  
       6.1 ในเขตเทศบาล คือ โรงเรียนที่มีภูมิประเทศต้ังอยู่ในที่มีลักษณะของความเป็นชุมชน

เมือง มีประชากรหนาแน่น เป็นศูนย์กลางชุมชน มีอาณาบริเวณซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม โรงเรียนต้ังอยู่ห่างจากอ าเภอน้อยกว่า 5 กิโลเมตร 

       6.2  นอกเขตเทศบาล คือโรงเรียนที่มีภูมิประเทศต้ังอยู่ในที่มีลักษณะของความเป็นชนบท 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติ ห่างไกลชุมชน  โรงเรียนต้ังอยู่ห่าง
จากอ าเภอ มากกว่า 5 กิโลเมตร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรตามได้มาจากการสังเคราะห์งานของมิลเลอร์  (กิติมา ปรีดีดิลก.  2532: 48; อ้างอิง

จาก Miller.  1965: 175)  กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการว่าประกอบด้วยสิ่งส าคัญ 4 อย่างคือ  1) 
การจัดโปรแกรมการเรียน  2)การปฏิบัติตามโปรแกรม 3)การติดตามการเรียนการสอน และ 4)การ
จัดบริการการสอน    กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 57-58)  ก าหนดว่า การบริหารงานวิชาการมีขอบข่าย 6 
ด้านคือ  1) แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2) หลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย หลักสูตร โครงการ
สอน ประมวลการสอน 3) การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยงานการจัดตารางสอน การจัดชั้น
เรียน การจัดครูเข้าสอน การจัดแบบเรียน การจัดห้องสมุด  การจัดท าคู่มือครู 4) สื่อการเรียนการสอน 
5) การปรับปรุงการเรียนการสอน  การนิเทศการสอน การฝึกอบรม และ 6) การวัดและประเมินผล   
กมล ภู่ประเสริฐ  (2544:  9-18) แบ่งขอบข่ายการบริหารงานวิชาการเป็น เป็น 8 ด้าน คือ 1) การ
บริหารหลักสูตร   2)การบริหารการเรียนการสอน    3)การบริหารการประเมินผลการเรียน   4) การ
บริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา  5) การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 6) การบริหารวิจัย
และพัฒนา 7) การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืน ๆ  และ 8) การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ทางวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2552: 6-7)  ก าหนดการบริหารงานวิชาการ 12 ด้าน  คือ 1) การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้    3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน    4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5)การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา   6)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้    7)  การนิเทศการศึกษา   8) การแนะแนว
การศึกษา    9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  10) การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน     11)  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน    และ 
12)  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา   รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2553: 30) ก าหนดขอบข่ายงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาเป็น 4 ด้านตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ  1) ด้านหลักสูตร   2) ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  3) การวัด/ประเมินผลและการเรียนรู้และรับเข้าศึกษาต่อ และ  4)  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้(ICT)    ปรียาพร วงศ์อนุตโรจน์  (2553: 3-4)   
ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้ คือ  1) การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ  2) การด าเนินการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน  3) การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน  4)  การวัดและประเมินผล  
และผู้วิจัยได้ส ารวจข้อมูลด้วยตนเองโดยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
3 ท่าน เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยน าข้อมูลทั้งแนวทฤษฎีและ
จากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อศึกษา
สภาพการบริหารงานวิชาการ ดังนี้   1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) การพัฒนากระบวนการ
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เรียนรู ้  3) การวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  และ 6) การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จากน้ันผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษางานวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

ตัวแปรต้น ได้มาจากการสังเคราะห์งานวิจัยของ สุณี ทรัพย์ประเสริฐ   (2547: บทคัดย่อ) 
ศึกษาเรื่อง การประเมินคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถในการบริหารงาน พบว่าผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาโดยรวม ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร และด้านการจัดการเรียนการสอน
แตกต่างกัน ด้านการนิเทศภายใน ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไม่แตกต่างกัน  จินตหรา ศรีเมือง  (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ   ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก    
สมพร ไตยวงค์  (2541: 58) ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถทางกลไกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1,2และ 3 ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอเมืองและเขตชนบท จังหวัดสกลนคร ได้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนชายและหญิงที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเมืองมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทุกรายการสูงกว่านักเรียนชายและหญิงที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตชนบท   
มนตรี ศรีเพชร  (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย
พบว่า การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่ต่างกันมีการปฏิบัติงานทางวิชาการไม่แตกต่างกัน  ส่วนครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สรุปว่า การศึกษาสภาพบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการตามหลักและทฤษฎีการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ก าหนดกรอบแนวคิดดังนี้  
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สมมติฐานในการวิจัย 

1.  ผู้บริหารโรงเรียนกับครูวิชาการมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน  
 2. ผู้บริหารโรงเรียนกับครูวิชาการที่มีประสบการณ์การท างาน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

สภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน 
3.  การบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี ที่มี  รูปแบบการจัดชั้น

เรียน ต่างกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน  
4.  การบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี ที่มี ที่ต้ังโรงเรียน  

ต่างกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สถานภาพ 
   - ผู้บริหารโรงเรียน 
   - ครูวิชาการ 
ประสบการณ์การท างาน 
        - ต่ ากว่า5 ปี  
        - ต้ังแต่  5-10 ปี  
   -10 ปีขึ้นไป 
 รูปแบบการจัดชั้นเรียน 
 - ห้องเรียนปกติ 
  - ห้องเรียนคละชั้น 
  ที่ต้ังโรงเรียน 

- ในเขตเทศบาล 
- นอกเขตเทศบาล 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวัดผล ประเมินผล                                     
และเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
6.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ        
ภายในสถานศึกษา 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพการบริหารงานวิชาการ 
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

              ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอในหัวขอตอไปน้ี  

1. การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด ชลบุรี  

1.1 การบริหารงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  

1.2 การบริหารงานวิชาการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดชลบุรี  

1.3 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี 

2. การบริหารงานวิชาการ 

2.1 นิยามการบริหารงานวิชาการ 

2.2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

2.3 แนวคิดการบริหารงานวิชาการ 

2.4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2.5 รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  

2.6 ตารางวิเคราะหขอบขายการบริหารงานวิชาการ  

3. แนวคิดการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  

3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

3.4 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

3.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3.6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4. วรรณกรรมตัวแปรอิสระ 

4.1 สถานภาพ 

4.2 ประสบการณการทํางาน 

4.3 รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

4.4 ที่ต้ังโรงเรียน 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

   5.1  งานวิจัยในประเทศ 

5.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
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1. การบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด ชลบุรี  
1.1 การบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีต้ังอยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย  หรือริมฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย  

แบงเขตการปกครองออกแบงเปน  11 อําเภอ  92 ตําบล  687  หมูบาน  การปกครองสวนทองถ่ิน

ประกอบดวย   องคการบริหารสวนจังหวัด   เทศบาลนคร  1  แหง เทศบาลเมือง  9 แหง  เทศบาล

ตําบล  29  แหง องคการบริหารสวนตําบล  58  แหง  และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แหง  คือ  เมือง

พัทยา อําเภอทั้ง 11 ของจังหวัดชลบุรี  ไดแก  อําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอพนัสนิคม  อําเภอพานทอง  อําเภอ

บานบึง  อําเภอศรีราชา  อําเภอเกาะจันทร  อําเภอบอทอง  อําเภอหนองใหญ  อําเภอบางละมุง  อําเภอสัต

หีบ  และอําเภอเกาะสีชัง ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ  ทั้งท่ีราบ

ลูกคลื่นและเนินเขา  ที่ราบชายฝงทะเล  ที่ราบลุมแมน้ําบางปะกง  พื้นที่สูงชันและภูเขา  รวมถึงเกาะนอย

ใหญอีกมากมายมีชายฝงทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร พบพื้นที่เสี่ยงของการแพรระบาดยาเสพติด อยูใน

พื้นที่ อ.เมืองชลบุรี อ.บางละมุง อ.ศรีราชา ซึ่งเปนพื้นท่ีชุมชนเมืองหนาแนน ที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมและ

แหลงทองเท่ียว เมืองพัทยา ปจจุบันชลบุรีมีประชากรประมาณ  1,233,446  คน  ซึ่งสวนหน่ึงเปนผูโยกยาย

เขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมตางๆท่ีขยายตัวอยางตอเนื่อง  เก่ียวกับนโยบายดานการจัดการศึกษา 

จังหวัดชลบุรีแบงพื้นที่ความรับผิดชอบเปน 3 เขต ตามบริบทดานภูมิศาสตร และการประกอบอาชีพ โดย

สภาพภูมิศาสตรโรงเรียนสวนใหญต้ังกระจายอยูบนที่ราบใกลชุมชน มีการคมนาคมทั่วถึงและคอนขาง

สะดวก ในดานการจัดการศึกษาไดแบงพื้นที่บริการดังน้ี  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีพื้นที่บริการ 3 อําเภอคือ อําเภอเมือง 

อําเภอบานบึงและอําเภอหนองใหญ ประชากรสวนใหญมีอาชีพคาขาย ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมและ 

อาชีพเกษตรกรรม   มีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 17 โรงเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีพื้นที่บริการ 4 อําเภอคืออําเภอพนัสนิคม  

อําเภอพานทอง อําเภอบอทอง และอําเภอเกาะจันทร  สภาพภูมิศาสตรโรงเรียนสวนใหญต้ังกระจายอยูบน

ที่ราบใกลชุมชน  สภาพเศรษฐกิจผูปกครองและชุมชนสวนใหญมีรายไดปานกลาง มีบางสวนที่มีฐานะ

ยากจน ตองเรียนในสถานศึกษาใกลบานซึ่งก็คือโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  44 โรงเรียน 

สําหรับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 นั้นเปนบริเวณที่มีอุตสาหกรรม

กลุมตาง ๆ เชน ผลิตภัณฑไฟฟา อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร อุตสาหกรรมสงออก

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจางทั่วไป  พบมีการเคลื่อนยายประชากรมากขึ้น    มีโรงเรียนขนาดเล็ก 

8 โรงเรียน ในอําเภอบางละมุง  อําเภอศรีราชา อําเภอสัตหีบ และอําเภอเกาะสีชัง 
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กลาวโดยสรุป จังหวัดชลบุรี มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 277 โรงเรียน  มีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน  69 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 24.90 

ของโรงเรียนทั้งหมด โดย มีท้ังที่อยูในพื้นท่ีหางไกล และอยูในชุมชน  

1.2 การบริหารงานวิชาการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดชลบุรี 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรีมีภารกิจหลักคือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่ว 

ถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร ดังนี้ 

 ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน

วิชาการมีดังนี้  

1.  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของ

ทองถ่ิน 

2. ประสาน สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  

3. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  

4. พัฒนางานดานวิชาการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาใน

เขตพื้นที่การศึกษา 

5. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขต

พื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๓๗  แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมีอํานาจหนาที่ดังนี้  

              1.จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การการศึกษาใหสอดคลอง

กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของ

ทองถ่ิน  

             2.วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหนวยงานในเขตพื้นท่ี

การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ

ตรวจสอบ ติดตามการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานดังกลาวดวย   

              3.ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา   

              4.กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา   
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              5.ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา   

              6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุน  การจัด

และการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  

              7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา   

              8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน  องคการปกครอง

สวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน

ที่จัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา   

              9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา   

             10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา   

              11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน  และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา   

              12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใด  

โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมาย  

1.3 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี 

 1.3.1 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต1 ไดมีการจัดต้ังเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 มาเมื่อป พ.ศ.2553 โดยมีเปาประสงค 2 ประการคือ  

  1.3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เปนผลจากการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียน และหองเรียนมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางโรงเรียน และเปนเครือขายชวยเหลือกัน

ทางวิชาการ 

  1.3.1.2 การเพิ่มอัตรานักเรียนตอครูสูงขึ้น นําไปสูประสิทธิภาพทางการจัด

การศึกษา โดยการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคละชั้น หรือบูรณาการและการจัดการใหนักเรียนจาก

โรงเรียนใกลเคียงไปเรียนยังศูนยเครือขาย 

         ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกแหง จึงรวมตัวกันเพื่อสรางความเขมแข็ง

ใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใชรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบเครือขายการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

และไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินการดังนี้ 

  1 ) จัดต้ังคณะกรรมการการบริหารเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก คณะอนุกรรมการ

การพัฒนาดานวิชาการและดานกิจกรรมการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน  

  2 ) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง เพื่อเปนตัว

ขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
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                         3)  พัฒนาการใชหลักสูตรและการสอน ดวยนวัตกรรมที่สอดคลองกับขอจํากัด

ของทรัพยากรในโรงเรียนใหกับครูและผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

  4) จัดกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูความสําเร็จ

ของผูบริหาร ครู นักเรียนสูการพัฒนา 

  5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  

          1.3.2 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษา  มีโรงเรียนในสังกัดรวม 113 โรง เรียน 

พบวาเปนโรงเรียนขนาดเล็กชวง 3 ปงบประมาณท่ีผานมา ดังนี้ 

  ปงบประมาณ 2553 จํานวน  50  โรง  คิดเปนรอยละ 44.25 

  ปงบประมาณ 2554 จํานวน  51  โรง  คิดเปนรอยละ 45.13 

  ปงบประมาณ 2555 จํานวน  44  โรง  คิดเปนรอยละ 41.60 

 จากการศึกษาปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เมื่อปงบประมาณ 2553  ดานการบริหาร

จัดการการจัดการเรียน  และผลสัมฤทธิ์ผูเรียน พบปญหาที่สําคัญ ๆ ไดแก  

 1. นโยบายเก่ียวกับโรงเรียนขนาดเล็กไมชัดเจน  ไมแนนอน  เปลี่ยนแปลงบอยเมื่อมีการเปลี่ยน

ผูบริหารระดับสูง  และนโยบายขาดความตอเน่ือง  

 3. ขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของต้ังแตระดับปฏิบัติ  โรงเรียน  และ

หนวยงานที่สูงกวาระดับโรงเรียน 

 4. ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กขาดความมั่นใจในการเขารวมโครงการ  เพราะกลัวผลกระทบเชิงลบ

ตอตําแหนงหนาที่ของตน  นโยบายดานการบริหารงานบุคคลของหนวยงานที่รับผิดชอบโรงเรียนมีนโยบาย

ไมชัดเจน 

 6. ชุมชนเจาของโรงเรียนกลัวโรงเรียนถูกยุบ  จึงไมคอยเห็นดวย  และบางแหงตอตาน  

 7. ผูปกครองไมมั่นใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการเดินทางไปโรงเรียนของบุตรหลาน  

 8. ผูปกครองไมมีความมั่นใจคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  

 9. ขาดการประสานแผนในการใชทรัพยากรรวมกันระหวางโรงเรียน  

การดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ไดดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ปงบประมาณ 2555 ดังนี้ 

 1. การเพิ่มประสบการณ / ประชุมผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

 2. การต้ังโรงเรียนแกนนําการสอนแบบคละชั้น/บูรณาการ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนแกนนํา 

 4. การศึกษาดูงานนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   
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1.3.3 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3  พบสภาพปญหาการดําเนินการ 2 ประการคือ ครูไมครบชั้น และ 

งบประมาณไมเพียงพอ ซึ่งปญหาครูไมครบชั้น มีแนวทางแกไขโดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

จางครูอัตราจางจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จางวิทยากรบุคคลภายนอก  ใชแหลงเรียนรูและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  รวมชั้นเรียนในบางสาระการเรียนรู และจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 

สําหรับปญหางบประมาณไมเพียงพอ แกไขโดย การระดมทรัพยากรทองถ่ิน ใหผูปกครอง ชุมชน เขา

มารวมจัดทําแหลงการเรียนรูภายใน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียน และ

สื่อการเรียนรูชุมชน องคกรเอกชน และทองถ่ิน  ซึ่งการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2554-2557    ในการดําเนินการในชวงป 2555 ซึ่งเปนปแรกของแผนน้ัน ผูบริหาร

และคณะครูไดดําเนินการท่ีเนนการใหชุมชนเขามามีสวนรวม ในลักษณะคอยเปนคอยไป โดยในสวนของ

โรงเรียนใชวิธีการปูพื้นฐานใหเห็นประโยชนของการจัดการศึกษา เพื่อความย่ังยืนและเชื่อมั่นสูอนาคต   
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2. การบริหารงานวิชาการ 
2.1 นิยามการบริหารงานวิชาการ 

กิติมา ปรีดีดิลก  (2532: 47) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุก

ชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียนเก่ียวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมี

ประสิทธิภาพที่สุด 

กมล ภูประเสริฐ  (2544: 6)  กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารที่เก่ียวกับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กุลชญา เที่ยงตรง  (2550: 34) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการ

กิจกรรมทุกชนิดที่เก่ียวของกับการพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหดีขึ้น ดวยความรวมมือของ

ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย นับต้ังแตการกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

ตลอดจนการวัดประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับความมุงหมายและจุดมุงหมายของการศึกษา  

สุชาดา วาระดี  (2551: 10) กลาววาการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมตาง ๆ 

ของสถานศึกษาที่เก่ียวของกับการดําเนินงานปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อให

ผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการไดรับการศึกษา อันเปนเปาหมายของการศึกษา  

สันติ บุญภิรมย  (2552: 21) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการวา การบริหารงาน

วิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิดทุกประเภทท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนและการบริหาร

สิ่งแวดลอมตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางราบรื่น 

เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญไปหลอเลี้ยงหัวใจ การบริหารจึงเปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของงานวิชาการที่

สามารถทําใหงานวิชาการเกิดพลวัตร(Acadamic Affairs Dynamic) อยูตลอดเวลา สงผลตอประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและคุณภาพของการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดไป  

 ศิริพร ทาทราย  (2552: 13) ไดสรุปเรื่องการบริหารงานวิชาการวา เปนงานที่สําคัญ มีขอบเขต

กวางขวาง ครอบคลุมกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร เปนหัวใจและงานหลักที่ผูบริหาร

สถานศึกษาจะตองดําเนินการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมทุกชนิดเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดี รวมทั้งการวัดผลประเมินผลดวย 

ซึ่งความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดประสบการณทุกชนิดภายในโรงเรียน เพื่อ

ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ใหนักเรียนมีความประพฤติดี มีลักษณะนิสัยท่ีดี อยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

นภาดา ผูกสุวรรณ  (2553: 17) กลาววา การบริหารงานวิชาการหมายถึง การบริหารสถานศึกษา 

โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ใหไดผลดี บรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ใหนักเรียนมีความประพฤติดี มี

ลักษณะนิสัยที่ดี สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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 รุงชัชดาพร เวหะชาติ  (2553: 30 )ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการวา เปนกระบวนการ

หรือกิจกรรมการดําเนินงานทุกอยางที่เก่ียวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลใหดี

ขึ้น เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน  

สรุปวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินการตาง ๆ ของผูบริหารในดานวิชาการโดย

เปนกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่มีผลตอการจัดการเรียนรูเพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ

หลักสูตร จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้แบงขอบขายออกเปน 6 ดานคือ 1) การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล

การเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

และ  6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

2.2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

กมล ภูประเสริฐ  (2544: 7-8)ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน  

1) การวางแผนพัฒนา หรือการวางแผนกลยุทธ ซึ่งเปนการวางแผนที่มีพื้นฐานมาจากสภาพท่ี 

เปนปญหา หรือความตองการท่ีจะพัฒนางาน และกําลังงบประมาณ ในขั้นตอนนี้ประกอบดวยงานตอไปนี้  

1.1 การกําหนดวิสัยทัศน 

1.2 การกําหนดภารกิจหรือพันธกิจ 

1.3 การกําหนดจุดมุงหมาย 

1.4 การกําหนดกลยุทธ 

1.5 การกําหนดแผนงาน/โครงการ 

2) การนําแผนไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว ในขั้นตอนนี้ประกอบดวยงานตอไปนี้  

2.1 การจัดองคกร หรือจัดบุคลากรเขารับผิดชอบงาน ไดแก การกําหนดหัวหนางาน/หัวหนา

โครงการ ผูดําเนินงานและภารกิจของผูรับผิดชอบ 

2.2 การสั่งการหรือมอบหมายงาน 

2.3 การควบคุมงาน 

2.4 การตดตามกํากับ 

2.5 การประสานงาน 

2.6 การนิเทศงาน 

3) การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงานสามารถบรรลุจุดมุงหมาย

ที่ต้ังไวหรือหรือไม ประกอบดวยงานดังตอไปนี้ 

3.1 การประเมินระหวางการดําเนินงาน 

3.2 การประเมินเมื่อสิ้นสุดงาน 

3.3 การรายงาน 
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2.3 แนวคิดการบริหารงานวิชาการ 

งานวิชาการเปนงานที่มีความสําคัญของโรงเรียนผูบริหารโรงเรียนตองมีความรูความเขาใจใน

ขอบขายของงานเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสาระการเรียนรู ผูวิจัยได

ศึกษาขอบขายการบริหารงานวิชาการของนักการศึกษาดังน้ี  

               มิลเลอร  (กิติมา ปรีดีดิลก.  2532: 48; อางอิงจาก Miller.  1965: 175) ไดกลาวถึงการ

บริหารงานวิชาการวาประกอบดวยสิ่งสําคัญ 4 อยางคือ 

1. การจัดโปรแกรมการเรียน 

2. การปฏิบัติตามโปรแกรม 

3. การติดตามการเรียนการสอน 

4. การจัดบริการการสอน 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 57-58) ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการเปน 6 ดานคือ 

1. แผนปฏิบัติงานดานวิชาการ 

2. หลักสูตรและการสอน ประกอบดวย หลักสูตร โครงการสอน ประมวลการสอน  

3. การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยงานการจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครู

เขาสอน การจัดแบบเรียน การจัดหองสมุด  การจัดทําคูมือครู  

4. สื่อการเรียนการสอน 

5. การปรับปรุงการเรียนการสอน  การนิเทศการสอน การฝกอบรม 

6. การวัดและประเมินผล 

กมล ภูประเสริฐ  (2544: 9-18) ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานวิชาการไวดังน้ี 

1. การบริหารหลักสูตร 

2. การบริหารการเรียนการสอน 

3. การบริหารการประเมินผลการเรียน 

4. การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 

5. การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 

6. การบริหารวิจัยและพัฒนา 

7. การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืน ๆ  

8. การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ 

รุงชัชดาพร เวหะชาติ  (2553: 30) ไดกําหนดขอบขายงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาเปน  

12 ดาน ตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งครอบคลุม 4 ดาน คือ  

1. หลักสูตร    

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน   
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3. การวัด/ประเมินผลและการรับเขาศึกษาตอ   

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู(ICT)  

 ปรียาพร วงศอนุตโรจน  (2553: 3-4) ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการไวไดแก  

1. การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ เปนการวางแผนเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  และการยํา

หลักสูตรไปใช การจัดการลวงหนาเก่ียวกับการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงานดังน้ี  

    1.1 แผนปฏิบัติงานวิชาการ ไดแก การประชุมเก่ียวกับหลักสูตร การจัดปฏิทินการศึกษา การ

รับผิดชอบงานตามภาระหนาที่ การจัดขั้นตอนและเวลาในการทํางาน  

    1.2 โครงการสอน เปนการจัดรายละเอียดเก่ียวกับวิชาที่ตองสอนตามหลักสูตร  

    1.3 บันทึกการสอน เปนการแสดงรายละเอียดของการกําหนดเน้ือหาที่จะสอน ในแตละ

คาบเวลาของแตละวันหรือสัปดาห โดยการวางแผนไวลวงหนา และยึดโครงการสอนเปนหลัก  

2. การดําเนินการเก่ียวกับการเรียนการสอน เพื่อใหการสอนในสถานศึกษาดําเนินไปดวยดี และ

สามารถปฏิบัติได จึงตองมีการจัดการเก่ียวกับการเรียนการสอนดังน้ี  

    2.1 การจัดตารางสอนเปนการกําหนดวิชา เวลา ผูสอน สถานที่ ตลอดจนผูเรียนแตละรายวิชา  

    2.2 การจัดชั้นเรียน เปนงานที่ฝายวิชาการตองประสานกับฝายอาคารสถานที่ รวมทั้งการจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ ในหอเรียน 

    2.3 การจัดครูเขาสอน การจัดครูเขาสอนตองพิจารณาถึงความพรอมของสถานศึกษา และ

ความพรอมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาชวยสอน  

    2.4 การจัดแบบเรียน  

    2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน 

    2.6 การฝกงาน 

3. การจัดบริหารเก่ียวกับการเรียนการสอน  ไดแก การจัดสื่อการเรียนการสอน   การจัดหองสมุด

และการนิเทศการสอน 

4. การวัดและประเมินผล เปนกระบวนการเพื่อใชเปนเครื่องมือในดานการตรวจสอบและวิเคราะห

ผลการเรียน 

          ในบริบทของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูอํานวยการ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 3 ทาน เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น  

            ผอ.  ศิริลักษณ  เส็งมี  (หมายเลขโทรศัพท 087-541 9123)  โรงเรียนวัดอรุณรังษี  

ไดกําหนดขอบขายงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาไวดังนี้   

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3) การวัดประเมินผลการศึกษา 



22 
 

4) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5) การวิจัยและพัฒนาสถานศึกษา 

       ผอ. บุญเอ้ือ เอ่ียมรัตน  (หมายเลขโทรศัพท 086-986 1456) โรงเรียนบานมาบคลา ได

กําหนดขอบขายงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาไวดังนี้  

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3) การวัดประเมินผลการศึกษา 

4) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

6) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

              ทั้งนี้การบริหารงานวิชาการจะประสบความสําเร็จตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย การมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน  

                 ผอ.ประเสริฐ  ตันจงนาวิน  ประธานกลุมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (หมายเลข

โทรศัพท 089-804 5813)   โรงเรียนบานบึงกระโดน ไดกําหนดขอบขายงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาไวดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. การพัฒนาการเรียนรู 

4. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

              ครูผูสอนมีสวนสําคัญเปนอยางมากในการดําเนินงานบริหารงานวิชาการ ดังนั้น ขอบขายงาน

บริหารวิชาการจึงมีครูเปนผูดําเนินการ 
 

2.4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ 

                   กระทรวงศึกษาธิการ   (2552: 6-7) ไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานขาราชการครูกําหนดขอบขายการ

บริหารงานวิชาการ โดยสถานศึกษามีผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ

การบริหารงานของสถานศึกษาที่มีโครงสรางการบริหารงานตามกฎหมายท่ีมีขอบขายภารกิจที่กําหนดซึ่ง

การแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวงและระเบียบท่ีคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษากําหนดซึ่งจะแบงสวนราชการเปนกลุมหรือฝายหรืองานตลอดจนกําหนดอํานาจหนาท่ีของแตละ

สวนราชการซึ่งจะตองครอบคลุมขอบขายและภารกิจของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกระจาย

อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร

ทั่วไป สําหรับขอบขายการบริหารงานวิชาการมีดังนี้  

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
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2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู   

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน   

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

7. การนิเทศการศึกษา 

8. การแนะแนวการศึกษา 

9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  

12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ

สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

2.5  รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 2โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาไดสรุปขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดวิจัยและเสนอแนะ

รูปแบบของการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กไว 7 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การจัดการเรียนรูแบบรวมชั้นเรียน ประกอบดวยการจัดการเรียนรูแบบชวงชั้นและ

การเรียนรูแบบคละชั้น โดยวิธีการยุบชั้นเรียน ใหโรงเรียนที่มีครูไมครบชั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได

โดยไมทิ้งหองเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถปรับใชในการจัดการเรียนรูใหสอดคลอง  และเหมาะสมกับบริบท

ของโรงเรียน  

รูปแบบที่ 2 การบูรณาการหลักสูตร เปนการนําความรูมารวบรวมประมวลไวในหนวยเดียวกัน  

สําหรับโรงเรียนที่มีครูไมครบชั้นมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่

เปนอยูรวมท้ังการนําหลักสูตรไปใชใหบังเกิดผลตามที่ตองการ  สําหรับการบูรณาการเนื้อหารายวิชา 

สามารถดําเนินการไดโดยศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร  จากนั้นนําวัตถุประสงคและเน้ือหาการเรียนรูในแต

ละกลุมวิชาที่สอดคลองกันมาเชื่อมโยง สูการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ แลวนํามากําหนด

กิจกรรม เพื่อใหสามารถจัดการเรียนรู ไดครั้งเดียวพรอมกันในแตละชวงชั้น  

รูปแบบที่ 3 ความรวมมือจากชุมชน เพื่อแกปญหาท่ีสําคัญและเรงดวนของทุก สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ในเรื่องการขาดแคลนครู งบประมาณไมเพียงพอ และขาดสื่อเทคโนโลยี โดยการมีสวนรวม

ของชุมชน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา องคกรทองถ่ิน เครือขายสถานศึกษา  ตลอดจนผูมีสวน

เก่ียวของ เปนแรงสนับสนุนใหโรงเรียนขนาดเล็กไดรับการพัฒนาตอยอดทั้งในดานการบริหารจัดการ  

งบประมาณ ตลอดจนทรัพยากรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
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รูปแบบที่ 4 การใช ICT ในการพัฒนาคุณภาพ โดย สพป. หลายแหงไดนําเทคโนโลยีมาใช  

อยางหลากหลาย เชน รถคอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี (Mobile unit) เพื่อใหบริการนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่

อยูหางไกล การสงเสริมการเรียนการสอนดวยการรับสัญญาณการสอนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล   หัว

หิน เปนตน  

รูปแบบที่ 5 รูปแบบโรงเรียนเครือขาย เปนการรวมมือกันระหวางโรงเรียนหลัก  และโรงเรียน 

เครือขายในการวางแผนการจัดการศึกษา ตลอดจนผูบริหารและครูไดรับ  การพัฒนาจนสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

รูปแบบที่ 6 ผสมผสานดวยวิธีการหลากหลาย สพป. เปนการผสมผสานรูปแบบที่ 1-5 ขางตน

มาดําเนินงาน นับวาเปนรูปแบบที่ทําใหโรงเรียนจํานวนมากประสบผลสําเร็จ  

รูปแบบที่ 7 การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เปนรูปแบบที่มีผูบริหารใชความรู ความสามารถ

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีวิสัยทัศน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความเปนประชาธิปไตยยึด

หลักการบริหารแบบมีสวนรวม มีคุณธรรมจริยธรรม เปนที่ยอมรับของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

ตลอดจนมุงมั่นสรางเครือขายการทํางาน โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

อยางหลากหลายเรื่อยมา เชน การสนับสนุนการใชสื่อเทคโนโลยี การจัดเครือขายโรงเรียน การรวมโรงเรียน

เพื่อการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ฯลฯ อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของโรงเรียนโดยทั่วไป 

มักประสบสภาพปจจุบันปญหาที่ใกลเคียงกัน นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางตํ่า และจากการ

สํารวจความคิดเห็นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พบปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน และมีขอสังเกต

และประเด็นอภิปราย 3 ประเด็น คือ ดานการเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียนประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา ดังนี้ 

           การจัดการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนเปนภารกิจหลักของโรงเรียน ซึ่งเปนภารกิจ

ที่มีความสําคัญ มากท่ีสุดในระบบการศึกษา เนื่องจากเปนงานที่ตองมุงเนนการพัฒนาความรู ทักษะ และ

ลักษณะที่ พึงประสงคสําหรับนักเรียนทุกคนอยางเสมอภาค อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตการดําเนินงานของ

โรงเรียนขนาดเล็ก โดยสรุปดังนี้   

                 ครูไมครบชั้นและไมครบวิชาเอก เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนจํานวนนอย   การจัดการเรียนการ

สอนแบบคละชั้นยังเปนเรื่องใหม ครูและผูปกครองจํานวนหนึ่งยังไมเชื่อมั่นในการเรียนการสอนลักษณะนี้

การเรียนการสอนที่แยกสวนตามรายวิชา ขาดการบูรณาการทั้งดานเน้ือหาและ คุณลักษณะที่พึงประสงค

การละเลยการรูจักเด็ก และการติดตามการพัฒนาเด็กเปนรายบุคคลทําใหนักเรียนจํานวนหนึ่งเรียนไมทัน  

และอาจถูกทอดทิ้ง    บทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนไมนาสนใจท่ีจะจูงใจนักเรียนใหกระตือรือรน

ตอการเรียน   ครูมีงานธุรการจํานวนมาก ทําใหมีเวลาสําหรับนักเรียนนอยลง และควรเสริมสราง
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ความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน เชน การสรางความอบอุน และความใกลชิดกับนักเรียน บรรยากาศ

ประชาธิปไตยในหองเรียนและการเคารพความคิดเห็นและสิทธิของนักเรียน  

               การบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนเปนหนวยจัดการศึกษาที่มีความสําคัญอยางย่ิง  การ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนจําเปนตองมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อใหสงผลตอการพัฒนานักเรียนอยาง

แทจริง การดําเนินการของโรงเรียนท่ีผานมายังตองไดรับการปรับปรุงแกไข  ทั้งน้ี สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาควรมีบทบาทชัดเจน และเขมแข็งในการติดตามความกาวหนา และชวยเหลือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของโรงเรียน ดังนี้ 

1) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษายังมีบทบาทนอย  และยังขาดความเขาใจ

อยางชัดเจนเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ  

2) โรงเรียนขาดกระบวนการและระบบความรับผิดชอบตอผลงานที่ชัดเจน  ซึ่งสมควรไดรับ

การสงเสริมและพัฒนา โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญไดแก 

          - การวางแผนพัฒนาโรงเรียนระยะ 4 ป ปานกลางและ แผนปฏิบัติการประจําป 

          - การประเมินผลความกาวหนา การปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยการประเมินหรือทบทวนผลงานของ

ตนเอง 

          - การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครอง ชุมชน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณชน 

         - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของโรงเรียนเปนรายโรง  

         - การแทรกแซง หรือชวยเหลือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากโรงเรียนดําเนินงานไดตํ่ากวา

เปาหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียนการปฏิบัติงานตามกระบวนการเรียนการสอนและความรับผิดชอบตอ

ผลงานดังกลาวสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) 

พ.ศ. 2545 จึงไมใชเปนการสรางงานขึ้นมาใหมแยกจากเดิม นอกจากนี้ การทํางานตาง ๆ ควรสอดคลอง

กับวัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน เพื่อให

การทํางานทุกอยางอยูในกรอบที่ชัดเจนโดยไมเพิ่มภาระงานใหแกโรงเรียนโดยไมจําเปน 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ภายใตทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยูอยางจํากัด  การวางแผน

การจัดการศึกษาจึงมี  ความสําคัญย่ิงท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ซึ่ง

สมควรพิจารณา สาระสําคัญดังตอไปน้ี 

              การเพิ่มอัตราครูตอนักเรียนเปนประเด็นสําคัญที่ตองการการจัดการอยาง  จริงจัง โดยมีการ

วางแผนบุคลากรเมื่อมีการเกษียณอายุราชการ และการบรรจุแตงต้ังครูใหม   การพัฒนาบุคลากรครู และ

ผูบริหารโรงเรียนยังทําไดนอย และสวนใหญจะพัฒนาครูดานอ่ืน ๆ มากกวาดานการเรียนการสอน ระบบ

การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรเพื่อการศึกษา ซึ่งยังตองการการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเนื่องจาก

ยังมีการไดเปรียบเสียเปรียบกันระหวางโรงเรียน ซึ่งโดยหลักการควรคํานึงถึงความเปนธรรม (equity) เปน
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หลักการพื้นฐานของการสนับสนุนงบประมาณใหแกโรงเรียนวา จะตองไมมีโรงเรียนใด ๆ ไดรับงบประมาณ

อยางไดเปรียบโรงเรียนอ่ืน  ความยุติธรรม (fairness) กลาวคือ โรงเรียนท่ีมีลักษณะหรือ องคประกอบ

คลายกันควรไดรับงบประมาณจํานวนเทากันหรือไมแตกตางกัน     โรงเรียนตัดสินใจใชจายงบประมาณเพื่อ

โครงการตาง ๆ ที่ สามารถทําใหเกิดผลการพัฒนาเหมาะสมกับความตองการจําเปนของนักเรียน  ทั้งน้ี 

ภายใตกรอบ นโยบาย และมาตรฐานของรัฐ   การจัดศูนยเครือขายโรงเรียน เพื่อใหเกิดความรวมมือ และ

การใชทรัพยากรรวมกันระหวางโรงเรียนที่อยูใกลเคียงกัน    การรวมและเลิกโรงเรียน หากมีนักเรียนจํานวน

นอยมาก โรงเรียนต้ังอยูในพื้นท่ีใกลเคียงกัน และการคมนาคมสะดวก 

จากแนวคิดท่ีกลาวมา สรุป ไดวา งานวิชาการเปนงานหลักที่มีความสําคัญ ผูบริหารโรงเรียนตอง

มีความรูความเขาใจในขอบขายของงานเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุม

สาระการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนและครูทุกคนตองมีความตระหนักและเขาใจในวัตถุประสงคของ

การศึกษา ซึ่ง  สามารถสังเคราะหการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  แบงไดเปน 6 

ดาน ในแตละดานมีรานละเอียดดังน้ี 

จากนั้นผูวิจัย นําขอมูลขอบขายการบริหารงานวิชาการมาวิเคราะหในตาราง วิเคราะห  ดังน้ี 
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ตาราง 1  แสดงการวิเคราะหขอบขายการบริหารงานวิชาการ  
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หมาย

เหต ุ

กระทรวงศึกษาธิการ  

(2552: 6-7) 
             

มิลเลอร  (กิติมา ปรีดี

ดิลก.  2532: 48; 

อางอิงจาก Miller.  

1965: 175) 

             

กิติมา ปรีดีดิลก  

(2532: 57-58) 
            

แผนปฏิ

บัติงาน

ดาน

วิชาการ 

กมล ภูประเสริฐ  

(2544: 9-18) 
             

ปรียาพร วงศอนุตโรจน  

(2553: 3-4) 
            

การ

วางแผน,

การจัด

หองสมุด 

รุงชัชดาพร เวหะชาต.ิ  

(2553: 30) 
             

สัมภาษณ โรงเรียนท่ี 1              

สัมภาษณ โรงเรียนท่ี 2              

สัมภาษณ โรงเรียนท่ี 3              

ความถ่ีของขอมูล 9 9 9 5 5 1 2 1 6 1 1 1  

ประเด็น 

แหลงขอมูล 
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จากการวิเคราะหขอมูลแลวนํามาหาความถ่ีของขอมูล โดยใช ฐานนิยม (Mode) เลือกขอที่มี

ความถ่ีต้ังแต 5 ขึ้นไป พบวา ขอบขายการบริหารงานวิชาการจากนักวิชาการและผูบริหารโรงเรียน มี         

6 ดานคือ  1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล 

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี  6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งมีแนวคิดการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในประเด็นตอไป  

 
3. แนวคิดการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 

และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีมติเห็นชอบใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 โดยต้ังแตปการศึกษา 2555 ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกชั้น

เรียน 

ความหมายของหลักสูตร 

กิติมา ปรีดีดิลก  (2532:  60) กลาววา หลักสูตร หมายถึงเอกสารท่ีกําหนดโครงการศึกษาของ

ผูสอน โดยกําหนดความมุงหมายของการศึกษา เนื้อหาของความรูและประสบการณท่ีจะจัดใหกับ

ผูเรียน กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 

ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

             หลักสูตรสถานศึกษา (สุโขทัยธรรมมาธิราช .  2550: 27)  กลาววา หลักสูตรสถานศึกษา 

หมายถึง หลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหสอดคลอง เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความตองการของทองถ่ิน

แตละแหง การจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรเปนหนาที่รับผิดขอบของหนวยงานหรือสถานศึกษาใน

ทองถ่ิน  

 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

นิรมล ศตวุฒิ  (2543: 5) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)   

หมายถึง การจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหม โดยที่ยังไมเคยมีหลักสูตรนั้นมากอนเลย กับอีกความหมาย

หน่ึง หมายถึง การจัดทําหลักสูตรท่ีมีอยูแลวใหดีขึ้นกวาเดิม ซึ่งตองดําเนินการอยางเปนกระบวนการ

และเปนขั้นตอน 

กมล ภูประเสริฐ  (2544: 9)  กลาววา การบริหารหลักสูตรหมายถึงการจัดใหมีการดําเนินงาน

ดังตอไปนี้   
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               1) การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ 

               2) การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูในสวนท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอม 

ทรัพยากร สภาพการดํารงชีวิตและปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับชุมชนและทองถ่ินโดยตรง  

                3) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยนําขอมูลจากขอ (1) และ (2) มาจัดทําเปนหลักสูตร

สถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูเปนรายป กําหนดเวลาเรียนให

เหมาะสม 

                  4)  การจัดทําหนวยการเรียนรู เพื่อสะดวกแกการจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธกัน แตละ

หนวยการเรียนรูจะประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และเวลาเรียน เมื่อรวมทุกหนวย

แลวจะสมบูรณตามหลักสูตรที่กําหนด 

สุโขทัยธรรมาธิราช  (2550: 24) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการทั้งหมด

ที่เก่ียวของกับการจัดทําหลักสูตรขึ้นใหม หรือการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูแลว ดังนั้น เมื่อกลาวถึงการ

พัฒนาหลักสูตรจะกลาวถึงต้ังแตการศึกษาขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาหลักสูตร การ

ดําเนินการรางหลักสูตร การกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร การกําหนดเนื้อหาหรือสารพของหลักสูตร 

การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน กําหนดการวัดและการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช และการ

ประเมินผลหลักสูตร 

กุลชญา เที่ยงตรง  (2550: 38)  กลาวา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับขยายหรือสราง

หลักสูตรของสถานศึกษาตามแนวทางในขอกําหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู

ความสามารถใหแตละบุคคลไดพัฒนาเต็มศักยภาพนําความรูสูการปฏิบัติไดซึ่งสถานศึกษาเปนผู

วางแผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อนาไปพัฒนาผูเรียนนั่นเองนอกจากนี้หลักสูตรสถานศึกษายังมี

ความสําคัญคือชวยพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีความรูเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

สันติ บุญภิรมย  (2552: 53)  กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง ความพยายามของ

ผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูอาจารยไดรวมมือกัน เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ

สอนใหเหมาะสมแกการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม ทั้งปจจุบันและแนวโนมในอนาคต เพื่อให

ผูเรียนและผูเก่ียวของไดเกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาน้ัน  

แฮรีส  (กุลชญา เท่ียงตรง.  2550: 38; อางอิงจาก  Harris.  1967: 13) กลาววา การพัฒนา

หลักสูตร หมายถึง  การสราง ปรับ ขยายหลักสูตรที่จะนํามาใชในโรงเรียนใหเหมาะสมกับสภาพ

บุคลากร สถานท่ี รวมถึง สรางคูมือการใชหลักสูตร กําหนดระดับการใชหลักสูตร  

รุงชัชดาพร เวหะชาติ  (2553: 40) กลาววา การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการหรือขั้นตอน

ของการตัดสินใจหาทางเลือกทางการเรียนการสอนใหเหมาะสม เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการ
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เรียนการสอนไปในทางท่ีดีขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน และสถานศึกษา โดยผูเก่ียวของทุกฝาย มี

สวนรวม 

กูด  (รุงชัชดาพร เวหะชาติ.  2553: 40; อางอิงจาก Good. 1973: 157-158) ไดใหความเห็นวา 

การพัฒนาหลักสูตร เกิดขึ้นได 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุง

หลักสูตรเปนวิธีการพัฒนาหลักสูตรอยางหน่ึงเพื่อใหเหมาะสมกับสถานศึกษา จุดมุงหมายของการ

สอน วัสดุอุปกรณ วิธีการสอนรวมท้ังการประเมินผล สวนคําวา การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึง 

การแกไขหลักสูตรใหแตกตางจากเดิม เปนการสรางโอกาสในการเรียนขึ้นใหม  
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 ขอมูลพื้นฐาน 
Background Data 

ที่มา:  พิมพันธ เตชะคุปต.  (2551: 1). 

ภาพประกอบ 2 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 

การปรับปรุงแกไข 

Feedback 

 

 

 
 
 

• ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตร 

• ประเมินระบบ

หลักสูตร 

• จัดทําเอกสารประกอบ

หลักสูตร 

• เตรียมบุคลากร 

• บริหารและบริการหลักสูตร 

• ดําเนินการสอนตามหลักสูตร 

• นิเทศการใชหลักสูตร 

• วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 

• กําหนดจุดมุงหมายของ

หลักสูตร 

• คัดเลือกและจัดเน้ือหา

สาระ 

• กําหนดวิธีการประเมินผล 

• (อาจจะ)ทดลองใช

หลักสูตรประเมินหลักสูตร

กอนนําไปใช 

• การปรับปรุงหลักสูตรกอน

 

การประเมิน

หลักสูตร 

  

 

 

การใชหลักสูตร 

Curriculum  

 

 

การรางหลักสูตร 

Curriculum  Planning 

 

• ประวัติและปรัชญาการศึกษา 

• สังคมและวัฒนธรรม 

• ความรูเกี่ยวกับผูเรียน 

• ทฤษฎีการเรียนรู 

• ธรรมชาติของเน้ือหาสาระ 
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หลักการพัฒนาหลักสูตร 

 บุญชม ศรีสะอาด   (2546: 63-64) ไดกลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรโดยทั่วไป มีดังน้ี 

1.ใชพื้นฐานจากประวัติศาสตร ปรัชญา สังคมวิทยา และวิชาความรูตาง ๆพัฒนาให

สอดคลองกับความตองการของสังคม โดยวิเคราะหปญหา ความตองการและความจําเปนตาง ๆ ของ

สังคม 

2.พัฒนาใหสอดคลองกับระดับพัฒนาการ ความตองการและความสนใจของผูเรียน  

3. พัฒนาใหสอดคลองกับหลักของการเรียนรู 

4.ในการเลือกจัดประสบการณการเรียน จะตองพิจารณาความเหมาะสมในดานความยากงาย 

ลําดับกอนหลัง ความตอเน่ือง และบูรณาการของประสบการณตาง ๆ  

5.พัฒนาในทุกจุดอยางประสานสัมพันธกันตามลําดับ จากจุดประสงค สาระความรู 

ประสบการณ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 

6.พิจารณาถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

7. พัฒนาอยางเปนระบบ 

8.พัฒนาอยางตอเนื่องไมหยุดย้ัง 

9.มีการวิจัยติดตามผลอยูตลอดเวลา 

10. ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ 

11. อาศัยความรวมมืออยางจริงจังของผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของหลายฝาย 

รูปแบบและขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 

                  ไทเลอร (สุโขทัยธรรมาธิราช.  2550: 33; อางอิงจาก Ralph W. Tyler.  1950:  ไม

ปรากฏเลขหนา) ไดวิเคราะหกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดยยึดคําถามหลักที่เปน

พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขอ 

1) มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางท่ีโรงเรียนจะตองใหผูเรียนไดรับ 

2) มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางท่ีจะทําใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวน้ัน   

3) ประสบการณทางการศึกษาที่กําหนดไวน้ัน จะจัดใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร  

4) ทราบไดอยางไรวา ผูเรียนไดบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวแลวนั้น  

                  ทาบา (รุงชัชดาพร เวหะชาติ .  2553: 42;  อางอิงจาก Taba. 1962:  ไมปรากฏเลขหนา) 

ไดใหขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรไวดังนี้  

1. การวิเคราะหความตองการ 

2. ต้ังวัตถุประสงค 

3. เลือกเนื้อหาวิชา 
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4. รวบรวมเนื้อหาใหเปนระบบ 

5. เลือกประสบการณการเรียนรู 

6. จัดประสบการณในการเรียนรู 

7. ต้ังเกณฑการประเมินผล 

 ในดานขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร (สันติ บุญภิรมย.  2552: 63;  อางอิง

จากเจริญ งามชัด.  2539:  ไมปรากฏเลขหนา)  ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร ที่

เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาหลักสูตรวามีลักษณะดังนี้  

1. มีความเชี่ยวชาญในหลาย ๆ ดาน 

2. ตองรูวิธีดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 

3. มีความสามารถเชิงวิเคราะห 

4. สามารถต้ังสมมติฐานจากผลการสํารวจขอมูล แลวนํามาบรรจุเขาในหลักสูตรได

เหมาะสม 

5. ตองรอบรูในดานการเรียนการสอน เพื่อชวยคัดเลือกเนื้อหาและกิจกรรมที่

เหมาะสมในการนําไปใชจัดการเรียนการสอน 

จากการศึกษาขางตน สรุปวา   การพัฒนาหลักสูตร   หมายถึง การดําเนินการสรางหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   โดยผานกระบวนการวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 การวิเคราะหสภาพแวดลอมปญหาและความตองการของผูปกครอง ชุมชนใน

ทองถ่ิน  เพื่อกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจ สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะ อันพึง

ประสงค   การดําเนินการจัดการประชุมครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีสวน

รวมในการจัดทําหลักสูตร     การดําเนินการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา   การดําเนินการปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรตลอดจนจัดใหมีการวิจัยติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเน่ือง  
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         3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

                   กระทรวงศึกษาธิการ ( 2552:  10) สรุปการจัดการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการ

นําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 สูการปฏิบัติ ทั้งนี้ การที่ผูเรียนจะมี

คุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดหรือไม ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยเหตุ

นี้ ครูผูสอนตองมีความรู ความเขาใจสิ่งท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ

ของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งเปนเปาหมายในการจัดการเรียนรู โดยมีหลักการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   การจัดการ

เรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และการจัดการเรียนรูที่เนนคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา

กระบวนการเรียนรูมีการดําเนินการดังน้ี  

      3.2.1จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมตามสาระและหนวยการเรียนรูแบบ

บูรณาการ โดยวิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหาสาระ  มาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและจัดเตรียมสื่อการเรียนรู   ที่เหมาะสมกับ

ผูเรียน 

                  3.2.2 จัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ตลอดจนผูที่มีความสามารถพิเศษและผูท่ีมี 

ความบกพรองหรือดอยโอกาส โดยฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณการ

ประยุกตใชความรู เพื่อปองกันแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การเรียนรูจากประสบการณจริงและการ

ปฏิบัติจริง สรางสถานการณตัวอยาง 

                  3.2.3 สงเสริมใหผูเรียนรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตาง ๆ 

ใหสมดุลกัน 

                  3.2.4 ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สอดคลองกับเน้ือหาสาระกิจกรรม 

                 3.2.5 จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนรู 

                 3.2.6 นําภูมิปญญาทองถ่ินและประสานความรวมมือเครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน

เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ 

                 3.2.7 จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง  ๆ โดยเปนการนิเทศ 

ที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน

ของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

                    3.2.8 สงเสริมใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู (การวิจัยในชั้นเรียน) 
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                    3.2.9 สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลาย 

และตอเน่ือง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

                    3.2.10 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก จัดกิจกรรมแนว จัดกิจกรรมนักเรียน กิจกรรม

บําเพ็ญเพื่อสาธารณประโยชน 

    

  
บูรณาการ

 
  

ภาพประกอบ  3  การนําเสนอเนื้อหาสาระเก่ียวกับจากหลักสูตรสูการออกแบบสาระการเรียนรู : ครูควรรูอะไร 

 

ที่มา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (2553: 9). 

ออกแบบหนวยการเรียนรู 

การจัดการเรียนรู กระบวนการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนร/ตัวชี้วัด 

คณลักดษณะอันพึงประสงค 
สมรรถนะของผเรียน 

สื่อการเรียนรู 

การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู 

การวิจัยเพื่อ 

พัฒนาการเรียนรู 

การจัดการเรียนรู 

ตามหลักสูตร 

การพัฒนาลักษณะนิสัย 

การเรียนรูของตนเอง

 
  

การปฏิบัติและลงมือทํา 

การวิจัย

 
  

การจัดการ

 
  

เรียนรูประสบการณจริง 

เผชิญสถานการณและปญหา

 
  

กระบวนการสังคม

 
  

การคิด 

สรางความรู 

จากหลักสูตรสูการ

ออกแบบ 

การจัดการเรียนรู 

ครูควรรูอะไร 
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บทบาทของบุคลากรในการจัดการเรียนรู 

การพัฒนาการศึกษา บุคลากร แหลงการเรียนรูลวนมีบทบาทที่สําคัญย่ิงในการเปนกลไก

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  

2553: 107-109) 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  

 การจัดการศึกษาจะประสบผลสําเร็จไดดีและมีคุณภาพนั้นสวนหนึ่งเปนเพราะมีผูบริหารที่

ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา เขาใจบทบาทหนาที่อยางถองแท และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง

และตอเน่ือง ในการจัดการเรียนรูผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทดังนี้  

1.   ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตลอดจน

เอกสาร  อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

2. รวมมือกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนรูปธรรม โดยมุงเนนใหผูเรียนเปนคนดี คนเกงและสามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

3. ดําเนินการประชาสัมพันธใหผูปกครอง ชุมชนผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน ไดเขาใจแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ อยางเหมาะสม  

4. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา ความตองการของทองถ่ิน เพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ 

ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

5. ระดมทรัพยากรในชุมชน พรอมท้ังแสวงความรวมมือจากทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

6. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู สื่อ

การเรียนรู แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาอยางตอเนื่อง 

7. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาใชกระบวนการวิวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

8. เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงใหบุคลากรในสถานศึกษามีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ

โดยเนนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพและตอเน่ือง  

9.   สงเสริมสนับสนุนใหบุคลกรในสถานศึกษาวัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย พรอมนําผลการวัดและประเมินมาพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ  
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10. จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน 

ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลกรครูใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  

11. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูเพื่อบริการเครือขายและชุมชน 

บทบาทครูผูสอน 

1. ศึกษา ทําความเขาใจเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และออกแบบการจัดการเรียนรู 

2. จัดทําหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู โดยเนน ความรู ทักษะ กระบวนการที่

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

3. ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล พรอมนําขอมูลมาใชในการออกแบบการเรียนรู 

และจัดการเรียนรูที่มุงตอบสนองความตองการของผูเรียน ตามความแตกตางของผูเรียน และ

พัฒนาการทางสมอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงค  

4. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ของหลักสูตร 

5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหเอ้ือตอการ

จัดการเรียนรู 

6. จัดเตรียมและใชสื่อการเรียนรูตาง ๆ ตลอดคนภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีและ

แหลงเรียนรูในชุมชนไดอยางเหมาะสมกับการเยนรูของผูเรียน 

7. ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ อยางหลากหลายทั้งนี้มุงเนนการ

ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงเปนสําคัญ นอกจากนี้ ควรเนนการมีสวนรวมของผูเรียนและ

ผูปกครอง ตลอดจนความสอดคลองกับธรรมชาติของวิชาและธรรมชาติของผูเรียน  

8. นําผลการประเมินของผูเรียนมาใชเพื่อสอนซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ตลอดจน

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอนของตนเองอยางเปนระบบ  

9. ใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ

และตอเน่ือง 

หลักการจัดการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 12-15) 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดใหหลักการที่สําคัญในการ

จัดการเรียนรูไวดังนี้ 

                1.การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดการเรียนรูที่ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคน

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยการจัดวิธีการเรียนรูใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน
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แตละคน ไดลงมือศึกษาคนควา คิดแกปญหา และปฏิบัติงานเพื่อสรางความรูความไดดวยตนเอง โดย

มีครูเปนผูสงเสริมและใหการสนับสนุน 

                2. การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  เพื่อวางรากฐานชีวิตใหเจริญ

งอกงามสมบูรณ  ตองสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบและแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง ครูควรมีขอมูล

ผูเรียนเปนรายบุคคล สําหรับในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

                3. การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง มุงเนนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา

ทางสมอง การเชื่อมโยงวงจรสมอง โดยใชประสบการณตรงดานรางกายท่ีเปนรูปธรรม ขอเท็จจริงและ

ทักษะตาง ๆ สื่อการเรียนรูท่ีดึงดูดความสนใจ  

                 4. การจัดการเรียนรูที่เนนดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหผูเรียนไดรับรู เกิดการยอมรับ เห็น

คุณคาและพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนลักษณะนิสัยท่ีดี 

 กระบวนการจัดการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น มุงหวัง

ใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูที่สําคัญและเปนเครื่องมือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของ

หลักสูตร อีกทั้งเปนกระบวนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน ในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน  และ

อนาคต ดังนั้นครูผูสอน จะตองรูและเขาใจแนวคิด แนวทางการจัดการเรียนรู และผลท่ีเกิดกับผูเรียน

ของกระบวนการเรียนรูแตละวิธี แลวนํามาจัดการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนใหเกิดกระบวนการ

ดังกลาว ซึ่งไดแก 

1. การเรียนรูแบบบูรณาการ 

2. กระบวนการสรางความรู 

3. กระบวนการคิด 

4. กระบวนการทางสังคม 

5. กระบวนการเผชิญสถานการณ และแกปญหา 

6. กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง 

7. กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง 

8. กระบวนการจัดการ 

9. กระบวนการวิจัย 

10. กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง 

11. กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

ดังนั้น  การพัฒนาการเรียนรู หมายถึง  การดําเนินการใหจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ   การดําเนินการสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลมี
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ขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลสําหรับในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   การดําเนินการใหมีการ

จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองโดยใชประสบการณตรงดานรางกายท่ีเปนรูปธรรม 

ขอเท็จจริงและทักษะตาง ๆ   การดําเนินการจัดการเรียนรูมีการเนนดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให

ผูเรียนไดรับรู เกิดการยอมรับ เห็นคุณคาและพัฒนาอยางตอเน่ืองจนเปนลักษณะนิสัยที่ดี  

                   3.3 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

      3.3.1 ความหมายของการวัดและประเมินผล 

        สหชาติ เหล็กชาย  (2553: 72)  ไดกลาวถึงแนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วา การวัดผลเปนการปฏิบัติงานเปน

การสังเกตพฤติกรรมการตอบตอแบบวัดที่ไมไดแสดงออกดวยภาษาหรือการทํากิจกรรมท่ีอาศัยทักษะ

ความแคลวคลองของการเคลื่อนไหวทางกายและ และการวัดที่ไมเนนการตอบสนองทางภาษา  

        การวัดและประเมินผล เปนภาระหนาที่ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของผูบริหารโรงเรียนที่

จะตองใหความสนใจและจัดดําเนินการภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนวยงานและนักการ

ศึกษาหลากหลายไดใหความหมายไว ดังนี้ 

        รุจิ ภูสาระ   (2551: 146)  กลาววา  Assessment  หมายถึง การพิจารณาพฤติกรรมหรือ

คุณลักษณะของผูเรียน หรือกลุมผูเรียน การพิจารณาดังกลาว ครูนํามาใชตัดสินการเปลี่ยนแปลงของ

นักเรียน อันเนื่องมาจากการสอนของครู และเพื่อนํามาใชพิจารณาขยายผลการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ  

        Measurement  เปนสวนหนึ่งของ  Assessment ที่เปนการวัดเชิงปริมาณเก่ียวกับ

ความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หรือเก่ียวกับคุณลักษณะบางประการที่

สามารถวัดในเชิงปริมาณได ดังนั้น ความหมายของ Assessment จึงกวางกวา Measurement  

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภายในตัวผูเรียนซึ่งไมอาจใช Measurement วัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ความหมายของ Assessment จึงสามารถวัดผูเรียนตามธรรมชาติในดานขอมูลเชิงคุณภาพได 

ตัวอยางเชน ความสามารถทางคณิตศาสตร สามารถวัดไดโดย Measurement (การใหคะแนน) แต

ทักษะทางสังคมที่เพิ่มขึ้นมักจะวัดในเชิงคุณภาพ(การวิจารณ)ซึ่งเรียกวาเปน Assessment 

        การประเมินผล ( Evaluation) เปนการรวบรวมผลจาก Assessment แตมีการเพิ่มเติมการ

ตัดสินเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีตองการในตัวเด็ก จากเหตุผลน้ีเอง Assessment จึงเปนการ

กระทํากอนที่จะมีการประเมินผล ดังนั้นการประเมินผล จึงมุงที่จะตัดสินเก่ียวกับธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน นอกจากน้ัน ยังสามารถนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรไดถาจําเปน เพื่อให

เกิดความเขาใจความแตกตางระหวางการวัดผล (Assessment) และการประเมินผล (Evaluation) 

รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2552: 99) กลาววา การวัด (Measurement) เปนกระบวนการที่กําหนด

จํานวนตัวเลขใหกับวัตถุสิ่งของหรือบุคคลตามความมุงหมายและเปรียบเทียบลักษณะความแตกตางที่
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ปรากฏอยูในสิ่งท่ีจะวัดนั้น เชน การวัดความสามารถของสมองดานตาง ๆ การวัดคุณสมบัติทาง

กายภาพ เชน น้ําหนัก ขนาดของวัตถุ ผลที่ไดจากการวัดเปนจํานวนตัวเลข จุดมุงหมายของการวัดผล

นั้นเปนการตรวจสอบการสอนของครูอาจารยและการเรียนของผูเรียน ในดานการเรียนรู 3 ดาน คือ 

ดานความรูความเขาใจ (Cognitive Domain) ดานทักษะปฏิบัติ (Phychomotor Domain) ดานเจตคติ 

(Affective Domain) 

การประเมินผล (Evaluation) เปนการพิจารณาตัดสินเก่ียวกับคุณภาพ คุณคาความจริงและ

การกระทํา บางทีขึ้นอยูกับการวัดเปนอยางเดียว เชน คะแนนสอบ แตโดยทั่วไปจะเปนการรวมการวัด

หลาย ๆ ทาง โดยอาศัยขอมูลหรือรายละเอียดจากการสังเกตการตรวจผลงาน การสัมภาษณ หรือการ

ทดสอบประกอบการพิจารณา การประเมินผลแตละครั้งจะประกอบดวยผลการวัดที่ไดจาก

กระบวนการตาง ๆ เกณฑการพิจารณา และการตัดสินใจ เปนการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบ

ผลของการวัดกับเกณฑที่กําหนดไว  

ความแตกตางระหวางการวัดผล และการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 การประมินผล 

• ความเปล่ียนแปลงของผูเรียนท้ังหมดเปนไป

ตามท่ีตองการหรือไม 

• ประสบการณการเรียนรูมีความเหมาะสม

หรือไม 

• วิธีการสอนแบบใดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

• ประสบการณการเรียนรูแสดงใหเห็นถึง

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคหรือไม 

การวัดผล 

• การเปล่ียนแปลงในตัวผูเรียนหรือไม 

• ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปคืออะไร 

• การเปล่ียนแปลงน้ันมีมากหรือนอย 

• ผูเรียนในชั้นเดียวกันมีการเปล่ียนแปลง

หรือไม 

• ความแตกตางของผูเรียนมีอะไรบาง 

ภาพประกอบ 4  ความแตกตางระหวางการวัดผลและการประเมินผล 

 

ที่มา : รุจิ ภูสาระ.  (2551: 146). 
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3.3.2 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 18) 

                3.3.2.1 การกําหนดระเบียบวัดและประเมินผล 

             1) รวมเปนคณะกรรมการจัดทําระเบียบวัดและประเมินผล โดยการมีสวนรวมของทุก

ฝาย 

                          2) พิจารณายกรางระเบียบประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

                          3) ประชาพิจารณโดยผูเก่ียวของทุกฝาย 

                          4) เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ  

                          5) ประกาศใชระเบียบ 

              6) ปรับปรุง พัฒนา แกไขใหเหมาะสมสอดคลองกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลง 

               

 3.3.2.2 ภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

                          การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 

                            1) ครูผูสอนเปนผูประเมินและตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา โดยประเมิน 

ตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง (มาตรฐานชั้นป) 

                            2) ดําเนินการประเมินผลกอนเรียน เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงพื้นฐานของผูเรียน 

                            3) ประเมินผลระหวางเรียน หลังการเรียน และปลายป เพื่อนําผลไปตัดสิน 

การผานผลการเรียนรูที่คาดหวังและตัดสินผลการเรียนรายวิชา  

                            4) เลือกวิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมินอยางหลากหลาย เนน 

การประเมินสภาพจริง ครอบคลุมสาระและเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน 

                            5) ซอมเสริม ปรับปรุงแกไขผลการเรียนของผูเรียนท่ีไมผานเกณฑ 

การประเมิน และสงเสริมผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินใหพัฒนาการประเมินใหพัฒนาสูงสุด 

เต็มความสามารถ 

                            6) การตัดสินการผานรายวิชาตามเกณฑการผานผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

(มาตรฐานชั้นป) ที่กําหนด และประเมินใหระดับผลการเรียนจากคะแนนการประเมินการผาน  

ผลการเรียนท่ีคาดหวังทุกขอรวมกัน 

                          7) จัดการเรียนซอมเสริม และเรียนซ้ํารายวิชาที่ไมผานการตัดสิน 

ผลการเรียน และใหประชุมพิจารณาใหผูเรียนท่ีมีผลการเรียนทุกรายวิชามีระดับการเรียนเฉลี่ย 

ไมถึง “1” ใหเรียนซ้ําชั้น 

             8) ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอนุมัติผลการประเมินและตัดสินผลการเรียน 
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3.3.2.3 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

                          1) เขารับการอบรมพัฒนาการจัดสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล  เพื่อใหครูไดมี 

ความรูความเขาใจ 

                          2) จัดสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับผลการเรียนที่คาดหวัง  

(มาตรฐานชั้นป) สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และสภาพผูเรียน 

                          3) นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางเครื่องมือ  และใชเปนเครื่องมือวัดผล 

และประเมินผล 

              4) พัฒนา ปรับปรุงใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

           3.3.2.4 งานทะเบียน 

                          1) ดําเนินการลงทะเบียน กรอกขอมูลประวัติของนักเรียนในทะเบียนตามระเบียบ  

                          2) ออกเลขประจําตัวใหกับนักเรียนใหมทุกคน  

                          3) รับมอบตัวนักเรียนและดําเนินงานเรื่องการยายเขาและยายออกของนักเรียน  

ในชวงระหวางปการศึกษา 

                          4) สํารวจรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น และจัดทํารายชื่อใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

                          5) การจัดทํารายงานขอมูลสถิติเก่ียวกับจํานวนนักเรียน  

                          6) ประสานงานกับกลุมที่ดูแลนักเรียนเพื่อแจงการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ/จํานวน 

นักเรียน 

                          7) ดําเนินการดานการยาย ลาออก การเปลี่ยนแปลงทะเบียนนักเรียน 

                          8) งานเก่ียวกับการจัดทํา ขออนุมัติ และรายงานผลการเรียนของนักเรียน 

                          9) งานเก่ียวของกับการจัดทํา และบริการเอกสาร หลักฐานทางการเรียนของ 

นักเรียน เชน รบ. ตาง ๆ หลักฐานผลการเรียน ประกาศนียบัตร รวมทั้งหนังสือรับรองผลการเรียน 

ทุกประเภท 

                          10) ตรวจสอบความผูกพันของนักเรียนตอฝายหมวดงานอ่ืน  ๆ กอนออกหลักฐาน 

ทางการเรียนให 

                           11) งานเก็บรักษาและรวบรวมสถิติขอมูลผลการเรียนของนักเรียน รวมทั้งเผยแพร 

และรายงานผูเก่ียวของทราบ 

                           12) เก็บรวบรวมขอมูลสําหรับโปรแกรม OBEC 

              13) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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3.3.2.5 การเทียบโอนผลการเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนจากสถานศึกษาไดในกรณีตาง ๆ ไดแก  

การยายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การออกกลางคัน และการขอก

ลับเขารับการศึกษาตอการศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ นอกจากนี้ยัง

สามารถเทียบโอนความรู  ทักษะ ประสบการณ จากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ เชน สถานประกอบการสถาบัน

ทางศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนตน  

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียน หรือตนภาคเรียนท่ี

สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ทั้งนี้  ผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษา

ตอเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยางนอย    1    ภาคเรียน    โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอน  

ควรกําหนดรายวิชาจํานวน      หนวยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม  

                         1) ประสานการจัดการวัดผลประเมินผลระดับสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการเทียบ

โอนผลการเรียน จัดทํามาตรฐาน กรอบและเกณฑการประเมิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียนของ

สถานศึกษา 

2) จัดทําแผนการวัดผลและประเมินผล สรางเครื่องมือแบบฟอรมตาง ๆ 

ในการดําเนินการเทียบโอน 

                        3)จัดและดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน 

                        4) ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน 

                        5)เทียบโอนผลการเรียนจากการยายที่เรียนจากสถานประกอบการ  จากพื้นฐาน 

การประกอบอาชีพ 

                        6) พิจารณาหลักฐานการศึกษาแสดงถึงความรูความสามารถของผูเรียน  

                        7)พิจารณาจากความรูและประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง โดยการทดสอบ 

                        8)จัดทําทะเบียนขอเทียบโอน ระเบียนผลการเรียนและออกหลักฐานการเรียน              

การเทียบโอน 

 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการดังนี้ 

1.พิจารณาหลักฐานการศึกษาและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีใหขอมูลแสดงความรูความสามารถของ

ผูเรียน 

2.พิจารณาจากความรูความสามารถของผูเรียน  โดยการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งภาค

ความรูและภาคปฏิบัติ 

3.พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 
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การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอน จํานวนไมนอยกวา 

3 คน  แตไมควรเกิน 5 คน โดยมีแนวทางในการเทียบโอน ดังน้ี  

การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอนจํานวนไมนอยกวา 3 

คน แตไมควรเกิน 5 คน โดยมีแนวทางในการเทียบโอน ดังน้ี 

1.)กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ใหนํารายวิชาหรือหนวยกิตที่มี

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู/จุดประสงค/เนื้อหาที่สอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60 มา

เทียบโอนผลการเรียน และพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ีรับเทียบโอน  

2.)กรณีเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ใหพิจารณาจากหลักฐาน เอกสาร(ถามี) 

โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือท่ีหลากหลาย และใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ี

รับเทียบโอน 

3.)กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดําเนินการตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับนักเรียนที่เขา

รวมโครงการแลกเปลี่ยน 

ทั้งน้ี วิธีเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับตํ่ากวาปริญญา ประกาศ ณ วันท่ี 10 ตุลาคม  พ.ศ.2540 และแนว

ปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูสถานศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดทําโดย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3.2.3.6 การตัดสินและอนุมัติผลการเรียนผานชวงชั้น 

                       1) นายทะเบียนของสถานศึกษาตรวจสอบขอมูลผลการเรียนของผูเรียนท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเกณฑการจบชวงชั้นของสถานศึกษา 

                       2) จัดทําบัญชีรายชื่อผูเรียนที่จบชวงชั้นพรอมตรวจทานความถูกตองไมใหมี  

ขอผิดพลาดใด ๆ ทั้งสิ้น 

                       3) เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ เพื่อใหเห็นชอบ 

                       4) ผูบริหารสถานศึกษาออกคําสั่งแตงต้ังผูจัดทําเอกสารรายงานผูสําเร็จการศึกษา  

(ปพ.3) ประกอบดวย ผูเขียน ผูทาน ผูตรวจ และมีนายทะเบียนเปนหัวหนา 

                       5) ผูบริหารอนุมัติผลการเรียน โดยลงนามในเอกสารรายงานผูสําเร็จการศึกษา 

                       6) จัดสงเอกสารใหหนวยงานที่เก่ียวของ 
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             3.2.3.7 การออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา 

                       เปนเอกสารสําคัญทางการศึกษาที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น  เพื่อใชเปนหลักฐานในการให

การรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผูเรียน ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนไดรับศักด์ิและสิทธิ์ตามวุฒิ 

การศึกษาที่ไดรับการรับรองนั้นตลอดชีวิต  ในขณะเดียวกันเอกสารที่จัดทําขึ้นนี้จะใชเปนหลักฐาน 

สําหรับตรวจสอบ รับรอง และยืนยันวุฒิการศึกษาของผูเรียนตลอดไป สถานศึกษาจึงตองดําเนินการ 

จัดทําโดยใชแบบพิมพ วิธีการจัดทํา การควบคุม การตรวจสอบรับรองเอกสารเปนไปอยางมีเอกภาพ 

และมีมาตรฐานในการดําเนินการอยางเดียวกัน เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับ มีดังนี้ 

                      1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

                      2) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) 

                      3) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

                      4) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.4) 

                      5)เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.5) 

                       6) เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 

                       7) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 

                       8) เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) 

                       9)สมุดบันทึกผลการเรียนรู (ปพ.9) 

 ดังน้ัน   การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง   การดําเนินการกําหนด

ระเบียบวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  การดําเนินการการพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผล  

การดําเนินการดานงานทะเบียน    การดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบวิธีตามประกาศ

ของกระทรวงศึกษาธิการ  การดําเนินการตัดสินและอนุมัติผลการเรียน และการออกหลักฐานแสดงผล

การจบการศึกษา   
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การบริหารการวัดผล ประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ  4  แสดงการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา  

 

ที่มา : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (2553: 6). 
 

 

ภารกิจ ผูเกี่ยวของ 

ใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบวา

ดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบวาดวยการวัด

และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 

การเทียบโอน

ผลการเรียน 

-จัดการเรียนรูและดําเนินการวัดและ

ประเมินผลตามระเบียบวาดวยการ

วัดและประเมินผลการเรียนของ

สถานศึกษา 

-ใหความเห็นชอบ/ตัดสินผลการ

ประเมินรายป/รายภาค ตามแตกรณี 

ครูท่ีปรึกษา   ครูแนะแนว 

คณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

ครูวัดผล  นายทะเบียน 

- รายงานผลตอผูเกี่ยวของ 

- นําขอมูลไปวางแผน/พัฒนา 

จัดทําเอกสาร หลักฐานการศึกษา 

-อนุมัติผลการประเมินรายป/รายภาค 

-ตัดสินและอนุมัติการเล่ือนชั้น ซ้ํารายวิชา /

ซ้ําชั้น การจบการศึกษา 

 

ใหความเห็นชอบผลการประเมิน 

ผูบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

วิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-ผูสอน / ผูไดรับมอบหมาย 

-คณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรูและ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

-คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน 

-คณะกรรมการการพัฒนาและประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

(โรงเรียนขนาดเล็กอาจเปนคณะกรรมการ

ชุดเดียวกัน) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระบบการ

ประกัน

คุณภาพ

ของสถาน 

ศึกษา 
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กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ การอานคิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

 

 

  

กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ซ้ําชั้น 

ไมผาน ผาน 

ผาน 

อนุมัต ิ
ผลการเรียน 

เล่ือนชั้น 
ผาน 

เรียนซ้ํารายวิขา/เรียนซ้ําชั้น 

แกไขผลการประเมิน 

 

ซอมเสริม/พัฒนา 

 

มัธยมศึกษา 

ดุลยพินิจ 

ไมผาน 

ซอมเสริม/พัฒนา 

แกไขผลการประเมิน 

ประถมศึกษา 

ตัดสินผลการเรียนและบันทึกผลการประเมินในเอกสารท่ีสถานศึกษากําหนด 

มัธยม 

 

-ระดับผลการ

เรียน8 ระดับ 

-เง่ือนไขผล

การเรียน 

(ร.มส.) 

 

 

ประถม 

 
-ระดับ 

ผลการ

เรียน 

-ระดับ 

คุณภาพ 

 

 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ผาน 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ผาน 

การประเมิน กิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน 

 

การประเมิน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 
การประเมิน การ

อาน  คิดวิเคราะห 

 

 

การประเมินผลการเรียนรู 
ตามกลุมสาระการเรียนรู 

 

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ไม

ผาน ประเมิน 
ผาน ไม

ผาน 
ประเมิน ผาน 

ผาน ไม

ผาน ประเมิน 

ประเมิน 

การประเมินผลรายวิชา /

ตัวชี้วัด 

ระหวางเรียน  ปลายป 

ปลายภาค 

ภาพประกอบ  5  กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษา  

 

ที่มา : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (2553: 38). 

 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
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3.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรท่ีมุงใหการ

จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม 

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตใหสามารถอยูรมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข โดยมีมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ในการจัดการเรียนรูครูผูสอนตองคํานึงถึง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดอยูเสมอ กลาวคือ ตองตรวจสอบวาผูเรียน เกิดการเรียนรูตรงตาม

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดท่ีกําหนดหรือไม มีอุปสรรคใดบางควรจะแกไขอยางไร  กิจกรรมการเรียนรู

ใดมีประสิทธิภาพสูงสุดบาง กระบวนการดังกลาวนี้ สามารถนําการวิจัยเขามาเปนสวนหนึ่งของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 30 ที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู โดยระบุใหสถานศึกษาพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา    ท้ังนี้ จุดเนนสําหรับครูผูสอน คือ เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนซึ่งมีความหมายกวางไปถึงการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวย การ

พัฒนาการเรียนรูดวยการวิจัยน้ัน มีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ  การนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรูใหมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

โดยปกติ ครูผูสอนไดทําการวิจัยอยูตลอดเวลา ดวยการศึกษาหาสาเหตุ และสังเกต 

ในขณะที่กําลังสอน ทั้งในดานเนื้อหาท่ีสอน วิธีสอน ตลอดจนพฤติกรรมของผูเรียน และปญหาตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้น การกระทําของครูผูสอนดังกลาวนี้ จัดเปนการทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

เพียงแตไมไดใชวิธีการตามกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ การนํากระบวนการวิจัยเขาไปศึกษาอยาง

เปนระบบจะชวยใหการพัฒนาการเรียนการสอนอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่นาเชื่อถือ และมีความเปน

เหตุเปนผล ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามแผนภาพตอไปนี้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  

2553: 44-45 ). 

       กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 31) สรุปเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูไวดังนี้ 

       1. ศึกษาและสรางความตระหนักเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะหวิจัยและการนําผลวิจัย

มาใชในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา  

            2. ศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

            3. ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและใชเปนแนวทางการแกปญหาคุณภาพการ

เรียนรูของผูเรียน 

           4. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับขอมูลและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู

และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ 
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           5. สรางเครือขายในการศึกษาวิเคราะหวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูทั้งภายใน

โรงเรียนระหวางโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและสวนกลาง 

           6.วิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา  
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ภาพประกอบ 6  แสดงขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  (2552: 45 ). 

 

5. สรุปผลการแกปญหาวิเคราะหปญหา/การพัฒนา 

4. เก็บรวบรวมขอมูล/การพัฒนา 

2. วิเคราะหปญหา/การ

พัฒนา 

1. จัดกิจกรรมแกปญหา/การพัฒนา 

3. วางแผนการพัฒนา/ การพัฒนา

 

3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู 

2.  วางแผนการจัดการเรียนรู 

5.  ทํารายงานผลการเรียนรู 

4.  ประเมินผลการ

เรียนรู 

1.วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 
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รุงชัชดาพร เวหะชาติ  (2552: 117) ไดกลาวถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูไว ดังนี้ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูที่มุงเนนผลการเรียนรูของผูเรียนเปนเปาหมายของการ

จัดการเรียนรู ดวยการใชการวิจัยในกระบวนการเรียนรู การวิจัยพัฒนาการเรียนรู และการวิจัย พัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวคิดแตละประเด็น ดังนี้  

1.การใชการวิจัยในกระบวนการเรียนรู มีวิธีการอยางเปนระบบ 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหความตองการการเรียนรู ผูเรียนตองทราบความตองการการเรียนรู

ของตนเอง มีการลําดับความสําคัญกอนหรือหลังตามความจําเปนและความสําคัญใหไดเปนลําดับ

แรก และกําหนดเปาหมายของการเรียนรูได 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการเรียนรู ผูเรียนตองรูจักการวางแผนการเรียนรูของตนเองวา มี

เปาหมายเรื่องใด มีเวลามากนอยเพียงใด มีแหลงเรียนรูท่ีไหนบาง มีวิธีเรียนใดบาง ตองใชสื่อใดบาง 

และเมื่อมีปญหาจะสามารถปรึกษาใคร เมื่อไดรับความรูจะใชความรูนั้นไดอยางไร ตลอดจนวางแผน

ไปถึงการนําความรูที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนางานอยางไร 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการเรียนรู เปนการปฏิบัติในการแสวงหาความรูตามที่ได

วางแผนไว ซึ่งอาจใชวิธีการตาง ๆ ในการเรียนรู จากการใชแหลงเรียนรูตาง ๆ  เมื่อไดความรูแลวควรมี

การตรวจสอบความรูได เพื่อยืนยันความถูกตอง และตัดสินใจเลือกความรูไปใชใหสอดคลองกับ

เปาหมายของการเรียนรู 

ขั้นตอนที่ 4 การสรุปความรู เปนขั้นตอนที่ผูเรียนสรุปความรูและนําเสนอความรูที่ไดจากการ

คนควาในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมและอาจใชเครื่องมือชวยในการนําเสนอ  

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล เพื่อปรับปรุงและนําไปใชในการพัฒนา เปนขั้นตอนท่ีผูเรียน

ประเมินกระบวนการเรียนรูของตนเองในระหวางการเรียนรูทุกขั้นตอน เพื่อนําไปสูการปรับปรุง รวมถึง

การนําความรูที่ไดไปใชพัฒนางานตอไป 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู กระบวนการในการนําวิจัยเขามาเปนสวนหน่ึงของการเรียนการ

สอน เปนการสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542 ที่เนนการทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูที่กําหนดใหเปนภารกิจของผูสอน 3 ประการ คือ 

ประการแรก จัดกระบวนการเรียนการสอนและใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 

มาตรา 24(5)  

ประการท่ีสอง ทําวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

มาตรา 30  

ประการท่ีสาม นําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน มาตรา 30  



52 

 

ดังนั้นการใชการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูจึงเปนภารกิจท่ีสําคัญและจําเปน ในกรณีที่ผูสอน 

พบวา กระบวนการพัฒนาการเรียนรูที่กําลังดําเนินการอยูมีปญหามาก หรือมีความจําเปนตองการ

พัฒนาอยางเรงดวน ในวงจรหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู 5 ขั้นตอน 

ต้ังแตการวิเคราะหความตองการ/พัฒนาการเรียนรู วางแผนการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรู 

ประเมินผลการเรียนรู และทํารายงานผลการเรียนรู เปนการนํากระบวนการวิจัยเขามาใชในการ

ดําเนินงานของผูสอน ขั้นตอนที่ 3 ผูสอนทําการประเมินระหวางสอน แลวพบปญหาเล็กนอย สามารถ

ปรับปรุงแกไขได ในชวงการจัดกิจกรรมระหวางน้ัน และเมื่อประเมินผลในขั้นตอนที่ 4 แลวพบวาไมมี

ปญหา ผูสอนสามารถจัดทํารายงานผลการเรียนรูแกผูเก่ียวของทราบและใชประโยชนตอไป  หากพบ

ปญหาใหดําเนินการทําวิจัยเพิ่มเติมตามวงจร ยอย 5 ขั้นตอน และนําผลการวิจัยไปใชตอไป 

ดังนั้น  การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา หมายถึง  การดําเนินการดานการ วิจัยอยางเปนระบบ

โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  การดําเนินการทํา

วิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา   การดําเนินการนํา

ผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน     การดําเนินการการสรางเครือขายในการ

วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา  
 

3.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   

กระทรวงศึกษาธิการ  (2552: 32)  กําหนดการจัดการเก่ียวกับ สื่อการเรียนรูเนื่องจากเปน

เครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะกระบวนการ และ

คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมี

ความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน สถานศึกษาควร

ดําเนินการดังนี้ 

                  3.5.1จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรูและ

เครือขายการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควา และการ

แลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก  

                              3.5.2 จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริม

ความรูใหผูสอน รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู  

                              3.5.3 เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย 

สอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  

                              3.5.4 ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ 

                              3.5.5 ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการ

เรียนรูของผูเรียน 
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                               3.5.6 จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับสื่อ

และการใชสื่อการเรียนรู เปนระยะ ๆ และสม่ําเสมอ 

                   ในการจัดทํา การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชใน

สถานศึกษา ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร 

วัตถุประสงคของการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามี

ความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมั่นคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง 

รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงายและนาสนใจ 

 ดังน้ัน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การดําเนินการสรางศูนย

สื่อการเรียนรู   จัดทําระบบสารสนเทศการเรียนรู  จัดทําทะเบียนสื่อที่มีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษา

และในชุมชน    การดําเนินการจัดทําจัดหาและพัฒนาสื่อสําหรับผูเรียนและผูสอน  การดําเนินการ

ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูอยางเปนระบบ    
 

         3.6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 35-36) ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา

ประกอบดวย  

    1 จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดดังนี้  

                      1.1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

                      1.2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

                      1.3 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  

ประจําป 

                      1.4 การดําเนินงานตามแผน 

                      1.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาประจําป  

                      1.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา 

                      1.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 

                      1.8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการจัดระบบการประกัน  

คุณภาพภายในสถานศึกษาควรยึดหลักการการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของเชน  

สพท. และสพฐ. (สวก.)เปนตน 

2 จัดโครงสรางการบริหารที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน  

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 3 แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยมีอํานาจและ  

หนาที่มีดังนี้ 
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                       3.1  กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

                       3.2  กํากับติดตามใหความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการประกัน  

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

                       3.3  เสนอสถานศึกษาแตงต้ังคณะบุคคลทําหนาที่ตรวจสอบทบทวนและรายงาน  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (รายงานประจําป) ทั้งน้ีใหกําหนดอํานาจและหนาที่ 

ไวในคําสั่งแตงต้ังพรอมท้ังประชาสัมพันธใหรับทราบอยางทั่วถึง 

4 สรางความตระหนักเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพ  

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

 5 บุคลากรภายในสถานศึกษารวมจัดทําแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน  

สถานศึกษาเพื่อการยอมรับและยึดถือปฏิบัติรวมกัน  

 6 จัดระบบขอมูลสารสนเทศที่มีขอมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจและสามารถแสดงถึง  

ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดอยางพอเพียงถูกตอง  

ชัดเจนเปนปจจุบันและสามารถจัดเก็บเรียกใชขอมูลสารสนเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว  

 7 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และหรือการศึกษาปฐมวัยและสามารถเพิ่มเติมเฉพาะในสวนท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินได  

 8 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธของสถานศึกษาและจัดทําแผน  

ปฏิบัติการประจําปรองรับโดยควรคํานึงและครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้  

                 8.1 เปนแผนที่ใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนของสถานศึกษา  

อยางเปนระบบ 

                 8.2  กําหนดวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคผลผลิตและสภาพความสําเร็จของ  

การพัฒนาเชนผลสัมฤทธิ์ในวิชาการหลักคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนตนซึ่งกําหนดไวอยาง  

ตอเนื่องชัดเจนและเปนรูปธรรม 

                 8.3 กําหนดวิธีการดําเนินงาน/กลยุทธที่มีหลักวิชาผลวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษ 

ที่อางอิงไดและสามารถนําไปสูเปาประสงคที่กําหนดไวได 

                 8.4  กําหนดแหลง/หนวยงานที่ใหการสนับสนุนและเก่ียวของในแตละดาน 

                 8.5  กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูรับผิดชอบและการเขามามีสวนรวมของผูปกครอง  

ชุมชนไวใหชัดเจน 

                 8.6  กําหนดแผนการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 9 จัดทําแผนการกํากับติดตามตรวจสอบทบทวนและรายงานผลการดําเนินงานตามแผน  

 10 ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ 
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 11 ดําเนินการกํากับติดตามตรวจสอบทบทวนและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ/แผนกลยุทธ 

 12 ประเมินผลการดําเนินงานและความกาวหนาของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาที่กําหนด 

 13 จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป (รายงานประจําป) เสนอหนวยงาน

ตนสังกัดหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ดังนั้น การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง  การดําเนินการ

จัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด    โดยการ

ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   การดําเนินการเสริมสรางความรู

ความเขาใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    การดําเนินการจัดทํา

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยึดถือปฏิบัติรวมกัน   การดําเนินการ

จัดระบบขอมูลสารสนเทศโดย การดําเนินการเพิ่มเติมสวนท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ 

4.วรรณกรรมตัวแปรอิสระ 
4.1 สถานภาพ 

               การศึกษางานวิจัยของ จินตหรา ศรีเมือง  (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือขายสหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อศึกษาสภาพ

ปจจุบันในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือขายสหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ   และ

เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนาฝายวิชาการ และครูผูสอนตอสภาพการบริหารงาน

วิชาการ  พบวาผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหาร หัวหนาฝายวิชาการ และครูผูสอน มีความคิดเห็นตอ

สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก คือ 4.41 ไดแกดานพัฒนากระบวนการเรียนรู   2) ผูบริหาร หัวหนา

ฝายวิชาการ และครูผูสอน ที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการ

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมือ่พิจารณาความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู 

พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายดาน จําแนกตามสภาพตําแหนง ระหวาง

ครูผูสอนกับหัวหนาฝายวิชาการ ระหวางครูผูสอนกับผูบริหาร และระหวางหัวหนาฝายวิชาการกับ

ผูบริหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) ผูบริหาร หัวหนาฝายวิชาการ ครูผูสอน 

ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  4) ผูบริหาร หัวหนาฝายวิชาการ ครูผูสอน ที่ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ

สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
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5) ผูบริหาร หัวหนาฝายวิชาการ ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอ

สภาพการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  6) ผลการสัมภาษณ ผูบริหาร

โรงเรียน จํานวน 10 คน สวนใหญเปนเพศชาย ที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นสรุปไดวา การเขา

รวมเปนโรงเรียนเครือขายสหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ   ทําใหการบริหารงานวิชาการ

เปลี่ยนไปจากเดิม สวนใหญวามาก ผลดีคือทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  ไมวาจะเปน

ดานการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากร รวมทั้งการพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น นักเรียนและผูปกครองพึงพอใจในกิจกรรมที่เครือขายดําเนินการและใหการสนับสนุนและ

อยากใหขยายเครือขายมากขึ้น 

4.2  ประสบการณการทํางาน 

การศึกษางานวิจัยของ สุณี ทรัพยประเสริฐ  (2547: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การประเมิน

คุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงาน พบวาผูบริหารท่ีมีประสบการณในการทํางาน

ตางกันมีคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวม ดาน

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร และดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกัน  ดานการนิเทศภายใน 

ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา และดานการประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกัน และการ

เปรียบเทียบคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารวิชาการของสถานศึกษา โดยวุฒิ

การศึกษารวมกับประสบการณในการทํางานพบวาไมแตกตางกัน      

 4.3 รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

 การเรียนการสอนแบบคละชั้น (Multi-grade Teaching : MGT) เปนรูปแบบของการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนขนาด

เล็ก(Small School) ที่มีจํานวนมากในปจจุบันของการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา   ทั้งน้ี เพื่อ

นําเอากลยุทธการสอนแบบคละชั้นดังกลาวไปใช  เพื่อแกปญหาครูไมครบชั้น  ความดอยโอกาสทาง

การศึกษาของผูเรียนในชนบท ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คอนขางตํ่า รวมไปถึงการเสริมสรางความ

เสมอภาคทางการศึกษาใหบังเกิดขึ้นกับผูเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กเหลานั้น  

นิยามการสอนแบบคละชั้น 

การสอนแบบคละชั้น การจัดสภาพการณการเรียนรูสําหรับเด็กนักเรียน ที่มีความตางกัน

ทั้งระดับชั้นเรียน ระดับอายุและสติปญญา ความสามารถ ภายใตระยะเวลาและสถานท่ีเดียวกันใน

หองเรียน อาจเปนการเรียนรูเปนกลุมเล็ก กลุมใหญ หรือรายบุคคลก็ได (สุรศักด์ิ ปาเฮ .  2553: 13) 

 การบริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น  เปนการดําเนินการจัดชั้นเรียนท่ีนํานักเรียน

ตางชั้น ตางกลุมอายุ และตางความสามารถ มาเรียนรูพรอมกันในหองเดียวกันโดยมีครูคนเดียวจัด
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กิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ (เอกกมล ภิญโญวงค  2555: 

ออนไลน) 

 การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น หมายถึง   การสอนในระดับประถมศึกษา สําหรับเด็ก

ตางชั้นตางกลุมอายุ ซึ่งมีความสามารถตางกัน แตนํามาจัดการเรียนรูพรอมกันโดยมากมักจัดรวมกัน

เปนชั้นเดียว(โอเคเนชั่น.  2555: ออนไลน) 

ปจจุบันระบบการสอนแบบคละชั้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางคุณภาพของ

นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้โดยปรับเทคนิคและวิธีสอนจากประเทศนิวซีแลนด ซึ่งไดใหความสําคัญใน

การจัดการศึกษาตามจํานวนเด็ก ใหเด็กไดรับการพัฒนาตามความสามารถรายบุคคล มีรูปแบบการ

จัดการสอนท่ีประสบผลสําเร็จหลายแหงในเมืองไทย เชน โรงเรียนรุงอรุณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัยและ

โรงเรียนนานาชาติ ดังน้ันการนําแนวคิดเรื่องการเรียนการสอนแบบคละชั้นมาใชเพื่อพัฒนาโรงเรียน

ขนาดเล็ก จึงมีความเหมาะสมเนื่องจากมีนักเรียนจํานวนไมมาก ครูผูสอนสามารถพัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคลสามารถใชเทคนิคกระบวนการเรียนรูไดหลากหลายทั้งกลุมเล็ก กลุมใหญ ทั้งในระดับชั้น

และตางระดับชั้น 

เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจัดการสอนแบบคละชั้น 

              มีเหตุผลและความจําเปนบางประการที่ทําใหมีการกําหนดเปนประเด็นและนโยบายของการ

สอนในระบบแบบคละชั้นเรียนในโรงเรียน สรุปไดดังนี้ (สุรศักด์ิ ปาเฮ .  2553: 13; อางอิงจาก Little.  

2001: ไมปรากฏเลขหนา) 

1. โรงเรียนในบางพื้นที่มีเกณฑความหนาแนนของประชากรที่ตํ่า(low population 

density) 

      2.การรวมกลุมของโรงเรียนในพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนมีความแตกตางกันใน

สภาพของพื้นที่ต้ังโรงเรียนแตละแหง(different locations) 

       3.โรงเรียนในพื้นที่มีจํานวนประชากรที่ลดลง ในขณะที่โรงเรียนมีจํานวนครูไมเพียงพอ

(declining population) 

       4.โรงเรียนในพื้นที่มีอัตราการเจริญเติบโตของกลุมประชากรวัยเรียนรวมทั้งมีจํานวน

โรงเรียนท่ีขยายเพิ่มมากขึ้น(population growth and school expansion) 

       5.ผูปกครองนักเรียนในพื้นท่ีนิยมสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนยอดนิยมตางพื้นที่เพิ่ม

มากขึ้นทําใหตองสอนนักเรียนที่มีอยูเดิมแบบรวมชั้นหรือคละชั้น  

       6. โรงเรียนเกิดสภาวะขาดแคลนครู 
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       นอกจากนี้ยังมีเหตุผลความจําเปนในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นโดยเฉพาะ

อยางย่ิงในประเทศกําลังพัฒนา ดังนี้ (สุรศักด์ิ ปาเฮ.  2553: 14; อางอิงจาก Chris Berry.  2009: ไม

ปรากฏเลขหนา)  

1.รูปแบบการเรียนการสอนแบบคละชั้นมักเปนเงื่อนไขหรือตัวเลือกสําคัญสําหรับ

โรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปญหาดานประชากร ผูเรียน ผูสอน โดยเฉพาะโรงเรียนในระดับ

ประถมศึกษา 

         2.การสอนแบบคละชั้น อาจพบไดในโรงเรียนตามเมืองใหญ ๆ ในเขตเมืองหรือรอบตัว

เมือง ของบางประเทศเน่ืองจากมีขอจํากัดท่ีเปนตัวแปรบางประการเก่ียวกับผูเรียน ผูสอน เชน การเพิ่ม

จํานวนนักเรียนในบางระดับและบางชั้นเรียน ในขณะที่ครูผูสอนเกิดภาวะขาดแคลน  

                    3.การสอนแบบคละชั้นอาจเปนกลยุทธจําเปนตอการแกไขปญหาของการศึกษา

โดยเฉพาะประเทศดอยพัฒนาหรือประเทศกําลังพัฒนา 

ในระบบการสอนแบบคละชั้นจําแนกรูปแบบการสอนออกเปน 3 รูปแบบดังนี้ 

 1.การสอนแบบรวมทั้งชั้น (Whole Class Teeaching) 

       2.การสอนเปนกลุม (Grouping) 

       3.การเรียนรายบุคคล(Individualized  
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4.4  ท่ีตั้งโรงเรียน 

 จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  (2555:  ออนไลน) ไดมีการสรุปความหมายเก่ียวกับชนบท

กับเมืองวาในทางสังคมวิทยาแบงชุมชนออกเปน 2 แบบ คือ ชุมชนชนบท (Rural) และเมือง (Urban) 

และราชบัณฑิตยสถาน (2524: 316,408) ไดใหความหมายของคําวา ชนบทและเมืองไวดังนี้ 

 ชนบท หมายถึง สวนที่อยูนอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล มีประชากรที่เลี้ยงชีพดวยการ

เกษตรกรรมเปนสําคัญ มีระเบียบสังคมที่สอดคลองกับลักษณะชุมชนแบบหมูบาน ต้ังบานเรือนเปน

กลุมกอน หรือกระจัดกระจายตามลักษณะภูมิประเทศหรือตามประเพณีนิยม 

 เมือง เปนชุมชนแบบหนึ่ง เชน ในสหรัฐอเมริกา ชุมชนเมือง กอน พ.ศ. 2453หมายถึง

เขตท่ีมีจํานวนประชากรต้ังแต 8,000 คนขึ้นไป แตหลังจากป พ.ศ. 2453 หมายถึงเขตที่มีจํานวน

ประชากรต้ังแต 2,500 คนขึ้นไป สวนในประเทศไทยกําหนดใหเขตเทศบาล ที่มีจํานวนประชากรต้ังแต 

10,000 คนขึ้นไป เปนเขตเมือง 

เนื่องจากชนบทและเมืองมีความแตกตางกันท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม  ประชากร และ

สิ่งแวดลอม นักสังคมวิทยาจึงไดอธิบายความแตกตางระหวางชุมชนชนบทและเมืองในดานตาง ๆ  ไว

ดังนี้ (Sorokin and Zimmerman, 1929: 56-57) 

 ดานอาชีพ (Accupation)   ชนบท เปนชุมชนท่ีประกอบดวยประชากรและครอบครัวที่

ประกอบอาชีพการเกษตร สวนอาชีพอ่ืน ๆ มีนอยกวาอาชีพเกษตรกรรม    สําหรับในเมือง ประชากร

สวนใหญมีอาชีพเก่ียวกับเครื่องจักรกล อุตสาหกรรม การคาพาณิชยกรรม  นักวิชาการ การปกครอง 

และอาชีพอ่ืน ๆ ที่ไมใชเกษตรกรรม 

 ดานสิ่งแวดลอม (Environment)   ชนบท เปนสิ่งแวดลอมที่เกิดตามธรรมชาติและมี

อิทธิพลตอสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ความเปนอยูของประชาชนมีความสัมพันธกับ

ธรรมชาติโดยตรง  สําหรับ เมือง สิ่งแวดลอมสวนใหญเปนสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นและมีอิทธิพล

ตอความเปนอยูของประชาชน ประชาชนหางไกลจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ 

 ดานขนาดของชุมชน (Size of community)  ชนบท เปนชุมชนของเกษตรกรขนาดเล็ก 

ๆ แตใชพื้นท่ีขนาดใหญในการประกอบอาชีพ  สวนในเมือง เปนชุมชนขนาดใหญ ขนาดของชุมชนจะมี

ความสัมพันธกับความเปนเมือง 

 ดานความหนาแนนของประชากร (Density of population)   ชนบท ความหนาแนน

ของประชากรในชนบทจะตํ่ากวาในเมือง  สวนในเมือง ความหนาแนนของประชากรสูงกวาชนบท และ

มีความสัมพันธกับความเปนเมือง 

     ดานความตางแบบกันหรือความเปนแบบเดียวกันของประชากร  (Heterogeneity 

andhomogeneity of population)   ชนบท ประชากรมีความเปนแบบเดียวกันในลักษณะของเชื้อชาติ
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และความรูสึกทางสังคม  สวนในเมือง ประชากรมีความตางแบบกันมาก และความเปนเมืองจะมี

ความสัมพันธกับความตางแบบของประชากร 

ดานความแตกตางทางสังคมและการแบงชั้นทางสังคม (Social differentiation and 

stratification)   ชนบท มีความแตกตางทางสังคมและการแบงชั้นทางสังคมนอย เมือง มีความแตกตาง

ทางสังคมและการแบงชั้นทางสังคมมาก 

 ดานการเคลื่อนที่ทางสังคม (Social mobility)ชนบท การเปลี่ยนแปลงในดานที่อยู

อาศัย อาชีพ และอ่ืน ๆ มีการเปลี่ยนแปลงนอย สวนการยายถ่ินจะเปนในลักษณะจากชนบทไปสูเมือง   

เมือง มีการเคลื่อนที่ทางสังคมมากกวาชนบท การเคลื่อนที่ทางสังคมจะมีความสัมพันธกับความเปน

เมือง โดยปกติจะมีการยายถ่ินจากชนบทเขามาอยูในเมือง แตถาเกิดเหตุการณวิกฤต  คนในเมืองจะมี

การอพยพจากเมืองไปสูชนบท 

 ดานระบบของการกระทําระหวางกัน (System of interaction) ชนบท มีการติดตอ

และสื่อสารกันนอยกวาคนในเมือง มีการติดตอและมีความสัมพันธแบบปฐมภูมิ (Primary relation) 

ความสัมพันธจะเปนแบบสวนตัวงาย ๆ แตจริงใจ   สําหรับเมือง มีการติดตอและสื่อสารกันมาก อาณา

เขตของการกระทําระหวางกันกวางมากกวาในชนบท มีการติดตอและมีความสัมพันธแบบทุติยภูมิ 

(Secondary relation) ไมมีความเปนกันเอง ความสัมพันธคงอยูเพียงระยะเวลาสั้น ๆ รูปแบบ

ความสัมพันธมีความซับซอน ยุงยาก ผิวเผิน และมีแบบ 

นิยามของเมือง 

              ดํารงศักด์ิ จันโททัย   (2547: 39) อางอิงจาก วิไล วงศสืบชาติ 2535 : 6-9 วา  เมือง 

หมายถึง การต้ังถ่ินฐานถาวรขนาดใหญที่ประกอบดวยสิ่งปลูกสรางถาวร(อันไดแกอาคารบานเรือน) มี

สิ่งอํานวยความสะดวก ดานการสาธารณูปโภค (เชน ประปา ไฟฟา และถนน) เปนตน เมืองจะเปนท่ี

อยูอาศัยของพลเมืองจํานวนมาก มีความหนาแนนของประชากรอยูในระดับสูง ประชากรของแตละ

เมืองประกอบไปดวยคนตางเพศ ตางวัย ตางสถานภาพ สวนใหญประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม 

เมืองจะมีระบบการบริหารและการปกครองเปนของตนเอง และลักษณะเดนที่เห็นชัดอีกประการหนึ่ง

คือ เมืองจะประกอบดวยองคกรทางสังคมตาง ๆ มากมาย นอกจากน้ันเมืองยังเปนศูนยรวมของ

ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ 

1) เมือง ตามกฎหมายไทย หมายถึง อาณาบริเวณซึ่งอยูในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล

และกฎหมาย พ.ร.บ. สุขาภิบาล พ.ศ. 2495 ระบุวา การจัดต้ังสุขาภิบาลใหอาศัยประกาศของ

กระทรวงมหาดไทยโดยมีหลักเกณฑ เชนทองที่นั้นเปนที่ต้ังที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ มีรายไดจริงใน

ปงบประมาณโดยไมรวมเงินอุดหนุน 300,000 ขึ้นไป 
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2) ถาไมใชท่ีต้ังที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ ทองถ่ินน้ันตองมีรายไดโดยไมรวมเงิน

อุดหนุน 400,000 บาทขึ้นไป 

3) พื้นที่สุขาภิบาลตองพื้นท่ีไมเกิน 13 ตารางกิโลเมตร เวนแตสํานักผังเมืองเห็นความ

จําเปนทางวิชาการ(ไมไดระบุความหนาแนนของประชากรไว) 

4) มีประชากรต้ังแต 1,500 คนขึ้นไป 

5) ไดรับความเห็นชอบจากประชาชนในทองถ่ินนั้น 

กรณี พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดดังน้ี 

1)  แบงเปน 3 ระดับคือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร  

2) กําหนดใหทองถ่ินเปนที่ต้ังศาลากลาง หรือมีประชากรต้ังแต หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป  

3) มีความหนาแนนของประชากรไมนอยกวา 3,000 คนตอตารางกิโลเมตร 

4) มีรายไดพอสมควรแกการดําเนินงาน 

5) กรณีเทศบาลนคร ตองมีประชากรต้ังแต 50,000 คนขึ้นไป และมีความหนาแนนของ

ประชากรไมนอยกวา 3,000 คนขึ้นไป 

ประโยชนของทุนทางสังคม  

 ดํารงศักด์ิ จันโททัย (2547: 9)ทุนทางสังคมถูกใชโดยครั้งแรกโดยฮันนีฟาน (Lada 

Judson Hanfian) ในงานที่ศึกษาถึงระบบโรงเรียนในชนบทที่มีศูนยกลางในชุมชนในป 1916 และ 

1920 ในงานดังกลาวใชคําวา Social Capital โดยหมายถึงสิ่งที่ปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมที่เก่ียวของ

กับชีวิตผูคนท่ีหมายถึง ไมตรีจิต มิตรภาพ ความเห็นอกเห็นใจ(Goodwill-Fellowship-Sympathy)และ

ปฏิสัมพันธทางสังคม(Social Interactions)ในระหวางปจเจกที่ประกอบขึ้นเปนหนวยทางสังคม(Model 

2003) ตอมามีการขยายโดยแนวคิดจากผลการศึกษาของโคลแมน และฮอฟเฟอร ในป ค .ศ.1987 

(Coleman, and Hoffer 1987) ท่ีไดศึกษาวิจัยถึงปจจัยทางสังคมและชุมชนที่มีตอความสําเร็จในดาน

การเรียนของเด็กในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งพบวามีขอแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญ ในกรณี

เด็กที่มีผลการเรียนดีกับเด็กที่มีผลการเรียนและพฤติกรรมที่ไมดี เปนตน จะพบปจจัยดานลักษณะ

วิธีการของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูพร่ําสอน ความสัมพันธภายในครอบครัว ขยายวงกวางไปถึง

ระหวางครอบครัว ซึ่งลักษณะเหลานี้จะมีผลตอความสําเร็จในการเรียนของเด็กดังกลาว    นอกจากนี้

ประโยชนของทุนทางสังคมในดานขอมูลขาวสารมีดังน้ี 

1. การเขาถึงขอมูลขาวสารขอเท็จจริงที่ดีมีคุณภาพและประหยัดเวลาโดยอาศัยเครือขาย

งาน (Network Ties) สายสัมพันธของชุมชน (Community Ties), โครงขายระหวางองคกร (Inter-

Organizational Network) 
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2. การตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ จากการสรางองคกรท่ีเขมแข็งและจากการมีขาวสาร

ขอมูลและการตัดสินใจรวมกัน 

   3. ความสามัคคีกลมเกลียวกันในกลุมจากการมีความสัมพันธอยางใกลชิดและเขมแข็ง

และการมีโครงขายในสังคม (Social Network) 

ความเสี่ยงของการมีทุนทางสังคม 

   1)เนื่องจากทุนทางสังคมตองอาศัยเวลาในการสรางกระบวนการ ในการตัดสินใจตองใชการ

มีสวนรวม บางกรณีอาจลาชา หรือไมสามารถทําหนาท่ีได 

   2)อํานาจการมีโครงขายความสัมพันธที่มากขึ้นจะลดลงจากเดิม เพราะการตัดสินใจจาก

โครงขายความสัมพันธท่ีมากขึ้นจะตองอาศัยความยินยอมจากสมาชิก(Actors)ใหมที่เพิ่มขึ้นดวย 

  3)การยึดติดในสายสัมพันธของกลุมที่มากเกินไปอาจมีผลดานลบหรือตีกลับ ในแงของการ

เปดใจกวางรับความคิดเห็นจากภายนอก หรือทัศนคติการมีภูมิภาคนิยม(Parochialism) และการเฉย

ชา(Inertia) ตอความคิดใหม ๆ จากภายนอก  

 อานันท กาญจนพันธุ  (2554: 71) กลาววา เมืองและชนบทเปนสภาพสังคมที่ดํารงอยูมานาน

นับรอย ๆ ปในสังคมไทย แตความสัมพันธระหวางเมืองกับชนบทก็แตกตางกันไปตามยุคสมัย ตลอด

ชวงระยะเวลา 5 ทศวรรษท่ีผานมาในสังคมไทย การขยายตัวของเมืองกําลังสงผลกระทบอยางใหญ

หลวงตอสังคมชนบท ทั้งในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของสังคมชนบท การเปลี่ยนแปลง

แบบแผนทางวัฒนธรรม และลาสุดคือ การแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาที่ดิน น้ํา และการผลิต

พลังงานเพื่อตอบสนองตอการขยายตัวอยางรวดเร็วของเมือง  

 นิพนธ สุขปรีดี  (2540: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจําลองระบบการเรียนการสอน

โดยใชวีดิทัศนท่ีผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมซีดีรอมการเรียนการสอนปฏิสัมพันธและอินทราเนตเพื่อ

การเรียนการสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในเมืองและชนบท พบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไมแตกตางกัน 

 สมพร ไตยวงค  (2541: 58) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถทางกลไกของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1,2และ 3 ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอเมืองและเขตชนบท จังหวัด

สกลนคร ไดผลการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง พบวา นักเรียนชายและหญิงที่มีภูมิลําเนาอยูใน

เขตเมืองมีคาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทุกรายการสูงกวานักเรียนชายและหญิงที่มีภูมิลําเนาอยูใน

เขตชนบท อาจสืบเน่ืองมาจากถ่ินท่ีอยูอาศัย สิ่งแวดลอม สภาพความเปนอยูของครอบครัว ฐานะทาง

เศรษฐกิจ การบริโภคอาหาร การประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันยอมทําใหเกิดผลตอสุขภาพ

อนามัย 
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 มนตรี ศรีเพชร  (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น ตามความ

คิดเห็นของผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในเขตพื้นที่ตางกันมีการปฏิบัติงานทางวิชาการไมแตกตางกัน  สวน

ครูผูสอนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

 การศึกษางานวิจัยของ พจนี เทียมศักด์ิ; บุญเพ็ง อินธิราช; และ หอมแพง ไหสีวิชัย.  (2549 : 

29)  ไดศึกษาการวิจัยชุมชนลุมน้ําโขงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน : ชุมชนเมืองสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เปนการศึกษาเนนรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนการสอนในระบบ

โรงเรียนในเขตเมืองและ เขตชนบท  ผลการวิจัยพบวา  เปนแบบการกระจายอํานาจ เปนการขยายตัว

เชิงปริมาณอยางรวดเร็ว แตประสิทธิภาพของการศึกษามีนอย เพราะทองถ่ินยังไมพรอมในดาน

งบประมาณและบุคลากร กระท่ังถึงสมัยเปลี่ยนแปลงใหม วันที่ 8 พฤษภาคม 1993  นโยบายการ

ปกครองแบบรวมอํานาจการบริหารราชการแผนดินไวท่ีสวนกลาง โดยใหแผนกศึกษาธิการจังหวัดขึ้น

ตรงตอกระทรวงศึกษาธิการ   ระบบการศึกษาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและอุดมการณของคน

ในสังคมใหยอมรับอุดมการณสังคมนิยม   พบปญหาความทันสมัยที่แพรกระจายจากประเทศตะวันตก

และแมแตจากประเทศไทยที่สงผลทําใหสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเกิดการ

รับรูและเกิดการเลียนแบบโดยการนําความเจริญจากภายนอก (External Input) สงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคมประเพณีไปสูสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะระบบตาง ๆ  เชนระบบเศรษฐกิจ 

ระบบการศึกษา นําไปสูการเปลี่ยนแปลงดานการขยายตัวของเมือง ภาวะบริโภคนิยม และการขยาย

การศึกษา ซึ่งลักษณะสําคัญของสังคมสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กําลังขับเคลื่อนจาก

แบบเดิมไปสูภาวะความทันสมัย เชนการเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ หรือการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

เพื่อขามฝงมาเรียนในจังหวัดมุกดาหาร แตที่เปนความหวังใหมของรัฐบาลคือ  คือ ความพยายามที่จะ

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ 

สรุปวา ชนบท หมายถึง สวนที่อยูนอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล เปนเขตแดนที่พนจากเมือง

หลวง ออกไป มีประชากรที่เลี้ยงชีพดวยการเกษตรกรรมเปนสําคัญ มีระเบียบสังคมที่สอดคลองกับ

ลักษณะชุมชนแบบหมูบาน ต้ังบานเรือนเปนกลุมกอน หรือกระจัดกระจายตามลักษณะภูมิประเทศ

หรือตามประเพณีนิยม  มีความหนาแนนของประชากรนอยกวาในเมือง  

เมือง หมายถึง การต้ังถ่ินฐานถาวรขนาดใหญที่ประกอบดวยสิ่งปลูกสรางถาวร(อันไดแก

อาคารบานเรือน) มีสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการสาธารณูปโภค (เชน ประปา ไฟฟา และถนน) เปน

ตน เมืองจะเปนท่ีอยูอาศัยของพลเมืองจํานวนมาก มีความหนาแนนของประชากรอยูในระดับสูง 

ประชากรของแตละเมืองประกอบไปดวยคนตางเพศ ตางวัย ตางสถานภาพ สวนใหญประกอบอาชีพ
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นอกภาคเกษตรกรรม เมืองจะมีระบบการบริหารและการปกครองเปนของตนเอง และลักษณะเดนที่

เห็นชัดอีกประการหน่ึงคือ เมืองจะประกอบดวยองคกรทางสังคมตาง ๆ มากมาย นอกจากนั้นเมืองยัง

เปนศูนยรวมของขนบธรรมเนียมประเพณีตาง 
 

5.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 

  วิศิษฏ ขวัญเมือง  (2536: 88) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

นราธิวาส  กําหนดตัวแปรอิสระคือ วุฒิการศึกษาของครู ประสบการณในการเปนครู และสถานภาพ

การปฏิบัติงาน  ผลการวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนพบวา การ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ไดมีการบริหารงานในแตละดาน และโดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง    ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของ

ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณใน

การเปนครู และสถานภาพการปฏิบัติงานตางกัน ปรากฏวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาในแตละดานทั้ง 8 ดานตามทัศนะของครูจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ  และสถานภาพการทํางาน   ไมแตกตางกัน 

สุบิน จันทะนันท  (2543: 75-78) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหาการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร  เพื่อศึกษา

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและ

ครูวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ในขอบขายงานวิชาการ 4 

ดาน คือ คือ การบริหารหลักสูตร งานจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา การวัดผลและการ

ประเมินผล จําแนกตามขนาดโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 

ผูบริหารโรงเรียนที่บริหารโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนมีปญหางาน

บริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียนคือขนาดเล็ก กลาง

และใหญ พบวา ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาอยูในระดับมาก ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางและ

ขนาดใหญมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตางกัน มีความเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนมีปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง กลางและตํ่า พบวา มี

ปญหาอยูในระดับปานกลาง 

ครูวิชาการโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความเห็นวา ผูบริหาร

โรงเรียนมีปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามขนาดของ
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โรงเรียนคือขนาดเล็ก กลางใหญ พบวา ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาอยูในระดับมาก ผูบริหาร

โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  ครูวิชาการโรงเรียนที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความเห็นวา  ผูบริหารโรงเรียนมีปญหาการบริหารงาน

วิชาการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระดับผลสัมฤทธิ์คือ  ผลสัมฤทธิ์สูง กลาง และ

ตํ่า พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  

สรสิทธิ์ เขตคาม  (2545: บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสัมพันธกับการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมยซึ่งมี

จุดมุงหมายเพื่อศึกษาปญหาในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ใน 4ดาน 

คือ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการเรียนการสอน ดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ

การเรียนการสอนและดานการวัดและประเมินผล ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร  

ปจจัยดานครูผูสอนกับปญหาการบริหารงานวิชาการ และศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชเปนผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  ปจจัย

ดานผูบริหารแบงเปน ระดับการศึกษา ประสบการณทางการบริหาร การไดรับการอบรมทางวิชาการ   

ปจจัยดานครูผูสอนแบงออกเปน ระดับการศึกษา ประสบการณในการสอนและความเอาใจใสในการ

สอน ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ

คิดเห็นของผูบริหารโงเรียน โดยรวมทั้ง 4 ดานมีปญหาในระดับปานกลางแตกตางจากความคิดเห็น

ของครูผูสอนคือ การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ 

ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการวัดและประเมินผล มีปญหาอยูในระดับมาก 2 ดานคือ 

ดานการเรียนการสอนและดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  ปจจัยดานผูบริหาร

โรงเรียนมีความสัมพันธกับปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในระดับ

ตํ่า ปจจัยดานครูผูสอน มีความสัมพันธกับปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาในระดับตํ่า  ปจจัยดานผูบริหารโรงเรียน ไมสงผลตอปญหาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ปจจัยดานครูผูสอน ตัวแปรระดับการศึกษาและตัวแปรความเอาใจใส

ในการสอนในปจจัยดานครูผูสอน มีความสัมพันธกับปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ประวิทย วงษแกว  (2546: บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ปญหาการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณในการบริหารงาน

โดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง ยกเวนโรงเรียนขนาดใหญ  มีปญหาโดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก สวนผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนจําแนกตาม
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ขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกตางกัน โดยโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญมีปญหามากกวา

โรงเรียนขนาดกลาง ยกเวนดานหลักสูตรไมแตกตางกัน 

สุณี ทรัพยประเสริฐ  (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณลักษณะ

ดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาราชบุรีใน   5 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน 

ดานการนิเทศภายใน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา และดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

และเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหรงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางานของ

ผูบริหารสถานศึกษา  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูบริหารและครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา  

ผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรีมีคุณลักษณะดานความรู ความสามารถใน

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผูบริหารสถานศึกษาทีมี

วุฒิการศึกษาตางกันมีคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาไมแตกตางกัน ผูบริหารที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีคุณลักษณะดานความรู

ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวม ดานหลักสูตรและการบริหาร

หลักสูตร และดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการ

นิเทศภายใน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา และดานการประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตาง

กัน และการเปรียบเทียบคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

โดยวุฒิการศึกษารวมกับประสบการณในการทํางานพบวาไมแตกตางกัน  

ประพันธ เมาเวียงแก  (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 12 ดาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามประสบการณในการทํางาน และขนาดของ

สถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ผลการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งดานที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การแนะแนวการศึกษา รองลงมา ไดแก การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ตามลําดับ สวนดานท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ขาราชการครูที่มีตําแหนงหนาที่ตางกันมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกันที่ระดับ .05  ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงาน

วิชาการไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีขนาด

ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05  
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วรรณวิษา เภาวิเศษ  (2549: บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใน 10 

จังหวัดภาคใต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผูใหขอมูลคือ ครูฝายวิชาการที่รับผิดชอบเปนหัวหนาคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 ของแตละโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา  

คณะกรรมการท่ีเปนผูกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายของสถานศึกษา และกําหนดคุณลักษณะอัน

พึงประสงคของผูเรียน ชุมชนที่มีสวนรวมกับคณะกรรมการในการทําภารกิจนี้มากที่สุดเปนตัวแทน

ผูปกครอง สวนปญหาที่พบคือ  ชุมชนและคณะกรรมการยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม และครูยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   พบปญหาครูขาดความรูความ

เขาใจในการจัดการเรียนรูและการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย ครูมีจํานวนไมเพียงพอใน

การจัดการเรียนการสอน ขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพและมีจํานวนเพียงพอ

กับนักเรียน 

สุรางค เจริญนาน  (2550: บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่อง ปญหาและแนวทางแกไขดําเนินการ

นิเทศงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแกว เขต 1 

ผลการวิจัยพบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  เมื่อจําแนกตามขาดโรงเรียนโดยรวมและรายดาน  

ดานหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการ

สอน มีปญหาการดําเนินงานนิเทศงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน

การจําแนกตามประสบการณสอน ไมแตกตางกัน มีแนวทางการแกไขการดําเนินงาน ในดานหลักสูตร 

มีการจัดการประชุมชี้แจง อภิปรายปญหา ดานการจัดกิจกรรมการสอน ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ดานสื่อการเรียนการสอน ควรจัดประชุมชี้แจงหรืออภิปรายปญหาตาง ๆ เก่ียวกับสื่อการสอน ดานการ

วัดผลประเมินผล แกปญหาโดยจัดประชุมเชิงปฏิปติการ 

ธวัชชัย สิงหจันทร  (2551: บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการศึกษาพบวางานบริหาร

หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แนวทางการบริหารคือแนะนํา

สงเสริมใหครูดําเนินการตามหลักสูตร กําหนดการสอน แผนการสอน เอกสารคูมือครู จัดแหลงเรียนรูที่

หลากหลายและสอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนจัดใหมีเอกสารประกอบ

หลักสูตรอยางเพียงพอ จําเปนตอความตองการใช  งานพัฒนาคุณภาพครูผูสอน พบวามีการปฏิบัติอยู

ในระดับมากแนวทางการบริหารคือสนับสนุนใหครูผูสอนมีโอกาสเขารวมประชุม อบรมและสัมมนา

จากหนวยงานอ่ืน นําขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนาคุณภาพครูผูสอนมาใชในการพัฒนาการจัดการ
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เรียนการสอนและจัดใหมีการประชุมหรือสัมมนาเก่ียวกับการพัฒนาทางวิชาการรวมกับชุมชนหรือ

หนวยงานที่เก่ียวของ  งานการจัดการเรียนการสอนพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แนวทางการ

บริหารคือ จัดครูประจําชั้น ครูประจําวิชาโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ประสบการณและความ

ถนัดของครู  จัดทําขอมูลสารสนเทศดานการจัดการเรียนการสอนและนําขอมูลสารสนเทศดานการ

จัดการเรียนการสอนมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  

ดวงเพ็ญ ทุคหิต  (2551: บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ

บริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นครู โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี 

เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษา ดานครูผูสอน ดานการเงิน และดานชุมชน มีความสัมพันธ

ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ศิริพร  ทาทราย (2552 : บทคัดยอ).  ไดทําการวิจัยเรื่องปญหา และแนวทางการ

พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชลบุรี เขต 2   ผลการวิจัยพบวา ปญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงคาเฉลี่ยจากดานที่มี

ปญหามากไปนอย ไดแก ดานการบริหารหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานการวัดประเมินผล และ

ดานการนิเทศ  เมื่อเปรียบเทียบปญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการจําแนกตาม

จํานวนนักเรียน โดยรวมและรายดานพบวา โรงเรียนท่ีมีนักเรียนไมเกิน 60 คน และต้ังแต 61-120 คน 

ขึ้นไป มีปญหาการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน และมีขอเสนอแนะคือ ดานการบริหารหลักสูตรและ

การนําหลักสูตรไปใช ควรสรางทีมงานระดับชั้น และประสานความรวมมือระดับโรงเรียน ในการ

วิเคราะหหลักสูตรและเขียนแผนการจัดการเรียนรู ดานการเรียนการสอน ควรสงเสริมชุมชนเขามามี

สวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เชน เปนวิทยากร หรือใหนักเรียนไปศึกษาในชุมชน ดานการนิเทศ

การเรียนการสอน ควรใหครูมีการวางแผนการนิเทศรวมกัน  

นภาดา ผูกสุวรรณ  (2553: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการตาม

ทรรศนะของครูโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กําหนดตัวแปรตนเปน เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการสอน ตัวแปรตาม ไดแก ดานการวางแผนงานวิชาการ 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาและสงเสริม

ทางดานวิชาการ และดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน ผลการวิจัย พบวา การบริหารงาน

วิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 



69 

 

เมื่อจําแนกตามเพศและอายุ โดยรวมแตกตางกันในระดับปานกลาง  จําแนกตามระดับการศึกษา 

แตกตางกันระดับนอย  และจําแนกตามประสบการณแตกตางกันในระดับมาก  

อัศรายุทธ  ศรีใจอินทร  (2553: 288)ไดทําการวิจัยเรื่อง การนําเสนอกลยุทธการ

บริหารงานวิชาการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบ

รวมเรียน  ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่เปนปญหาลําดับแรกคือ การ

จัดทําคูมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ภารกิจน้ีไมไดปฏิบัติ เนื่องจาก ขาดวิทยากร และครู ขาดความรู

ความชํานาญในการวิจัย ขาดการนิเทศ สําหรับครูวิชาการ ที่เปนปญหาลําดับแรกคือ การจัดทําคูมือ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู บุคลากรขาดความรูความชํานาญในการทําวิจัย และบุคลากร ยังไมไดรับ

การพัฒนาทางการวิจัยเชนกัน  ดานพัฒนาการเรียนการสอน พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีเปนปญหา

ลําดับแรกคือ ไมมีหองสมุด ขาดบุคลากรบรรณารักษ และงบประมาณปรับปรุงหองปฏิบัติการตาง ๆ 

และโรงเรียนไมมีหองปฏิบัติการทางภาษา วิทยาศาสตร หองสมุด และหองคอมพิวเตอร โดยแบงครึ่ง

หองเรียนจัดทํา สําหรับครูวิชาการที่เปนปญหาลําดับแรกคือ ขาดความรูความชํานาญในการทําวิจัยใน

ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา 

ผูบริหารโรงเรียนที่เปนปญหาลําดับแรกคือ ขาดความรูความเขาใจในแนวทางการจัดทําที่ชัดเจน

เก่ียวกับระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียนโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย สําหรับครูวิชาการที่

เปนปญหาลําดับแรกคือ ครูไมใหความสําคัญและความสนใจเรื่องการอบรมและพัฒนาครูใหมีความรู

ความเขาใจสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลเทาท่ีควร 
 

5.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

วิลเลียม  (William.  1971: 3909-A) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานของครูใหญใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในรัฐอินเดียนา ผลการวิจัยพบวาครูใหญมักมอบหมายความรับผิดชอบงาน

ประเมินผลในหัวหนาสายวิชาการ  การใชเวลาปรับปรุงการเรียนการสอน การเย่ียมหองเรียนและการ

ประเมินผลมีจํากัดและนอย ครูใหญใชวิธีการแนะนําครูมากกวาการใชวิธีการจัดอบรม ครูและนักเรียน

ไมคอยมีสวนรวมในการประเมินผลและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  การทําหนาที่ของครูใหญในการ

ประเมินครู สังเกตการณสอน การใชแบบทดสอบ และประชุมปรึกษาหารือกัน ไดรับการยอมรับระดับ

มาก 

แมททอกซ  (Mattox.  1987: 6061-A) ไดศึกษาถึงความตองการในการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในรัฐอิลินอยส สหรัฐอเมริกา พบวา ความตองการที่อยูในระดับมากคือ 

ความตองการจะมีความสามารถในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการนิเทศและการประเมินผล และตองการ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร  
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แดนน (Dann.  1994: 16-C) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการวัดผลนักเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษา จากการสํารวจพัฒนาการตาง ๆ ในสาขาการวัดผล พบวา ยังมีการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของ 

ปฏิสัมพันธของนักเรียนและครูในกระบวนการวัดผลระหวางเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาไมมากนัก 

ผลการวิจัยน้ีไดเสนอผลการวิเคราะหและประเด็นสําหรับการพัฒนาวิธีแนวทางการปฏิบัติในการวัดผล

ดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิงความสัมพันธของการวัดผลกับหลักสูตร การเก็บระเบียน การออกขอสอบ 

การใชมาตรวัดเปนตน 

แอทโจเนน (Atjonen.  1994: 329-A) ไดศึกษาเรื่องหลักสูตรทองถ่ินเครื่องมือการบริหารและ

พัฒนาครูในระบบโรงเรียน ประสบการณและความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษาโดยประเมินผล

จากผูบริหาร พบวา โรงเรียนรับภาระเรื่องหลักสูตรมากเกินไป โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

ลาชา ผลกระทบที่สําคัญคือ ครูผูเชี่ยวชาญการสอนไมสามารถออกแบบหลักสูตรไดและปญหาหลักที่

พบคือ ยังขาดแหลงออกแบบหลักสูตร 

วิลเลียม (William. 1994: 2425 – A) ไดทําการวิจัยเรื่อง กลยุทธการใชการนิเทศภายใน

โรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน โดยศึกษาจากครู ผูบริหารและ

ประธานสหภาพครูในเขตโรงเรียน K-12 ในเมืองขนาดใหญในรัฐแคลิฟอรเนียใต รวบรวมขอมูลเชิง

ปริมาณโดยใชแบบสํารวจประมาณคาจากผูบริหารโรงเรียน 159 คน และครู 195 คน จาก 11 โรงเรียน 

ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารและครูขาดความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกันในเรื่องการนิเทศ

ภายในโรงเรียน ครูผูสอนมีความเห็นวาผูบริหารไมคอยมีการสังเกตการณและเย่ียมชมหองเรียนอยู

เปนประจํา ผูบริหารโรงเรียนไดใหความสําคัญและรับผิดชอบตอการนิเทศภายในโรงเรียน มากกวาการ

จัดการดานอ่ืน ๆ และผูวิจัยไดเสนอแนะวาควรลดนวัตกรรมในการนิเทศภายในที่ซับซอนลง ควรมีการ

ยืดหยุนและพัฒนากลยุทธในการนิเทศภายในเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรโรงเรียน  

เอเธียร (Atria.  2000: 144)  ไดวิจัยเรื่อง ผลกระทบการประกันคุณภาพของรัฐอิลินอยส และ

กระบวนการวางแผนพัฒนาของครูเมืองชิคาโก ท่ีมีทัศนคติตอการปรับปรุงโรงเรียน การศึกษาครั้งนี้

เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการประกันคุณภาพของรัฐอิลินอยสและกระบวนการวางแผนพัฒนาของ

ครูเมืองชิคาโกที่มีทัศนคติตอการปรับปรุงโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา กระบวนการวางแผนเพื่อ

ปรับปรุงและประกันคุณภาพของรัฐอิลินอยส สงผลในทางบวกตอทัศนคติของครูท่ีมีตอการปรับปรุง

โรงเรียน 
 



71 

 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวมรวมขอมูล 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการที่ทํา

หนาที่บริหารงานวิชาการใน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี จํานวน 69 โรงเรียน ป

การศึกษา 2555 โดยมีจํานวนบุคลากรท้ังสิ้น 138 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีไดแก บุคลากรท่ีทําหนาที่บริหารงาน

วิชาการ ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี ในปการศึกษา 2555 ไดมาโดยการ การสุม

ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปด

ตารางของเครจซีและมอรแกน  (พิสณุ ฟองสี.  2552: 109; อางอิงจาก  Krejecie & Morgan. 1970: 

608)  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 102 คน  ดําเนินการสุมดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  

ผูบริหารและครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสพป. ชบ.1 34  คน    = (138 x 102)  / 34=    26  คน 

ผูบริหารและครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสพป. ชบ.2 88  คน    = (138 x 102)  / 88=    64  คน

ผูบริหารและครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป. ชบ.3 16  คน     = (138 x 102) /16=    12  คน 
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ตาราง 2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

เขตพื้นที่

การศึกษา 
จํานวนโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ 

ประชากร กลุมตัวอยาง ประชาการ กลุมตัวอยาง 

1 17 17 13 17 13 

2 44 44 32 44 32 

3 8 8 6 8 6 

รวม 69 69 51 69 51 

            

 ขั้นท่ี 2 ทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดย

การจับฉลากรายชื่อโรงเรียนในแตละเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ไดโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียน 

ดังแสดงในตาราง  3 ในภาคผนวก ข 

 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถามประเภทมาตราประเมินคา 

แบงเปน 3ตอน ดังน้ี  

 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
 

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณ

การทํางาน สถานภาพตําแหนง รูปแบบการจัดชั้นเรียน และ ท่ีต้ังโรงเรียน   ลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list)  

          ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กใน

จังหวัดชลบุรี จากงานวิชาการ 6 ดาน โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับ 1)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    2) 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน   4)การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา   6) การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา  

(Rating Scale)   มี 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert’s Scale) คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย 
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และนอยที่สุดซึ่งกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยใชเกณฑตามแนวคิดของวิเชียร 

เกตุสิงห  (2538: 9)  

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.50 - 5.00 แสดงวา          มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.50 - 4.49 แสดงวา           มีการปฏิบัติในระดับมาก 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 - 3.49 แสดงวา           มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.50 - 2.49 แสดงวา           มีการปฏิบัติในระดับนอย 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 - 1.49 แสดงวา           มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับสภาพปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท้ัง 6 ดาน โดยหาความถ่ีของเน้ือหา

และนําเสนอเปนความเรียง 

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

             เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีขั้นตอนการ

สรางดังนี้ 

1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท 

(Likert’s Scale)  

 2.  สรางแบบสอบถามในแตละตอน โดยใหเนื้อหาของขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพท

เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 6 ดาน 

       3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุง แกไข ใหมี

ความถูกตอง เหมาะสม ความครอบคลุมของเน้ือหา และการใชภาษาในแบบสอบถาม  

       4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธไป

ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน พิจารณา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนําแบบสอบถามจาก

ผูทรงคุณวุฒิไปคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence : IOC) ของขอคําถาม

ในแตละขอเพื่อเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต .50 ขึ้นไปได 35 ขอ จาก 36 ขอ ดังปรากฏใน

ภาคผนวก ค 

        5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารและครู 30 

คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น(Reliability) ดวยการหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coeffcient) ของครอนบัค  (Cronbach,  1970: 161)  ไดคาความเชื่อมั่น

เทากับ 0.83 แลว  ดังปรากฏในภาคผนวก ค  แลวนําไปจัดทําชุดแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อนําไปเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้จากครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จํานวน  51 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2555 มีขั้นตอนดังนี้ 

1.ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูบริหารของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

         2.นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอผูบริหารของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

จังหวัด ชลบุรี เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมกับนัดหมาย วัน เวลา ในการเก็บ

รวบรวมขอมูลของครูและผูบริหารแตละโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูและผูบริหาร ของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 102  

คน โดยแจกผูบริหารโรงเรียน 51 ฉบับไดรับคืน 50 ฉบับ สมบูรณ  48 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.11   

และแจกครูวิชาการ 51 ฉบับ   ไดรับคืน 50 ฉบับ สมบูรณ 48 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.11 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้  

1.การจัดกระทํา ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดคืนมาทั้งหมด มาจัดกระทําดังนี้  

  1.1  ลงรหัสหมายเลข แบบสอบถาม แตละฉบับตามตัวแปรอิสระที่ศึกษา  

  1.2 นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลวทั้งหมดดําเนินการคํานวณสถิติ ซึ่งคํานวณโดยใช

เครื่องคิดเลขและโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร  SPSS for windows virsion 11.5  

2. การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้  

 2.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูล สถานภาพ  ประสบการณการทํางาน  รูปแบบการ

จัดชั้นเรียนและที่ต้ังโรงเรียน โดยการคํานวณคารอยละ  

 2.2  แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี ในขอบขายการบริหารงานวิชาการ 6 ดาน ไดแก 1) การบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัด

การศึกษา  และ 6)การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย  

(X) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยรวม รายดานและรายขอ  จําแนกตามตัว

แปรอิสระ  ซึ่งเสนอตารางเปนความเรียง  
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              2.3  เปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

จังหวัดชลบุรี   ไดแก 1) การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  2)การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การ

วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  5) การพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา และ 6)การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โดยหาคาสถิติ t-test Independent   และ F-test 

           2.4 รวบรวมสภาพปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทั้ง 6 ดาน ความถ่ีของเนื้อหานําเสนอเปนความเรียง 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. คาสถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

1.1 คารอยละ (Percentage)  สําหรับคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Item 

Objective Congruence : IOC) ของขอคําถาม 

1.2 คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coeffcient) ของครอนบัค  (Cronbach,  1970: 161) 

       2.  สถิติพื้นฐาน 

2.1  คารอยละ (Percentage)  ใชคํานวณเรื่อง สถานภาพ ประสบการณการทํางาน 

รูปแบบการจัดชั้นเรียน และที่ต้ังโรงเรียน 

2.1  คาเฉลี่ย (Mean)  และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ใชสําหรับ

วิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี ไดแก 1) การ

บริหารหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน

ผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัด

การศึกษา  และ 6)การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

      3.  สถิติท่ีใชตรวจสอบสมมติฐาน 

  3.1  คาสถิติ t-test Independent  สําหรับวิเคราะหความแตกตางในการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี จําแนกตามสถานภาพ ประสบการณการ

ทํางาน  รูปแบบการจัดชั้นเรียน  และท่ีต้ังโรงเรียน  

3.2  คาสถิติ F-test  สําหรับวิเคราะหความแตกตางในการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี  จําแนกตาม ประสบการณ โดยวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One- Way ANOVA)  หากพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Sheffe’s Method) 

3.3  คาความถ่ี  ใชสําหรับรวบรวมวิเคราะหสภาพปญหาและขอเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทั้ง 6 ดาน 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ผูวิจัย

ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับ ดังนี้  

1. สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

2. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาคนควาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  

n   แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  

       x�   แทน คาเฉลี่ย  (Mean) 

      S.D.  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

      t   แทน การทดสอบโดยใชคา ( t – test  Independent) 

      F   แทน คาสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว  ( One – Way ANOVA)   

                 SS    แทน    ผลรวมของสวนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) 

                 MS แทน    คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลังสองของคาเบ่ียงเบน ( Mean Squares) 

        df    แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ ( degree of freedom) 

      *   แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05        

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน ดังน้ี 

   ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  

   ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  

  ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  จําแนกตาม ประสบการณการทํางาน 

สถานภาพทางตําแหนง  รูปแบบการจัดชั้นเรียน และท่ีต้ังโรงเรียน  
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   ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ในดาน การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัย

เพื่อพัฒนาการศึกษา  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา และการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหหาจํานวน และ  รอยละดัง

แสดงผลการวิเคราะหในตาราง  3 
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ตาราง 3 จํานวนและรอยละของขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ  

ประสบการณการทํางาน    รูปแบบการจัดชั้นเรียน และที่ต้ังโรงเรียน  

 

            ตัวแปรที่ศึกษา                                                         จํานวน                                 รอยละ                   

1. สถานภาพ 

ผูบริหารโรงเรียน                                                      48                                     50.00 

ครูวิชาการ                                                               48                                     50.00 

               รวม                                                          96                                   100.00 

2. ประสบการณการทํางาน                                             

ตํ่ากวา 5 ป                                                               19                                      19.80      

ต้ังแต 5-10 ป                                                            15                                      15.60 

มากกวา 10 ป                                                           62                                      64.60 

             รวม                                                             96                                     100.00 

3. รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

หองเรียนปกติ                                                             51                                     53.10 

หองเรียนคละชั้น                                                         45                                     46.90 

               รวม                                                             96                                   100.00 

4. ที่ต้ังโรงเรียน 

ในเขตเทศบาล                                                            33                                    34.40 

นอกเขตเทศบาล                                                         63                                    65.60 

                รวม                                                            96                                  100.00 

                    รวม                                                   96                            100.00 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 3  แสดงวา จากกลุมตัวอยาง 96 คน มีผูบริหารโรงเรียน 48 

คน คิดเปนรอยละ 50 และมีครูวิชาการ 48 คน คิดเปนรอยละ 50  

เมื่อพิจารณาประสบการณการทํางาน พบวา บุคคลากรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 96 คน  มี

ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.60 รองลงมาคือ ผูบริหาร

และครูวิชาการที่มีประสบการณ ตํ่ากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 19.80 และผูบริหารและครูท่ีมี

ประสบการณต้ังแต 5-10 ป  คิดเปนรอยละ 15.60 
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เมื่อพิจารณารูปแบบการจัดชั้นเรียนพบวา โรงเรียนมีรูปแบบการจัดชั้นเรียนหองเรียนปกติ คิด

เปนรอยละ 53.1 และรูปแบบการจัดชั้นเรียนหองเรียนคละชั้น  คิดเปนรอยละ 46.90 

เมื่อพิจารณาที่ต้ังโรงเรียน พบวา มีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ต้ังอยูนอกเขตเทศบาลคิด

เปนรอยละ 65.60  และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ต้ังอยูในเขตเทศบาล คิดเปนรอยละ 34.40 
 

ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  

การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี แบงเปน 6 ดาน ไดแก 1)การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4)

การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา และ 6) 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คา

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังแสดงผลการวิเคราะหในตารางที่ 4-9 
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ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการปฏิบัติงานการบริหารงาน  

      วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดชลบุรีโดยรวมและรายดาน 

 

การบริหารงานวิชาการ  
ระดับการปฏิบัติงาน 

x� S.D. ระดับ 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.17 .57 มาก 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  4.36 .40 มาก 

3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.26 .67 มาก 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.88 .52 มาก 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  4.13 .62 มาก 

6. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.50 .49 มากท่ีสุด 

รวม 4.21 .42 มาก 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 4 แสดงวา ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีการ

ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก ( x� = 4.21, S.D. = .42)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ( x� = 4.50, 

S.D. = .49)  นอกน้ัน มีระดับการปฏิบัติงานในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้  

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ( x�= 4.36, S.D. = .40)  รองลงมาคือ ดานการวัดผล ประเมินผล

และเทียบโอนผลการเรียน( x�= 4.26, S.D. = .67)  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( x�= 4.17, 

S.D. = .57)  ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา ( x�= 4.13, S.D. = .62)  

และ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( x� = 3.88, S.D. = .52)   
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ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการปฏิบัติงานการบริหารงาน  

      วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

      จังหวัดชลบุรี ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวม  และรายขอ 

 

การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
ระดับการปฏิบัติงาน 

x� S.D. ระดับ 

1.ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการวิเคราะหเอกสารตาง ๆ เพื่อ

กําหนดเปนหลักสูตรสถานศึกษา 
4.10 .73 มาก 

2. มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชนและทองถ่ินในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา  

4.00 .85 มาก 

3. มีการวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน ทองถ่ินในการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
4.15 .67 มาก 

4. มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจ ของสถานศึกษา ใน

หลักสูตรสถานศึกษา 
4.57 .63 มากท่ีสุด 

5.มีการกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  

ในหลักสูตรสถานศึกษา  

4.66 .54 มากท่ีสุด 

6. หลักสูตรไดมาจากกระบวนการใหครู ผูปกครอง และคณะกรรมการ

สถานศึกษามีสวนรวมในการจัดหา 
4.02 .88 มาก 

7. มีการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา กอนใชงานจริง 3.82 .83 มาก 

8. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยจัดใหมีการวิจัยติดตามและ

ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
4.10 .84 มาก 

รวม 4.18 .56 มาก 
 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 5 แสดงวา การบริหารงานวิชาการดานการบริหารหลักสูตร

โดยรวมในทุก ๆ ดานมีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก    ( x�= 4.18 , S.D. = .56)  เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา มีการกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  ในหลักสูตร

สถานศึกษามีระดับการปฏิบัติงานวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานมากที่สุด  ( x�= 4.66, S.D. = .54)  

รองลงมาคือ มีการกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  ในหลักสูตร

สถานศึกษามีระดับการปฏิบัติงานวิชาการอยูในระดับมากท่ีสุด( x�= 4.57, S.D. = .63)  นอกน้ันมี

ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก ไดแก การวิเคราะหปญหาและความ
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ตองการของชุมชน ทองถ่ินในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา( x�= 4.15, S.D. = .67)    รองลงมาคือ มี

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการวิเคราะหเอกสารตาง ๆ เพื่อกําหนดเปนหลักสูตรสถานศึกษา ( 

x�= 4.10, S.D. = .73)    และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยจัดใหมีการวิจัยติดตามและประเมินผล

การใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง ( x�= 4.10, S.D. = .84)    รองลงมาคือ หลักสูตรไดมาจากกระบวนการ

ใหครู ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดหา ( x�= 4.02, S.D. = .73)    

รองลงมาคือมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชนและทองถ่ินในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ( 

x�= 4.00, S.D. = .85)    และดานมีการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา กอนใชงานจริง( x�= 3.82, 

S.D. = .83)  ตามลําดับ 
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ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการปฏิบัติงานการบริหารงาน  

      วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดชลบุรี ดานการพัฒนาการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยรวม และรายขอ 

 

การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  
ระดับการปฏิบัติงาน 

  x� S.D. ระดับ 

1.ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ี

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
4.23 .49 มาก 

2.มีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อจัดการเรียนรูไดเหมาะสม

กับระดับความสามารถของผูเรียน 
4.38 .60 มาก 

3. มีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองของผูเรียน  4.06 .60 มาก 

4.มีการจัดการเรียนรูโดยเนนดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจุดมุงหมาย

ของการจัดการศึกษา 
4.57 .61 มากท่ีสุด 

5.มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการยอมรับ เห็นคุณคาในตนเอง  4.33 .59 มาก 

6.มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  4.59 .53 มากท่ีสุด 

รวม 4.36 .40 มาก 
 

  

ผลการวิเคราะหขอมูล จากตาราง 6 แสดงวา ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการดาน

การพัฒนาการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ( x�= 4.36, S.D. = .40)  เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติงานมากที่สุด มี 2 ขอ คือ มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง( x�= 4.59, S.D. = .53)  และมีการจัดการเรียนรูโดยเนนดานคุณธรรม จริยธรรม 

ตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา ( x�= 4.36, S.D. = .40)  ขอที่มีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับ

มากมี   4 ขอคือ มีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อจัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของผูเรียน ( x�= 4.38, S.D. = .60) รองลงมาคือ มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการ

ยอมรับ เห็นคุณคาในตนเอง  ( x�= 4.33, S.D. = .59)    การพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการสงเสริม

การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   ( x�= 4.23, S.D. = .49)   และการจัดการ

เรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองของผูเรียน( x�= 4.06, S.D. = .60)   ตามลําดับ 
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ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการปฏิบัติงานการบริหารงาน  

      วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

       จังหวัดชลบุรี ดานการพัฒนาการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนโดยรวม  และรายขอ 

 

การบริหารงานวิชาการ  

ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับการปฏิบัติงาน 

x� S.D. ระดับ 

1.มีการวัดผลและการประเมินผลตามระเบียบการการวัดประเมินผล

ของสถานศึกษา 

4.46 .79 มาก 

2.มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลของสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

4.31 .81 มาก 

3.มีการกําหนดรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบวิธีตาม

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  

3.99 .85 มาก 

4. มีวิธีการออกหลักฐานแสดงการจบการศึกษาที่มีมาตรฐาน  4.28 .75 มาก 

รวม 4.26 .67 มาก 

  

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 7 แสดงวาระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการดาน

การพัฒนาการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก ( x�= 4.26, S.D. = 

.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับการปฏิบัติงานนะดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับคือ  มี การ

วัดผลและการประเมินผลตามระเบียบการการวัดประเมินผลของสถานศึกษา ( x�= 4.46, S.D. = .79) 

รองลงมาคือ มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ( x�= 4.31, S.D. 

= .81 )   มีวิธีการออกหลักฐานแสดงการจบการศึกษาที่มีมาตรฐาน  ( x�= 4.28, S.D. = .67)   และ.มี

การกําหนดรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบวิธีตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ( 

x�= 3.99, S.D. = .85)   ตามลําดับ 
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ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการปฏิบัติงานการบริหารงาน  

       วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

       จังหวัดชลบุรี ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมและรายขอ 

 

การบริหารงานวิชาการ  

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับการปฏิบัติงาน 

   x� S.D. ระดับ 

1.มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของการจัดการ

เรียนรู 
3.76 .72 มาก 

2.มีการบริหารจัดการ ครูใหทําวิจัยเพื่อพัฒนา และแกไขปญหาผูเรียน

เปนรายบุคคล 
4.04 .52 มาก 

3.มีการนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  4.08 .54 มาก 

4. มีการสรางเครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูภายใน

โรงเรียน 
3.76 .60 มาก 

5. มีการสรางเครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูระหวาง

โรงเรียน 
3.76 .83 มาก 

รวม 3.88 .52 มาก 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 8 แสดงวา ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการ

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก( x�= 3.88, S.D. = .52) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับ มาก ทุกขอ มีคาเฉลี่ย สูงสุด คือ มีการนําผลการวิจัยมาใช

ปรับปรุงการเรียนการสอน ( x�= 4.08, S.D. = .54) รองลงมาคือ มีการบริหารจัดการ ครูใหทําวิจัยเพื่อ

พัฒนา และแกไขปญหาผูเรียนเปนรายบุคคล ( x�= 4.04, S.D. = .52) และมีระดับคาเฉลี่ยเทากัน

ไดแก การมีการสรางเครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียน ( x�= 3.76, S.D.  

= .60)มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู  ( x�= 3.76, S.D. = .72)   

และมีการสรางเครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูระหวางโรงเรียน( x�= 3.76, S.D. = .83)     
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ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการปฏิบัติงานการบริหารงาน  

      วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

      จังหวัดชลบุรีดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา โดยรวมและรายขอ  

 

การบริหารงานวิชาการ  

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  

ระดับการปฏิบัติงาน 

   x� S.D. ระดับ 

1.มีหองสมุดท่ีประกอบดวยศูนยสื่อการเรียนรูภายในสถานศึกษา  4.35 .65 มาก 

2.มีการจัดทําระบบสารสนเทศการเรียนรู 4.25 .58 มาก 

3.มีการจัดทําทะเบียนสื่อ และแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 

4.13 .73 มาก 

4.มีการจัดทําทะเบียนสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชน 4.01 .85 มาก 

5.มีการจัดใหผูสอน จัดทําสื่อการสอนที่มีคุณภาพ 4.10 .70 มาก 

6.มีการจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพสื่อการสอน 3.95 .88 มาก 

รวม 4.13 .62 มาก 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 9 แสดงวา ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการดาน

การดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก ( x�= 4.13, 

S.D. = .62)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาก ทุกขอ เรียงลําดับดังนี้  มีหองสมุดท่ี

ประกอบดวยศูนยสื่อการเรียนรูภายในสถานศึกษา ( x�= 4.35, S.D. = .65) รองลงมาคือ มีการจัดทํา

ระบบสารสนเทศการเรียนรู ( x�= 4.25, S.D. = .58)  มีการจัดทําทะเบียนสื่อ และแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ( x�= 4.13, S.D. = .73)  มีการจัดใหผูสอน จัดทําสื่อการสอนที่มีคุณภาพ 

( x�= 4.10, S.D. = .70)  มีการจัดทําทะเบียนสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชน  ( x�= 4.01, S.D. = .85)  

และมีการจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพสื่อการสอน ( x�= 3.95, S.D. = .62)  ตามลําดับ 
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ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการปฏิบัติงานการบริหารงาน  

วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด

ชลบุรีดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวม และรายขอ  

 

การบริหารงานวิชาการ  

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ระดับการปฏิบัติงาน 

   x� S.D. ระดับ 

1.มีการแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  4.69 .49 มากท่ีสุด 

2.มีกิจกรรม เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เรื่องระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.43 .63 มาก 

3.มีการกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ที่ยึดถือปฏิบัติรวมกัน 

4.46 .63 มาก 

4.มีการจัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยางเปนระบบ  4.37 .65 มาก 

5.มีการกําหนดสถานศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

4.47 .56 มาก 

6.มีการจัดทําแผน ปฏิบัติการประจําป รองรับการปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.58 .54 มากท่ีสุด 

รวม 4.50 .49 มากท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 10 แสดงวา ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการ

ดานการดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( 

x�= 4.50,      S.D. = .49)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการ

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับมากที่สุด มี 2 ขอ คือ มีการ

แตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( x�= 4.69, S.D. = .49)   รองลงมาคือ มี

การจัดทําแผน ปฏิบัติการประจําป รองรับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ( x�= 

4.58, S.D. = .54)   ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับมาก มี 4 ขอ ไดแก มีการกําหนดสถานศึกษาใหเปนสวนหน่ึงของ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    ( x�= 4.47, S.D. = .56)  มีการกําหนดระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ยึดถือปฏิบัติรวมกัน ( x�= 4.46, S.D. = .63)   รองลงมาคือ มี

กิจกรรม เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( x�= 4.43, 
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S.D. = .63) และ มีการจัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ( x�= 4.37, S.D. = 

.65) ตามลําดับ 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  จําแนกตาม ประสบการณการทํางาน 

สถานภาพทางตําแหนง  รูปแบบการจัดชั้นเรียน และท่ีต้ังโรงเรียน  
 

ตาราง 11 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  จําแนกตาม สถานภาพ โดยรวมและราย

ดาน  

 

 

 

 

ผูบริหาร 

n=48 

ครูวิชาการ 

n=48 

รวม 

n= 96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.16 .50 4.18 .63 4.17 .56 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  4.32 .43 4.39 .37 4.35 .40 

3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียน 

4.31 .64 4.20 .71 4.25 .67 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.91 .42 3.85 .60 3.88 .51 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการจัดการศึกษา  

4.11 .60 4.15 .64 4.13 .62 

6. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

4.68 .41 4.32 .50 4.50 .45 

รวม 4.25 .37 4.18 .45 4.21 .41 
 

 

จากตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  จําแนกตาม สถานภาพทาง

ตําแหนงพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีระดับการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก  ( x� = 4.21, 

S.D. = .41)    เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีระดับการปฏิบัติงานในระดับ มากท่ีสุด คือ การ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ( x� = 4.50, S.D. = .48) นอกนั้นมีระดับการ

สถานภาพ 

การบริหารงานวิชาการ 
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ปฏิบัติงานในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้    การพัฒนากระบวนการเรียนรู ( x� = 

4.35, S.D. = .40)   การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน( x� = 4.25, S.D. = .67)   การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     ( x� = 4.17, S.D. = .56 )  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการจัดการศึกษา( x� = 4.13, S.D. = .62)   และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( x� = 

3.88, S.D. = .51)   ตามลําดับ  
เมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามสถานภาพทางตําแหนงพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีระดับการ

ปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการการโดยรวมอยูในระดับมาก ( x� = 4.25, S.D. = .37) เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ย

มากไปหานอยคือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( x� = 4.68, S.D. = .41) 

รองลงมาคือการพัฒนากระบวนการเรียนรู ( x� = 4.32, S.D. = .43) การวัดผล ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน ( x� = 4.31, S.D. = .64)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา( x� = 4.16, S.D. = .50) 

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา( x� = 4.11, S.D. = .60) และ การวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( x� = 3.91, S.D. = .42) 

สําหรับครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการการโดยรวมอยูในระดับมาก ( 

x� = 4.18, S.D. = .45) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีคะแนนอยูในระดับ มาก เรียงตามลําดับจาก

มากไปหานอยดังนี้ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีคะแนนสูงสุด ( x� = 4.39, S.D. = .37) 

รองลงมาคือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( x� = 4.32, S.D. = .50)   การ

วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน( x� = 4.20, S.D. = .71)   การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา( x� = 4.18, S.D. = .63)     การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  ( 

x� = 4.15, S.D. = .64)   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( x� = 3.85, S.D. = .50)    
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ตาราง 12 ผลเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายดาน  

 

 

การบริหารงานวิชาการ 

ผูบริหาร 

n= 48 

ครูวิชาการ 

n= 48 t p 

x�  S.D. x�  S.D. 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.17 .50 4.18 .63 -.156 .876 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  4.18 .42 4.39 .37 -.848 .399 

3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 

4.31 .64 4.20 .71 .757 .451 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

3.91 .42 3.85 .60 .592 .555 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  

4.11 .60 4.15 .64 -2.75 .784 

6. การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.68 .41 4.32 .50 3.778* .000 

รวม 4.25 .37 4.18 .46 .781 .437 

 

*p <. 05 
  

จากตาราง 12 แสดงวา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ที่มีสถานภาพตางกัน มีระดับการปฏิบัติงาน

การบริหารงานวิชาการโดยรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาไมแตกตางกัน  ยกเวน  

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการมีความ

คิดเห็นตอระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 

.05 โดยผูบริหารโรงเรียนคาคาเฉลี่ยของคะแนนมากกวา   
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ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการปฏิบัติงานการบริหารงาน  

วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม ประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน 

 

การบริหารงานวิชาการ 

ประสบการณการทํางาน 

ตํ่ากวา 5 ป ต้ังแต 5- 10 ป 10 ปขึ้นไป 

x� S.D. ระดับ x� S.D. 
ระดั

บ 
x� S.D. ระดับ 

1.การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

4.37 .48 มาก 4.37 .34 มาก 4.07 .62 มาก 

2. การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู  

4.46 .47 มาก 4.24 .34 มาก 4.36 .39 มาก 

3. การวัดผล ประเมินผล

และเทียบโอนผลการเรียน 

4.42 .49 มาก 4.45 .36 มาก 4.17 .76 มาก 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

3.81 .55 มาก 4.32 .55 มาก 3.80 .45 มาก 

5. การพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการจัดการศึกษา  

4.06 .82 มาก 4.46 .33 มาก 4.08 .58 มาก 

6. การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

4.64 .42 มาก

ที่สุด 

4.71 .32 มาก

ที่สุด 

4.40 .52 มาก 

รวม 4.29 .47 มาก 4.42 .28 มาก 4.15 .41 มาก 

  

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 13 แสดงวา ผูบริหารและครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด ชลบุรี จําแนกตามประสบการณ

การทํางาน มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก มีรายละเอียด

ดังนี้ 

1. ผูบริหารและครูวิชาการที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 5  ป มีระดับระดับการ

ปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก ( x�= 4.29, S.D. = .47) และเมื่อ
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พิจารณาเปนรายดาน ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับมาก

ที่สุด ( x�= 4.64, S.D. = .42)  เมื่อเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู มีคามาก ( x�= 4.46, S.D. = .47) รองลงมาคือ ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียน ( x�= 4.42, S.D. = .49)  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา( x�= 4.37, S.D. = .48)   ดานการ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา( x�= 4.06, S.D. = .82) และ ดานการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ( x�= 3.81, S.D. = .55) ตามลําดับ 

2. ผูบริหารและครูวิชาการที่มีประสบการณการทํางานต้ังแต 5-10 ป มีระดับระดับการ

ปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก ( x�= 4.42, S.D. = .28) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน   เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

พบวา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  ( x�= 4.46, S.D. = .33) รองลงมา

คือ  ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ( x�= 4.45, S.D. = .36)   ดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา( x�= 4.37, S.D. = .34)   ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ( x�= 4.32, 

S.D. = .55) และ. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ( x�= 4.24, S.D. = .34) ตามลําดับ 

3. ผูบริหารและครูวิชาการที่มีประสบการณการทํางาน10 ป ขึ้นไป มีระดับการ

ปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก ( x�= 4.15, S.D. = .41) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ไดแก ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( x�= 4.40, S.D. = .52) รองลงมา

คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ( x�= 4.36, S.D. = .39)  ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน ( x�= 4.17, S.D. = .76)    ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัด

การศึกษา ( x�= 4.08, S.D. = .58)  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา( x�= 4.07, S.D. = .62)   และ

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ( x�= 3.80, S.D. = .45) ตามลําดับ 
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ตาราง  14   การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระดับการปฏิบัติงานการ  

      บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

      ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน  

 

การบริหารงานวิชาการ 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

93 

95 

1.87 

28.92 

30.81 

.943 

.311 

 

3.032 .053 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

93 

95 

.41 

14.85 

15.26 

.205 

.160 

1.283 .282 

3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

93 

95 

1.59 

41.40 

42.99 

.795 

.445 

1.786 .173 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

93 

95 

3.42 

21.82 

25.24 

1.713 

.235 

7.299* .001 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

93 

95 

1.87 

34.13 

35.96 

.932 

.367 

2.540 .084 

6. การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

93 

95 

1.59 

21.24 

22.83 

.796 

.228 

3.484* .035 

รวม 
ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

93 

95 

1.07 

15.32 

16.40 

.537 

.165 

3.258* .043 

 

*p <. 05 
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 14 แสดงวา ผูบริหารและครูวิชาการท่ีมีประสบการณการ

ทํางานตางกัน มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารวิชาการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีความ

คิดเห็นตอระดับ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   สวนดานอ่ืน ๆ มีระดับการ

ปฏิบัติงานดานการบริหารวิชาการไมแตกตางกัน  

เพื่อใหทราบความแตกตางกันเปนรายคูระหวางคาเฉลี่ยของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ของผูบริหารและครูวิชาการท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน จึงทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Sheffe’ Post  Hoc  Comparison) ไดผลการทดสอบ ดัง

ตาราง 15 
 

ตาราง 15 การเปรียบเทียบผลการทดสอบเปนรายคูดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ  

ผูบริหารและครูวิชาการ ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําแนกตามประสบการณ

การทํางาน 

 

ประสบการณการ

ทํางาน 

 ตํ่ากวา 5 ป ต้ังแต 5- 10 ป 10 ปขึ้นไป 

x�  3.81 4.32 3.79 

ตํ่ากวา 5 ป 3.81 - *-.52 - 

ต้ังแต 5-10 ป 4.32 - - *.51 

10 ปขึ้นไป 3.79 - - -*.51 

 

*p <. 05 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง  15 แสดงวา ผูบริหารและครูวิชาการท่ีมีประสบการณการ

ทํางานต้ังแต 5-10 ป กับผูบริหารและครูวิชาการท่ีมีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 5 ป  และ 10 ปขึ้น

ไป มีระดับการปฏิบัติงานดานการดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยผูบริหารและครูวิชาการที่มีประสบการณการทํางาน ต้ังแต 5-10 ป 

มีระดับการปฏิบัติงานดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มากวา ผูบริหารและครูวิชาการที่มี

ประสบการณ   ตํ่ากวา 5 ป และ 10 ปขึ้นไปตามลําดับ 
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ตาราง 16 คาการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  จําแนกตาม รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

โดยรวมและรายดาน  

 

 

 

 

 

หองเรียนปกติ 

n=51 

หองเรียนคละ

ชั้น 

n=45 

รวม 

n= 96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.19 .58 4.17 .56 4.18 .57 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  4.30 .37 4.43 .43 4.36 .40 

3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล

การเรียน 

4.15 .71 4.38 .61 4.26 .67 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.85 .51 3.91 .52 3.88 .51 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการจัดการศึกษา  

3.95 .59 4.34 .57 4.13 .62 

6. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

4.39 .47 4.62 .49 4.50 .48 

รวม 4.14 .41 4.30 .41 4.22 .41 

 

จากตาราง  16  แสดงการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  จําแนกตาม รูปแบบการจัด

ชั้นเรียน  พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีระดับการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก  ( x� = 4.22, 

S.D. = .41)     เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีระดับการปฏิบัติงานในระดับ มากท่ีสุด คือ การ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ( x� = 4.50, S.D. = .48) นอกนั้นมีระดับการ

ปฏิบัติงานในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้    การพัฒนากระบวนการเรียนรู ( x� = 

4.36, S.D. = .39)   การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน( x� = 4.26, S.D. = .66)   การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     ( x� = 4.18, S.D. = .56 )  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการจัดการศึกษา( x� = 4.14, S.D. = .58)   และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( x� = 

3.88, S.D. = .51)   ตามลําดับ  

รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

การบริหารงานวิชาการ 
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เมื่อพิจารณาโดย จําแนกตาม รูปแบบการจัดชั้นเรียน พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  จําแนก

ตาม รูปแบบการจัดชั้นเรียนแบบหองเรียนปกติมีระดับการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากทั้ง

หองเรียนปกติและหองเรียนคละชั้นโดย หองเรียนปกติมีระดับการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก  ( 

x� = 4.14, S.D. = .41)   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีระดับการปฏิบัติงานในระดับ มาก ทุกขอ 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ( x� 

= 4.39, S.D. = .47)   การพัฒนากระบวนการเรียนรู ( x� = 4.30, S.D. = .36)   การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  ( x� = 4.19, S.D. = .58)   การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  ( x� = 4.15, 

S.D. = .71)   การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา( x� = 3.95, S.D. = .59)   

และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( x� = 3.85, S.D. = .51)   ตามลําดับ  

 โรงเรียนที่มีรูปแบบการจัดชั้นเรียนเปนหองเรียนคละชั้น มีระดับการปฏิบัติงานบริหารงาน

วิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก( x� = 4.30, S.D. = .41)    เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติงานในระดับ มากท่ีสุด ( x� = 

4.62, S.D. = .49)   นอกน้ันมีระดับการปฏิบัติงานในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยของคะแนน

จากมากไปหานอย ดังนี้  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ( x� = 4.43, S.D. = .43)   การวัดผล 

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน( x� = 4.38, S.D. = .61)   การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา( x� = 4.34, S.D. = .57)   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา( x� = 4.17, 

S.D. = .56)  และ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( x� = 3.91, S.D. = .52)   ตามลําดับ 
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ตาราง 17  ผลเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด  

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามรูปแบบการจัดชั้นเรียน  

      โดยรวมและรายดาน 

 

 

การบริหารงานวิชาการ 

หองเรียนปกติ 

n= 51 

หองเรียนคละชั้น 

n=45 t p 

x�  S.D. x�  S.D. 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  4.18         .58 4.17 .56 .188 .851 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  4.30 .37 4.43 .43 .189 .116 

3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 

4.15 .71 4.38 .61 -1.586 .093 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

3.85 .51 3.91 .52 -1.698 .597 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  

3.95 .59 4.33 .58 -.531* .002 

6. การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.39 .47 4.62 .49 -3.214* .021 

รวม 4.13 .41 4.30 .41 -2.348* .047 

 

*p <. 05 
 

จากตาราง 17 แสดงวา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ที่มีรูปแบบการจัดชั้นเรียนตางกัน มีระดับการ

ปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา และการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกน้ันมีระดับการปฏิบัติงานการบริหารงาน

วิชาการไมแตกตางกัน
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ตาราง  18 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  จําแนกตาม ท่ีต้ังโรงเรียน  

โดยรวมและรายดาน  

 

 

 

 

 

ในเขตเทศบาล 

n=33 

นอกเขต

เทศบาล 

n=63 

รวม 

n= 96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.21 .55 4.15 .58 4.18 .56 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  4.52 .37 4.28 .39 4.40 .38 

3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล

การเรียน 

4.33 .48 4.22 .75 4.27 .61 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.78 .65 3.94 .42 3.86 .53 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการจัดการศึกษา  

3.94 .78 4.23 .49 4.08 .84 

6. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

4.46 .48 4.52 .50 4.49 .49 

รวม 4.21 .46 4.22 .40 4.21 .43 

 

จากตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  จําแนกตาม ท่ีต้ังโรงเรียน 

พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีระดับการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก  ( x� = 4.21, 

S.D. = .43)    เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีระดับการปฏิบัติงานในระดับ มาก ทุกขอ เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ( x� = 4.49, 

S.D. = .43)   การพัฒนากระบวนการเรียนรู ( x� = 4.40, S.D. = .38)   การวัดผล ประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน( x� = 4.27, S.D. = .61)   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ( x� = 4.18, S.D. = 

.56 )  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา( x� = 4.08, S.D. = .84)   และการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( x� = 3.86, S.D. = .53)   ตามลําดับ  

ที่ต้ังโรงเรียน 

การบริหารงานวิชาการ 
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 เมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามที่ต้ังโรงเรียนพบวา โรงเรียนที่ต้ังอยูในเขตเทศบาล มีระดับการ

ปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� = 4.21, S.D. = .46)   เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับการปฏิบัติงานในระดับ มากทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

นอยดังน้ี การพัฒนากระบวนการเรียนรู( x� = 4.52, S.D. = .37)   รองลงมาคือ  การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( x� = 4.46, S.D. = .48)   การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล

การเรียน      ( x� = 4.33, S.D. = .48)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( x� = 4.21, S.D. = .55)  การ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  ( x� = 3.94, S.D. = .78)  และ การวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ( x�  = 3.78, S.D. = .65)  ตามลําดับ   

สําหรับ โรงเรียนที่ต้ังอยูนอกเขตเทศบาล มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการ

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� = 4.21, S.D. = .43)   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับการ

ปฏิบัติงานในระดับ มากท่ีสุด คือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( x� = 4.52, 

S.D. = .50) นอกน้ันมีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยของ

คะแนนจากมากไปหานอยดังน้ี   การพัฒนากระบวนการเรียนรู( x� = 4.28, S.D. = .39)   รองลงมาคือ    

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา   ( x� = 4.23, S.D. = .49)   การวัดผล 

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน    ( x� = 4.22, S.D. = .75)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา             

( x� = 4.15, S.D. = .58)  และ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( x� = 3.94, S.D.= .42) 

ตามลําดับ 
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ตาราง 19 ผลเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด  

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามที่ต้ังโรงเรียน  

      โดยรวมและรายดาน 

 

 

การบริหารงานวิชาการ 

ในเขตเทศบาล 

n= 33 

นอกเขตเทศบาล 

n=63 t p 

x�  S.D. x�  S.D. 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.21 .55 4.15 .58 .512 .610 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  4.52 .37 4.28 .39 2.925* .004 

3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 

4.33 .48 4.22 .75 .767 .445 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

3.78 .65 3.93 .42 -1.285 .205 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  

3.94 .78 4.23 .49 -1.913 .062 

6. การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.47 .48 4.51 .50 -.436 .664 

รวม 4.21 .45 4.22 .40 -.135 .893 

 

*p <. 05 
  

จากตาราง 19 แสดงวา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ท่ีมีที่ต้ังโรงเรียนตางกัน มีระดับการ

ปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการโดยรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน//พบวา  โรงเรียน

ในเขตเทศบาลมีระดับการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  มากกวาโรงเรียนนอก

เขตเทศบาล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05   นอกน้ันมีระดับการปฏิบัติงานการ

บริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน 

 

ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ตาราง 20 สภาพปญหา และขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี   

 

ขอ สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ ความถ่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

1. บุคลากรขาดความรู ความเขาใจ 80 จัดอบรม ประชุมชี้แจง 70 

  จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 3 

2. บุคลากรไมเพียงพอ 31 รวมกลุมทําหลักสูตร 8 

  จัดการเรียนคละชั้น 8 

  บรรจุเพิ่ม 3 

3. บุคลากรขาดทักษะ 18 จัดอบรม 14 

4. ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา 17 ระดมทรัพยากรจากทุกภาค

สวน 

6 

 

5. ครูทํางานวิจัยนอยมาก และไมไดวิจัย

อยางตอเน่ือง 

12 

 

ติดตามโดยศึกษานิเทศก 6 

6. การพัฒนาหลักสูตรขาดความตอเนื่อง 12 ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 20 

 

7. ครูไมนําสื่อมาใชขาดจินตนาการในการ

ผลิตสื่อไมมีเวลาในการผลิตพัฒนาสื่อ 

12 นําสื่อมาใชใหเกิดประโยชน 9 

8. พื้นฐานนักเรียนไมดีสภาพนักเรียนมีการ

ขาดเรียนบอย 
11 สอนซอมเสริมใชสื่อชวย 11 

9. ครูสอนไมตรงวิชาท่ีเรียนมา 
 

6 อบรมเพิ่มเติม 3 

10. ขาดวิธีการสอนใหม ที่ทันสมัย 6 จัดอบรม 3 

11. 
ครูมีอบรม ประชุมทําใหไมไดดูแล

นักเรียน 
3 ลดอบรม ศึกษาดวยตนเอง 3 

12. การจัดทําขอมูล สารสนเทศไมเปน

ปจจุบัน 

3 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน  3 

 ผลรวมความถ่ีปญหา 199 ผลรวมขอเสนอแนะ 170 
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             จากตาราง 20 แสดงปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ จากแบบสอบถามปลายเปด เมื่อพิจารณาการศึกษาปญหาพบมาก

ที่สุดในดานบุคลากรขาดความรู ความเขาใจ  รองลงมาคือ ปญหาการขาดแคลนบุคลากร  บุคลากร

ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน  และขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา  

ซึ่งมีขอเสนอแนะ คือ จัดอบรม ทําคูมือการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร มีการ

สอนซอมเสริมนักเรียน และใหมีการติดตามอยางตอเนื่องโดยศึกษานิเทศก และมีการระดมทรัพยากร

จากทุกภาคสวนมาชวยเหลือในการบริหาร 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี   ซึ่งผูวิจัยไดสรุปผล และ

อภิปรายผล พรอมท้ังใหขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

6. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

7. อภิปรายผล 

8. ขอเสนอแนะ 
 

1.วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารวิชาการของในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  
2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี จําแนกตามประสบการณการทํางาน    

สถานภาพทางตําแหนง รูปแบบการจัดชั้นเรียน  และที่ต้ังของโรงเรียน 
3.  เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะจากการศึกษาสภาพการบริหารวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี  
 

2.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ไดแก  บุคลากรท่ีทําหนาที่บริหารงานวิชาการใน 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี จํานวน 69 โรงเรียน ปการศึกษา 2555 จํานวน138 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการท่ีทําหนาที่

บริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี ในปการศึกษา 2555 ไดมาโดย

การ การสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 

102 คน   
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3.เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยผาน

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ตรวจและทดลองใชเพื่อหาความเชื่อมั่น ซึ่งเนื้อหาในแบบสอบถาม

เก่ียวกับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณการ

ทํางาน สถานภาพตําแหนง รูปแบบการจัดชั้นเรียน และ ท่ีต้ังโรงเรียน   ลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list)  

          ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กใน

จังหวัดชลบุรี จากงานวิชาการ 6 ดาน โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับ 1)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    2) 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน   4)การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา    6) การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา  

(Rating Scale)   มี 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert’s Scale)  คือ ระดับการปฏิบัติงานมากที่สุดถึง

นอยที่สุด จํานวน 35 ขอ ซึ่งหาคาหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coeffcient) ของครอนบัค  

(Cronbach,  1970: 161)  ไดคาความเชื่อมั่น 0.83 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด

ชลบุรี 
 

4.การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูและผูบริหาร ของโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 102  

คน โดยแจกผูบริหารโรงเรียน 51 ฉบับไดรับคืน 50 ฉบับ สมบูรณ  48 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.11   

และแจกครูวิชาการ 51 ฉบับ   ไดรับคืน 50 ฉบับ สมบูรณ 48 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.11 
 

5.การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติกอนดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS 

for Windows Version 11.5 ดังนี้ 

5.1. คาสถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

5.1.1 คารอยละ (Percentage)  สําหรับคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Item 

Objective Congruence : IOC) ของขอคําถาม 
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 5.1.2 คาสัมประสิทธิ์แอลฟา(α-Coeffcient) ของครอนบัค (Cronbach,  1970: 161) 

        5.2 สถิติพื้นฐาน 

 5.2.1  คารอยละ (Percentage)  ใชคํานวณเรื่อง สถานภาพ ประสบการณการ

ทํางาน รูปแบบการจัดชั้นเรียน และที่ต้ังโรงเรียน 

 5.2.2  คาเฉลี่ย (Mean)  และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ใช

สําหรับวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี ไดแก 1) 

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การวัดผลประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

จัดการศึกษา  และ 6)การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5.3  สถิติที่ใชตรวจสอบสมมติฐาน 

   5.3.1  คาสถิติ t-test Independent  สําหรับวิเคราะหความแตกตางในการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี จําแนกตามสถานภาพ 

ประสบการณการทํางาน  รูปแบบการจัดชั้นเรียน  และท่ีต้ังโรงเรียน  

 5.3.2  คาสถิติ F-test  สําหรับวิเคราะหความแตกตางในการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรี  จําแนกตาม ประสบการณ การทํางาน  โดยวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One- Way ANOVA)  หากพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Sheffe’s Method) 

3.3  คาความถ่ี  ใชสําหรับรวบรวมวิเคราะหสภาพปญหาและขอเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทั้ง 6 ดาน  โดยผูวิจัยขอ

นําเสนอขอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้  
 

6.สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้ สรุปไดดังนี้ 

6.1 สภาพการบริหารวิชาการของในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบวา ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยรวม

อยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษามีการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด นอกนั้น มีการปฏิบัติงานในระดับมาก ไดแก  ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา และ ดานการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามลําดับ 
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6.2. ผลเปรียบเทียบสภาพการบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี จําแนกตามสถานภาพ  ประสบการณการ

ทํางาน    รูปแบบการจัดชั้นเรียน  และท่ีต้ังของโรงเรียนปรากฏดังน้ี 
6.2.1  การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน มีระดับการ

ปฏิบัติงานดานการบริหารวิชาการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารและครูวิชาการที่มี

ประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอระดับ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05   สวนดานอ่ืน ๆ มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารวิชาการไมแตกตางกัน  

6.2.2  การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ท่ีมีสถานภาพตางกัน มีระดับการปฏิบัติงานการ

บริหารงานวิชาการโดยรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นตอระดับการปฏิบัติงาน

การบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยผูบริหารโรงเรียนคา

คาเฉลี่ยของคะแนนมากกวานอกนั้นไมแตกตางกัน    

6.2.3  การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ท่ีมีรูปแบบการจัดชั้นเรียนตางกัน มีระดับการ

ปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว     เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีระดับ

การปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นมี

ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน  

6.2.4  การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ท่ีมีที่ต้ังโรงเรียนตางกัน มีระดับการปฏิบัติงานการ

บริหารงานวิชาการโดยรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  โรงเรียนในเขตเทศบาลมี

ระดับการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  มากกวาโรงเรียนนอกเขตเทศบาล 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05   นอกน้ันมีระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการ

ไมแตกตางกัน 
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6.3 ปญหา และขอเสนอแนะจากการศึกษาสภาพการบริหารวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี  พบมากท่ีสุด

ดานบุคลากรขาดความรู ในการบริหารงานวิชาการ รองลงมาคือ ปญหาการขาดแคลนบุคลากร 

บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน การขาดงบประมาณในการพัฒนา    มีขอเสนอแนะคือ การจัด

อบรม การทําคูมือการปฏิบัติงาน  การพัฒนาหลักสูตร การติดตามอยางตอเนื่องโดยศึกษานิเทศก การ

ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนมาสนับสนุนการบริหาร 

 

7.อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการที่มีตอ

การปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี สาระสําคัญอภิปรายไดดังน้ี  

 7.1 ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีระดับการ

ปฏิบัติงานมากที่สุด นอกนั้น มีระดับการปฏิบัติงานในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 

ดังนี้  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  รองลงมาคือ ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัด

การศึกษา และ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประพันธ เมา

เวียงแก  (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 12 

ดาน ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก     

ทั้งน้ี อาจเปนเพราะวา  ในขณะที่ทําวิจัยเปนชวงท่ีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีการจัดต้ังเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก 

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี มาต้ังแตป พ .ศ.2553  ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ในสังกัดทุกแหง จึงรวมตัวกันเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใชรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนแบบเครือขายการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันและไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินการ

ดังนี้ 

 1 ) จัดต้ังคณะกรรมการการบริหารเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก คณะอนุกรรมการการ

พัฒนาดานวิชาการและดานกิจกรรมการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน  
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 2 ) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็ง เพื่อเปนตัวขับเคลื่อน

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

             3)  พัฒนาการใชหลักสูตรและการสอน ดวยนวัตกรรมที่สอดคลองกับขอจํากัดของ

ทรัพยากรในโรงเรียนใหกับครูและผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

             4) จัดกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูความสําเร็จของ

ผูบริหาร ครู นักเรียนสูการพัฒนา 

 5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  

สําหรับการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มีระดับการปฏิบัติงานมากที่สุด นั้นทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนอยูในระหวางไดรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทําใหตองมีการ

เตรียมความพรอมเพื่อรอรับการประเมิน สงผลใหมีการทบทวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

7.2  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม 

ประสบการณการทํางาน สถานภาพทางตําแหนง  รูปแบบการจัดชั้นเรียน และที่ต้ังโรงเรียน ปรากฏ

ดังนี้ 

7.2.1 ผูบริหารโรงเรียนกับครูวิชาการมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05   การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ที่มีสถานภาพตางกัน มีระดับ

การปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการโดยรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาไม

แตกตางกัน  ยกเวน  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ผูบริหารโรงเรียน

และครูวิชาการมีความคิดเห็นตอระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยผูบริหารโรงเรียนคาคาเฉลี่ยของคะแนนมากกวา  ซึ่งสอดคลองกับ 

ประพันธ เมาเวียงแก (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่เปน

นิติบุคคล 12 ดาน ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูที่มีตําแหนงหนาท่ีตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

สภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมไมแตกตางกัน 

7.2.2  ผูบริหารและครูวิชาการที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีระดับการ

ปฏิบัติงานดานการบริหารวิชาการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารและครูวิชาการที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีความ

คิดเห็นตอระดับ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
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ภายในสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   สวนดานอ่ืน ๆ มีระดับการ

ปฏิบัติงานดานการบริหารวิชาการไมแตกตางกัน สอดคลองกับ สุณี ทรัพยประเสริฐ  (2547: 

บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การประเมินคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงาน พบวา

ผูบริหารท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกันมีคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวม ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร และดานการจัดการ

เรียนการสอนแตกตางกัน ดานการนิเทศภายใน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา และดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกัน   

7.2.3 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ท่ีมีรูปแบบการจัดชั้นเรียนตางกัน มีระดับการปฏิบัติงาน

การบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนที่มี

รูปแบบการจัดชั้นเรียนแบบหองเรียนคละชั้น มีระดับคะแนนเฉลี่ยมากกวา  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นมีระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน ท้ังนี้อธิบาย

เพิ่มเติมจากรายงานผลการติดตามโรงเรียนขนาดเล็กที่เขารวมโครงการแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา

โรงเรียนขนาดเล็ก ป พ.ศ.2551-2553 (ระยะท่ี 1) พ.ศ.2551 กระทรวงศึกษาธิการ (2552  : 39) พบวา

โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญมีความคิดเห็นวาการสอนแบบคละชั้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการ

บริหารจัดการของโรงเรียน และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณลักษณะพฤติกรรมการเรียนรูของ

นักเรียน 

7.2.4  สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม ที่ต้ังโรงเรียน พบวา มีระดับการ

ปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  มีระดับการปฏิบัติงานการ

บริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05   นอกนั้นแตกตางกันอยางไมมีมี

นัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับมนตรี ศรีเพชร  (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการ

ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็กที่มีครูไมครบชั้น ตามความครูผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลอง

กับงานวิจัยของ พจนี เทียมศักด์ิ; บุญเพ็ง อินธิราช; และ หอมแพง ไหสีวิชัย.  (2549 : 29)  ไดศึกษา
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การวิจัยชุมชนลุมน้ําโขงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ชุมชนเมืองสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  เปนการศึกษาเนนรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนในเขตเมือง

และ เขตชนบท  ผลการวิจัยพบวา  เปนแบบการกระจายอํานาจ เปนการขยายตัวเชิงปริมาณอยาง

รวดเร็ว แตประสิทธิภาพของการศึกษามีนอย เพราะทองถ่ินยังไมพรอมในดานงบประมาณและ

บุคลากร 

7.3  ผลการวิจัยความคิดเห็นดานปญหาและขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียนและครู

วิชาการที่มีตอการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม ผลการศึกษาคนควาสรุปดังน้ี  

7.3.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวาการบริหารงานวิชาการดานการ

บริหารหลักสูตรโดยรวมในทุก ๆ ดานมีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ใน

ปการศึกษา 2555 โรงเรียนตองมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555  และเปนปการศึกษาที่ใชหลักสูตรสถานศึกษาครบ 

3 ป นักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรนี้ครบทุกชั้นเรียน สามารถประเมินและ

พัฒนาหลักสูตรไดครบสอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัชชัย สิงหจันทร   (2551: บทคัดยอ)  ไดทําวิจัย

เรื่องแนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา 

เขต 1 ผลการศึกษาพบวางานบริหารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก     

สําหรับปญหาดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จากการทําวิจัย พบวา บุคลากร

ขาดความรู  ขาดแคลนบุคลากร  บุคลากรขาดทักษะในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ขาด

ความตอเนื่องสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิษา เภาวิเศษ  (2549: บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่อง 

สภาพและปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ใน 10 จังหวัดภาคใต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผูใหขอมูลคือ ครูฝายวิชาการท่ีรับผิดชอบเปน

หัวหนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 ของแตละโรงเรียน 

ผลการวิจัยพบวา  คณะกรรมการที่เปนผูกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายของสถานศึกษา และ

กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ชุมชนที่มีสวนรวมกับคณะกรรมการในการทําภารกิจน้ี

มากท่ีสุดเปนตัวแทนผูปกครอง สวนปญหาท่ีพบคือ  ชุมชนและคณะกรรมการยังขาดความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม และครูยังขาดความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค  สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ศิริพร  ทาทราย (2552 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องปญหา และแนวทางการ

พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ชลบุรี เขต 2   ผลการวิจัยพบวา ปญหาดานการบริหารหลักสูตร ประกอบกับงานวิจัยของสรสิทธิ์ เขต

คาม  (2545: บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช   และ

งานวิจัยของ นอกจากนนี้งานวิจัยของแอทโจเนน (Atjonen.  1994: 329-A) ไดศึกษาเรื่องหลักสูตร

ทองถ่ินเครื่องมือการบริหารและพัฒนาครูในระบบโรงเรียน ประสบการณและความคิดเห็นของครู

โรงเรียนประถมศึกษาโดยประเมินผลจากผูบริหาร พบวา โรงเรียนรับภาระเรื่องหลักสูตรมากเกินไป 

โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรลาชา ผลกระทบที่สําคัญคือ ครูผูเชี่ยวชาญการสอนไมสามารถ

ออกแบบหลักสูตรไดและปญหาหลักที่พบคือ ยังขาดแหลงออกแบบหลักสูตร  

     7.3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติงาน

การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมากทั้งน้ีอาจ

เปนเพราะการไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สรุปนวัตกรรมที่

เปนแบบอยางสําหรับใชในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ  การจัดการเรียนรูดวยคอมพิวเตอร การจัดการเรียนรูระบบทางไกลผานดาวเทียม และการ

สรางเครือขายการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ประกอบกับนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ไดมีโครงการแตเน่ืองจากโรงเรียนขนาดเล็กมีขอจํากัดดาน

บุคลากร กลาวคือ ครูมีจํานวนนอย และไมครบตามจํานวนชั้นเรียน ครูจึงอาจตองสอนทุกวิชา  หรือ

รับผิดชอบหลายชั้นเรียน ในขณะเดียวกันก็อาจจะตองรับผิดชอบในการทํางานธุรการโรงเรียนและงาน

ธุรการชั้นเรียนไปดวย ครูจึงตองมีความยืดหยุนในการทํางานที่หลากหลาย ไมมีรูปแบบการทํางานท่ี

ชัดเจน แตยึดผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานเปนสําคัญ  สอดคลองกับงานวิจัยของ มนตรี ศรีเพชร   

(2546: บทคัดยอ)  ทําการวิจัยการศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีมี

ครูไมครบชั้น สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบวาโรงเรียนมีปญหาขาดแคลน

บุคลากร  ทําใหเกิดปญหาการจัดครูเขาชั้นเรียนไมครบชั้น ครูสอนมากกวา หนึ่งชั้นเรียน ครูขาดทักษะ

การสอนแบบบูรณาการ ครูมีภาระหนาที่มาก  ทําใหสอนไดไมเต็มที่ ครูขาดความรูเฉพาะทางไม

สามารถสอนไดทุกวิชาในชั้นเดียวกันหรือมากกวาหนึ่งชั้น  นอกจากน้ี วรรณวิษา    เภาวิเศษ   (2549: 

บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน 10 จังหวัดภาคใตพบปญหาครูขาดความรูความ

เขาใจในการจัดการเรียนรู  ครูมีจํานวนไมเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
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7.3.3  ดานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนการวิจัยพบวาระดับ

การปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  

โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของประพันธ เมาเวียงแก  (2548: บทคัดยอ) ไดทําการ

วิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2ตาม

ขอบขายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 12 ดาน ผลการบริหารงานวิชาการโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การแนะแนวการศึกษา รองลงมา ไดแก การ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ

เรียน ตามลําดับ   สําหรับปญหาการบริหารงานวิชาการท่ีพบคือ ครูขาดทักษะเรื่องการวัดผล

ประเมินผลขาดความรูและความเขาใจในการวัดและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ มนตรี ศรีเพชร  (2546: บทคัดยอ)  ทําการวิจัยการศึกษาการปฏิบัติงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี ดานวัดประเมินผล พบวา โรงเรียนมีปญหาครูผูสอนไมมีความรูเก่ียวกับการวัดประเมินผล

ตามสภาพจริง ขาดเครื่องมือในการวัดประเมินผล  นอกจากน้ี       อัศรายุทธ  ศรีใจอินทร   (2553: 

288)ไดทําการวิจัยเรื่อง การนําเสนอกลยุทธการบริหารงานวิชาการตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบรวมเรียน  นําเสนอดานการวัดผลประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่เปนปญหาลําดับแรกคือ ขาดความรูความเขาใจใน

แนวทางการจัดทําที่ชัดเจนเก่ียวกับระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียนโดยการมีสวนรวมของ

ทุกฝาย สําหรับครูวิชาการที่เปนปญหาลําดับแรกคือ ครูไมใหความสําคัญและความสนใจเรื่องการ

อบรมและพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลเทาที่ควร และงานวิจัย

ของวรรณวิษา เภาวิเศษ  (2549: บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน 10 จังหวัด

ภาคใตพบปญหาครูขาดความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย  

 7.3.4  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการศึกษาพบวามีระดับ

การปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรีโดยรวมอยูใน

ระดับมาก   พบปญหา ครูไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการวิจัย ครูสวนใหญยังไมเขาใจเรื่องการทํา

วิจัยและทํางานวิจัยนอยมากไมไดจัดทําเปนลายลักษณอักษรและรวบรวมเปนหมวดหมู   ครูไมได

ทํางานวิจัยอยางตอเนื่องขาดงบประมาณ สอดคลองกับ งานวิจัยของ อัศรายุทธ  ศรีใจอินทร  (2553: 

288)ไดทําการวิจัยเรื่อง การนําเสนอกลยุทธการบริหารงานวิชาการตามระบบการประกันคุณภาพ
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การศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบรวมเรียน  ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา 

ผูบริหารโรงเรียนที่เปนปญหาลําดับแรกคือ การจัดทําคูมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ภารกิจนี้ไมได

ปฏิบัติ เนื่องจาก ขาดวิทยากร และครู ขาดความรูความชํานาญในการวิจัย ขาดการสําหรับครูวิชาการ

ที่เปนปญหาลําดับแรกคือ ขาดความรูความชํานาญในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน การจัดทําคูมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู บุคลากรขาดความรูความชํานาญในการทําวิจัย และ

บุคลากร ยังไมไดรับการพัฒนาทางการวิจัยมีขอเสนอแนะคือ  สงครูเขาอบรมควรอบรมเรื่องการวิจัย

รายบุคคล วิจัยชั้นเรียนและมีการติดตามผลโดยศึกษานิเทศกอยางตอเนื่อง  

7.3.5  การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการจัดการศึกษา จาก

การศึกษาพบวา  ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการดานการดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก พบปญหาครูขาดงบประมาณในการ

พัฒนาสื่อประกอบกับขาดความสามารถทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีขอเสนอแนะคือการจัดอบรม 

เพิ่มความสามรถทางเทคโนโลยีกับครู  โรงเรียนขนาดเล็กโดยทั่วไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  และ

ไมผานเกณฑการประเมิน (ประสงค เมธีพินิตกุล.  2553: 32) สอดคลองกับการศึกษาของสมเดช สี

แสง.  (2552: 10)  ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่สงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ขนาดเล็กพบวา ครูไมครบชั้น ครูไมครบกลุมสาระการเรียนรูสื่ออุปกรณไมเพียงพอ  

7.3.6  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผล

การศึกษาพบวาระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดท้ังนี้อาจเปนเพราะ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ภารกิจหลักคือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมี

คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ใหเขมแข็ง เพื่อเปนตัวขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  สอดคลองกับงานวิจัยของ ประพันธ เมา

เวียงแก  (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 12 

ดาน ผลการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาดวย  สุณี ทรัพยประเสริฐ  (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ

ประเมินคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี ซึ่งรวมถึงดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดวย พบวา 

ผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรีมีคุณลักษณะดานความรู ความสามารถใน
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การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก    สวนปญหาท่ีพบจาก

การศึกษาครั้งน้ีคือ คุณครูมีประสบการณทํางานนอย ครูขาดความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพ

ภายในครูไมจัดทําขอมูลใหเปนปจจุบันเนื่องจากเวลานอย บุคลากรไมเขาใจกระบวนการจัดทําระบบ

ประกันคุณภาพภายใน ขอเสนอแนะในการแกปญหาคือ มีการอบรมใหความรู แกครูบรรจุใหมใหรูจัก

การทํางานเปนใหเปนระบบ ประชุมชี้แจงใหครูเขาใจ รวมปฏิบัติกับครูพรอมใหคําแนะนําควรมีปฏิทิน

ในการปฏิบัติงาน  นิเทศอยางตอเนื่อง  สงใหครูมีการอบรมและขอคําชี้แนะจากผูอํานวยการโรงเรียน   

ซึ่งเอเธียร (Atria.  2000: 144)  ไดวิจัยเรื่อง ผลกระทบการประกันคุณภาพของ   รัฐอิลินอยส และ

กระบวนการวางแผนพัฒนาของครูเมืองชิคาโก ท่ีมีทัศนคติตอการปรับปรุงโรงเรียน การศึกษาครั้งนี้

เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการประกันคุณภาพของรัฐอิลินอยสและกระบวนการวางแผนพัฒนาของ

ครูเมืองชิคาโกที่มีทัศนคติตอการปรับปรุงโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา กระบวนการวางแผนเพื่อ

ปรับปรุงและประกันคุณภาพของรัฐอิลินอยส สงผลในทางบวกตอทัศนคติของครูท่ีมีตอการปรับปรุง

โรงเรียน 
   

8.ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีขอเสนอแนะแกผูท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ดังน้ี 

 เน่ืองจากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  มีการปฏิบัติงานโดยรวม

และรายดานอยูในระดับ มาก  ผูมีหนาที่รับผิดชอบจัดการศึกษา ทุกระดับ ควรสงเสริมและสนับสนุน

การจัดการศึกษาเพื่อใหการพัฒนามีความตอเนื่อง และดําเนินการแกไขปญหา  ดังน้ี  

8.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ควรสงเสริมใหมีการพัฒนา ผูมีสวนเก่ียวของ 

มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง จัด

อบรมพัฒนาใหเกิดความรูในทิศทางเดียวกัน ควรใหความรูและอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตร

ใหทันสมัยให ควรมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางโรงเรียนที่มีบริบทคลาย ๆ กัน  

8.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูควรจัดสรรบุคลากรให เพียงพอกับจํานวนผูเรียน 

ครูควรไดรับการสงเสริมใหพัฒนาตนเองที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการอบรมอาจปรับเปนการ

อบรมดวยตนเองศึกษาจากแผนงาน หรือใชการอบรมออนไลน จัดปฏิทินการอบรมประจําปการศึกษา

เพื่อวางแผนดานเวลาลวงหนา  จัดหาครูเพิ่มใหตรงกับวิชาที่ขาด  อาจมีการรวมกลุมโรงเรียน เพื่อ
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จัดสรรบุคลากรใหเพียงพอแกการพัฒนานักเรียน และรวมมือกันอยางตอเนื่องผานการสนับสนุนจาก

ศึกษานิเทศกประจําเขตพื้นท่ีการศึกษา 

8.3 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน เน่ืองจากครูขาดทักษะเรื่องการ

วัดผลประเมินผลขาดความรูและความเขาใจในการวัดและประเมินผลและการเทียบโอน   มี

ขอเสนอแนะคือ ควรจัดการอบรมเพื่อใหความรูเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติจริง   ควรมีคูมือในการ

ปฏิบัติงานวัดผล ซึ่งสอดคลองกับระเบียบวัดผลของสถานศึกษา  

8.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจในเรื่อง

การวิจัย และรวบรวมเปนหมวดหมู  เพื่อใหครูไดทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง  ควรอบรมเรื่องการวิจัย

รายบุคคล สนับสนุนวิจัยชั้นเรียนและมีการติดตามผลโดยศึกษานิเทศกอยางตอเน่ือง และทําคูมือวิจัย 

8.5 การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการจัดการศึกษาการระดมทรัพยากร

จากทุกสวนที่เก่ียวของควรใชสื่อใหคุมคาท่ีสุดจัดการอบรมการทําสื่อเทคโนโลยี   ศึกษานิเทศกตองให

ความรูและใหครูไดจัดทําสื่อเพื่อชวยในการสอนมากขึ้น  ควรมีการอบรม ควรจัดงบประมาณในการ

จัดหาสื่อใหเพียงพอ จัดอบรมทําสื่อแกปญหาผูเรียน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

8.6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหมีการอบรม แกครูบรรจุ

ใหม ประชุมชี้แจง รวมปฏิบัติกับครูพรอมใหคําแนะนําควรมีปฏิทินในการปฏิบัติงาน  นิเทศอยาง

ตอเนื่อง   

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1)  ควรดําเนินการวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่สัมพันธกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียน ไดแก  ประสบการณการบริหาร  การไดรับการอบรมทางวิชาการ รูปแบบการจัดชั้นเรียน   

2) การศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

3) การศึกษาแนวโนมการบริหารงานวิชาการภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงกาวสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อโรงเรียนสําหรับทดลองใชเคร่ืองมือ 
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ตาราง 21 รายชื่อโรงเรียนสําหรับทดลองใชเครื่องมือ (Try out)เพื่อวิเคราะหหาความเชื่อมั่น 

       (Reliability) 

 

ที่ ชื่อโรงเรียน 
จํานวนกลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูวิชาการ 

1 วัดธรรมนิมิตต 1 1 

2 บานมาบคลา 1 1 

3 บานหมื่นจิต 1 1 

4 บานหวยมะไฟ 1 1 

5 บานหวยมะระ 1 1 

6 บานวังมะเด่ือ 1 1 

7 บานตากดาย 1 1 

8 บานคลอง 1 1 

9 บานหนองมวงใหม 1 1 

10 วัดใหมทาโพธิ์ 1 1 

11 บานมระนา 1 1 

12 บานทรายมูล 1 1 

13 วัดแปลงเกต 1 1 

14 บานมาบประชัน 1 1 

15 บานเนินตอง 1 1 

 รวม 15 15 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อโรงเรียน ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
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ตาราง 22 รายชื่อโรงเรียน ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

 

ที่ ชื่อโรงเรียน 
จํานวนกลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูวิชาการ 

1 บานชองมะเฟอง 1 1 

2 บานไรไหหลํา 1 1 

3 บานเกาะไมแหลม 1 1 

4 บานเขาแรต 1 1 

5 บานบึงกระโดน 1 1 

6 บานโปง 1 1 

7 วัดคลองใหญ 1 1 

8 วัดหนองบอนแดง 1 1 

9 วัดอรุณรังษี 1 1 

10 บานทาจาม 1 1 

11 บานหนองผักหนาม 1 1 

12 บานหางสูง 1 1 

13 บานเขาอํานวยสุข 1 1 

14 บานนํ้าซับ 1 1 

15 บานเนินดินแดง 1 1 

16 บานแปลงกระถิน 1 1 

17 บานหนองไผ 1 1 

18 บานหนองหัวหมู 1 1 

19 บานทุงนอย 1 1 

20 วัดเขาคีรีรมย 1 1 

21 วัดโคกเพลาะ 1 1 

22 วัดนาวังหิน 1 1 

23 วัดเนินตามาก 1 1 

24 วัดบานศาลา 1 1 

25 บานคลองปริง 1 1 

26   บานเนินถาวร 1 1 
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ที่ ชื่อโรงเรียน 
จํานวนกลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูวิชาการ 

27 วัดอัมพวนาราม 1 1 

28 บานบางหัก 1 1 

29 วัดบางนาง 1 1 

30 วัดหนองกานํ้า 1 1 

31 บานคลองกุม 1 1 

32 บานคลองยาง 1 1 

33 บานคลองใหญ 1 1 

34 บานทับสูง 1 1 

35 บานเขาสัตตพรหม 1 1 

36 บานเนินดินแดง 1 1 

37 บานโคงประดู 1 1 

38 บานเจ็ดเนิน 1 1 

39 บานเนินทุง 1 1 

40 วัดบานเกา 1 1 

41 สวนปาคลองตาเพชรบน 1 1 

42 บานหนองเสม็ด 1 1 

43 บานเขาวังแกว 1 1 

44 บานคลองโค 1 1 

45 บานระเวิง 1 1 

46 บานหวยกรุ 1 1 

47 บานนอก 1 1 

48 วัดเวฬุวนาราม 1 1 

49 บานเขาชีจรรย 1 1 

50 บานหินวง 1 1 

51 บานหนองกาน้ํา 1 1 

 รวม 51 51 
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒติรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญผูทรงคุณวุฒติรวจสอบเครื่องมือ 

1. อาจารย  ดร.สมชาย  เทพแสง  หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2. อาจารย ดร. จันทรัศม  ภูติอริยวัฒน อาจารยภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

3. นางดวงแข  สุระประเสริฐ    ศึกษานิเทศกชํานาญการ พิเศษ  

สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

                                                                          เขต 1 
 

4. นางสาวบุญเอ้ือ  เอ่ียมรัตน  ผูอํานวยการชํานาญพิเศษ 

โรงเรียนบานมาบคลา  
 

        5.  นางณัฐฐิญา  สุวิมล   ครูผูสอนชํานาญการพิเศษ  

โรงเรียนบานมาบคลา  
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ภาคผนวก ง 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1.แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผูตอบ

แบบสอบถามคือ ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ  ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ 6 ดาน 1) การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน

ผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัด

การศึกษา และ 6)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.  คําตอบที่ไดใชสําหรับการวิจัยเทานั้น ไมสงผลตอการปฏิบัติงานประจําของทาน อีกทั้งเปน

ประโยชนในพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี 

3.แบบสอบถามนี้แบงเปน 2 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี   
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  จังหวัด

ชลบุรี 
 

           ผูวิจัยขอ ขอขอบคุณที่ไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี  
 

                        นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา  

           ภาควิชาการบริหารการศึกษา  

           คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 

การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  ประสบการณการทํางาน 

สถานภาพทางตําแหนง รูปแบบการจัดชั้นเรียน และที่ต้ังโรงเรียน ลักษณะของคําถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) 
 

คําแนะนํา  โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน    ใหตรงกับความเปนจริง 

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

 

สถานภาพ 

 ผูบริหารโรงเรียน 

 ครูวิชาการ 

ประสบการณการทํางาน 

    ตํ่ากวา 5 ป 

  ต้ังแต 5-10 ป 

  10 ปขึ้นไป 

รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

  หองเรียนปกติ 

 หองเรียนคละชั้น 

ท่ีตั้งโรงเรียน 

           ในเขตเทศบาล 

           นอกเขตเทศบาล
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ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี แบงเปน 6 ดาน ดังนี้ 
 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  

4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  

5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  

6)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามวิธี

ของลิเคริรท (Likert’s Scale) 
 

คําชี้แจงใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาขอความแตละขอวาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของทาน

อยูในระดับใด เมื่อพิจารณาแลวใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม

โดยพิจารณาดังนี้  

5  หมายถึง มีการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด  

  4 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในระดับมาก  

  3 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  

  2 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในระดับนอย  

  1 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในระดับนอยที่สุด  
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ตอนท่ี 2 การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การบริหารงานวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
 

1.ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการวิเคราะหเอกสารตาง ๆ เพื่อกําหนดเปน

หลักสูตรสถานศึกษา 
 

     

 

2. มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชนและทองถ่ินในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา  

 

     

 

3. มีการวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน ทองถ่ินในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา 
 

     

 

4. มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจ ของสถานศึกษา ในหลักสูตร

สถานศึกษา 
 

     

 

5.มีการกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  ใน

หลักสูตรสถานศึกษา  

 

     

 

6. หลักสูตรไดมาจากกระบวนการใหครู ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา

มีสวนรวมในการจัดหา 
 

     

 

7. มีการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา กอนใชงานจริง 
 

     

 

8. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยจัดใหมีการวิจัยติดตามและประเมินผลการ

ใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
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ตอนท่ี 2 (ตอ) การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

การบริหารงานวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
 

1.ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล 
 

     

 

2.มีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อจัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของผูเรียน 
 

     

 

3. มีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองของผูเรียน  
 

     

 

4.มีการจัดการเรียนรูโดยเนนดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจุดมุงหมายของการจัด

การศึกษา 
 

     

 

5.มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการยอมรับ เห็นคุณคาในตนเอง  

     

 

6.มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
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ตอนท่ี 2 (ตอ)การบริหารงานวิชาการดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

การบริหารงานวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
 

1.มีการวัดผลและการประเมินผลตามระเบียบการการวัดประเมินผลของ

สถานศึกษา 
 

     

 

2.มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลของสถานศึกษาอยางตอเน่ือง  
 

     

 

3.มีการกําหนดรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบวิธีตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ  
 

     

4. มีวิธีการออกหลักฐานแสดงการจบการศึกษาที่มีมาตรฐาน       
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ตอนท่ี 2 (ตอ)การบริหารงานวิชาการดานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การบริหารงานวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
 

1.มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู  
 

     

 

2.มีการบริหารจัดการ ครูใหทําวิจัยเพื่อพัฒนา และแกไขปญหาผูเรียนเปน

รายบุคคล 
 

     

 

3.มีการนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  
 

     

 

4. มีการสรางเครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียน  
 

     

 

5. มีการสรางเครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูระหวางโรงเรียน  
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ตอนท่ี 2(ตอ) การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัด

การศึกษา 

การบริหารงานวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
 

1.มีหองสมุดท่ีประกอบดวยศูนยสื่อการเรียนรูภายในสถานศึกษา  
 

     

 

2.มีการจัดทําระบบสารสนเทศการเรียนรู 
 

     

 

3.มีการจัดทําทะเบียนสื่อ และแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 

     

 

4.มีการจัดทําทะเบียนสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชน 
 

     

 

5.มีการจัดใหผูสอน จัดทําสื่อการสอนที่มีคุณภาพ 
 

     

 

6.มีการจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพสื่อการสอน 
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ตอนท่ี 2 (ตอ)การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การบริหารงานวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 
 

1.มีการแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 

     

 

2.มีกิจกรรม เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เรื่องระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
 

     

 

3.มีการกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ยึดถือ

ปฏิบัติรวมกัน 
 

     

 

4.มีการจัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยางเปนระบบ  
 

     

 

5.มีการกําหนดสถานศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
 

     

 

6.มีการจัดทําแผน ปฏิบัติการประจําป รองรับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
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ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี  
แบงเปน 6 ดาน ดังนี้ 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความคิดเห็นของทาน 

ปญหา _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

ขอเสนอแนะ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2) ปญหาในการจัดการเรียนรูตามความคิดเห็นของทาน 

ปญหา _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

ขอเสนอแนะ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3) ปญหาดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  

ปญหา _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

ขอเสนอแนะ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4) ปญหาจากการวิจัยของผูเรียนและของครูในการจัดการเรียนรูในโรงเรียนของทาน  

ปญหา _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

ขอเสนอแนะ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5) ปญหาในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  

ปญหา _______________________________________________________________________________ 

ขอเสนอแนะ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

6) ปญหาจากการทําระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนของทาน 

ปญหา _______________________________________________________________________________ 

ขอเสนอแนะ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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ตาราง 23 การคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence : IOC) ของคําถาม 
 
แบบสอบถามขอ

ท่ี 

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
รวม คา IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 1 1 0 1 1 4 .80 ใชได 

4 1 1 0 1 1 4 .80 ใชได 

5 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 1 1 0 1 1 4 .80 ใชได 

8 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

1 0 0 1 1 1 3 .60 ใชได 

2 1 0 1 1 1 4 .80 ใชได 

3 1 0 1 1 1 4 .80 ใชได 

4 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

1 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 0 -1 -1 1 1 2 .40 ตัดท้ิง 

3 1 1 0 1 1 4 .80 ใชได 

4 0 -1 -1 1 1 2 .40 ตัดท้ิง 

5 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

1 1 1 -1 1 1 3 .60 ใชได 

2 1 1 -1 1 1 3 .60 ใชได 

3 1 1 0 1 1 4 .80 ใชได 

4 1 1 0 1 1 4 .80 ใชได 

5 1 1 0 1 1 4 .80 ใชได 

1 1 1 0 1 1 4 .80 ใชได 

2 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4 1 1 0 1 1 4 .80 ใชได 

5 1 1 -1 1 1 3 .60 ใชได 

6 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

1 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 1 1 0 1 1 4 .80 ใชได 

3 1 1 0 1 1 4 .80 ใชได 

4 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 1 1 0 1 1 4 .80 ใชได 

6 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ผลการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence : IOC) ของขอคําถามใน

แตละขอเพื่อเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต .50 ขึ้นไป ทั้งหมด 35 ขอ ยกเวน ขอ 4 ดานการวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ตองตัดท้ิง 
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ตาราง 24 การคํานวณหาความเชื่อมั่น(Reliability) ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา               
 

คําถามขอท่ี คะแนนความแปรปรวนรายขอ 

1 .40 

2 .39 

3 .32 

4 .43 

5 .37 

6 .37 

7 .40 

8 .43 

9 .40 

10 .43 

11 .32 

12 .39 

13 .43 

14 .35 

15 .39 

16 .41 

17 .25 

18 .25 

19 .37 

20 .25 

21 .22 

22 .41 

23 .22 

24 .37 

25 .44 

26 .58 

27 .47 

28 .51 

29 .34 

30 .30 

31 .34 

32 .30 

33 .46 

34 .20 

35 .39 

ผลรวมความแปรปรวนรายขอ 13.09 

                                            S2
i 

จากสูตร α  =       n 

 

n-1 
1- ∑S2

i S2
t 

เมื่อ  α     คือ คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

         n       คือจํานวนขอของเคร่ืองมือวัด 

        S2
i      คือคะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

        S2
t      คือ คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือน้ันท้ังฉบับ 

แทนคา n   =  35,    ∑S2
i     =  13.09,     S2

t      =  75.71 

α =  .83 

 



146 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 

คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม  สถานภาพ ประสบการณการทํางาน  รูปแบบการจัดชั้น

เรียน และที่ตั้งโรงเรียน โดยรวมและรายขอ 
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ตาราง 25  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการปฏิบัติงานการบริหารงาน  

วิชาการดานการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม สถานภาพ  โดยรวมและรายขอ 

 

 

การ 

 

ผูบริหาร 

n= 48 

ครูวิชาการ 

n=48 

รวม 

n=96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

ดานการบริหารหลักสูตร 

 

1.ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการวิเคราะห

เอกสารตาง ๆ เพื่อกําหนดเปนหลักสูตรสถานศึกษา  

4.13 .73 4.08 .74 4.10 .73 

 

2. มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชนและทองถ่ิน

ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  

3.81 .84 4.19 .81 4.00 .85 

 

3. มีการวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน 

ทองถ่ินในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
4.06 .63 4.23 .69 4.15 .67 

 

4. มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจ ของ

สถานศึกษา ในหลักสูตรสถานศึกษา 
4.79 .46 4.35 .70 4.57 .63 

 

5.มีการกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค ในหลักสูตรสถานศึกษา  

4.75 .52 4.56 .54 4.66 .54 

 

6. หลักสูตรไดมาจากกระบวนการใหครู ผูปกครอง และ

คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดหา 
 

4.00 .72 4.04 1.0 4.02 .88 

 

7. มีการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา กอนใชงานจริง 
 

3.69 .72 3.96 .92 3.82 .83 

8. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยจัดใหมีการวิจัย

ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเน่ือง  

 

4.13 .70 4.08 .96 4.10 

 

 

.84 

 

สถานภาพทางตําแหนง 

การบริหารงานวิชาการ 
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ผูบริหาร 

n= 48 

ครูวิชาการ 

n=48 

รวม 

n=96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

1.ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการสงเสริมการ

จัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

4.31 .47 4.15 .51 4.23 .49 

2.มีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อจัดการ

เรียนรูไดเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน 
4.42 .64 4.33 .56 4.38 .60 

3. มีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทาง

สมองของผูเรียน 
4.06 .60 4.06 .60 4.06 .60 

4.มีการจัดการเรียนรูโดยเนนดานคุณธรรม จริยธรรม 

ตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 
4.52 .68 4.63 .53 4.57 .61 

5.มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการยอมรับ เห็น

คุณคาในตนเอง 

4.12 .57 4.54 .54 4.33 .59 

6.มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 
4.52 .55 4.67 .52 4.59 .55 

ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียน 

1.มีการวัดผลและการประเมินผลตามระเบียบการการ

วัดประเมินผลของสถานศึกษา 

4.60 .74 4.31 .83 4.46 .79 

 

2.มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
4.40 .71 4.23 .91 4.31 .81 

 

3.มีการกําหนดรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนตาม

ระเบียบวิธีตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

3.98 .86 4.00 .85 3.99 .85 

       

สถานภาพทางตําแหนง 

การบริหารงานวิชาการ 
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ก 

 

ผูบริหาร 

n= 48 

ครูวิชาการ 

n=48 

รวม 

n=96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

4. มีวิธีการออกหลักฐานแสดงการจบการศึกษาที่มี

มาตรฐาน 
4.27 .77 4.29 .74 4.28 .75 

2.มีการบริหารจัดการ ครูใหทําวิจัยเพื่อพัฒนา และ

แกไขปญหาผูเรียนเปนรายบุคคล 
4.00 .46 4.08 .58 4.04 .52 

3.มีการนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอน 
4.08 .54 4.08 .54 4.08 .54 

4. มีการสรางเครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการ

เรียนรูภายในโรงเรียน 
 

3.88 .44 3.65 .70 3.76 .59 

5. มีการสรางเครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการ

เรียนรูระหวางโรงเรียน 
3.83 .56 3.69 1.0 3.76 .83 

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการจัดการศึกษา 

1.มีหองสมุดท่ีประกอบดวยศูนยสื่อการเรียนรูภายใน

สถานศึกษา 
 

4.40 .67 4.31 .62 4.35 .65 

2.มีการจัดทําระบบสารสนเทศการเรียนรู 
 

4.25 .64 4.25 .53 4.25 .58 

3.มีการจัดทําทะเบียนสื่อ และแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 

4.06 .69 4.19 .76 4.13 .73 

4.มีการจัดทําทะเบียนสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชน 
 

4.04 .74 3.98 .97 4.01 .85 

5.มีการจัดใหผูสอน จัดทําสื่อการสอนที่มีคุณภาพ 
 

4.15 .74 4.06 .67 4.10 .70 

 

6.มีการจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพสื่อการสอน 

 
3.79 .82 4.10 .91 3.95 .88 

สถานภาพทางตําแหนง 

การบริหารงานวิชาการ 
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ตํ่ากวา 5 ป 

n= 19 

ต้ังแต 5- 10 ป 

n=15 

10 ปขึ้นไป 

n=62 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

1.มีการแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

 

4.18 

 

 

.45 

 

 

4.56 

 

 

.50 

 

 

4.69 

 

 

.49 

2.มีกิจกรรม เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เรื่องระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.65 .53 4.21 .65 4.43 .63 

3.มีการกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาท่ียึดถือปฏิบัติรวมกัน 
4.37 .49 4.19 .64 4.46 .63 

4.มีการจัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยาง

เปนระบบ 
4.50 .65 4.25 .64 4.37 .65 

5.มีการกําหนดสถานศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.62 .53 4.31 .55 4.47 .56 

6.มีการจัดทําแผน ปฏิบัติการประจําป รองรับการ

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.47 .48 4.42 .54 4.58 .54 

รวม 4.25 .37 4.19 .46 4.22 .42 

 

จากตาราง 25 แสดงระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จําแนกตามสถานภาพทางตําแหนง พบวา

ผูบริหารและครูวิชาการ มีระดับการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก ( x� = 4.22, S.D. = .42) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา  

 ดานการพัฒนาหลักสูตร  

 ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารหลักสูตรจําแนกตามสถานภาพทาง

ตําแหนง พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุดคือ มีการกําหนด

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคในหลักสูตรของสถานศึกษา ( x� = 4.66, S.D. = 

สถานภาพทางตําแหนง 

การบริหารงานวิชาการ 
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.54)  และการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจของสถานศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา( x� = 4.57, S.D. 

= .63) สวนขออ่ืน ๆ มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก     

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูจําแนกตาม

สถานภาพทางตําแหนง พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับการปฏิบัติงานอยูนะดับมากที่สุดคือมีการ

จัดการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ( x� = 4.59, S.D. = .54)  และมีการจัดการเรียนรูโดย

เนนดานคุณธรรม จริยธรรมตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา( x� = 4.57, S.D. = .61)  สวนขออ่ืน ๆ มี

ระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากทุกขอ  

ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

จําแนกตามสถานภาพทางตําแหนง พิจารณาเปนรายขอพบวามีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกขอ 

ไดแก  มีการวัดผลและการประเมินผลตามระเบียบการการวัดประเมินผลของสถานศึกษา ( x� = 4.46, 

S.D. = .79)  มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลของสถานศึกษาอยางตอเน่ือง( x� = 4.31, S.D. = 

.81)  มีวิธีการออกหลักฐานแสดงการจบการศึกษาที่มีมาตรฐาน  ( x� = 4.28, S.D. = .75) และ  มีการ

กําหนดรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบวิธีตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ( x� = 3.99, 

S.D. = .85) 

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จําแนกตามสถานภาพทางตําแหนง พิจารณาเปนรายขอพบวามีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกขอ 

ไดแก  มีการนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ( x� = 4.08, S.D. = .51) มีการบริหาร

จัดการ ครูใหทําวิจัยเพื่อพัฒนา และแกไขปญหาผูเรียนเปนรายบุคคล( x� = 4.04, S.D. = .52)และ มีการ

สรางเครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียน  ( x� = 3.76, S.D. = .60) มีการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู ( x� = 3.76, S.D. = .72)  และมีการสราง

เครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูระหวางโรงเรียน ( x� = 3.76, S.D. = .83) 

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

จัดการศึกษาจําแนกตาม สถานภาพทางตําแหนง  พิจารณาเปนรายขอพบวา  มีระดับการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมากทุกขอ ไดแก  มีหองสมุดท่ีประกอบดวยศูนยสื่อการเรียนรูภายในสถานศึกษา ( x� = 4.35, S.D. = 

.65) มีการจัดทําระบบสารสนเทศการเรียนรู ( x� = 4.25, S.D. = .58) มีการจัดทําทะเบียนสื่อ และแหลง

เรียนรูภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ( x� = 4.13, S.D. = .73)  มีการจัดใหผูสอน จัดทําสื่อการสอนที่
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มีคุณภาพ( x� = 4.10, S.D. = .70)  มีการจัดทําทะเบียนสื่อ และแหลงเรียนรูภายในชุมชน( x� = 4.01, 

S.D. = .85) และ มีการจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพสื่อการสอน( x� = 3.95, S.D. = .88) 

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาจําแนกตาม สถานภาพทางตําแหนง พิจารณาเปนรายขอพบวา  มีระดับการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมากท่ีสุดมี 2 ขอ ไดแกมีการแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( x� = 

4.69, S.D. = .49)  มีการจัดทําแผน ปฏิบัติการประจําป รองรับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา( x� = 4.58, S.D. = .54)  สวนขออ่ืน ๆ มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการอยูใน

ระดับมากทุกขอ  
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ตาราง 26  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการปฏิบัติงานการบริหารงาน  

วิชาการดานการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม ประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายขอ 

 

 

 

 

ตํ่ากวา 5 ป 

n= 19 

ต้ังแต 5- 10 ป 

n=15 

10 ปขึ้นไป 

n=62 

รวม 

n=96 

x� S.D. x� S.D. x� S.D. x� S.D. 

ดานการบริหารหลักสูตร 

1.ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการ

วิเคราะหเอกสารตาง ๆ เพ่ือกําหนดเปนหลักสูตร

สถานศึกษา 

4.21 .35 4.00 .00 4.10 .86 4.10 .73 

2. มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชนและ

ทองถิ่นในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
3.89 .86 4.13 74 4.00 .87 4.00 .85 

3. มีการวิเคราะหปญหาและความตองการของ

ชุมชน ทองถิ่นในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
4.26 .56 4.20 .76 4.10 .67 4.15 .66 

4. มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจ 

ของสถานศึกษา ในหลักสูตรสถานศึกษา 
4.89 .46 4.20 .94 4.56 .53 4.57 .63 

5.มีการกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ในหลักสูตร

สถานศึกษา 

4.63 .68 4.80 .41 4.63 .52 4.66 .54 

6. หลักสูตรไดมาจากกระบวนการใหครู 

ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษามีสวน

รวมในการจัดหา 

4.37 .68 4.67 .49 3.76 .90 4.02 .88 

7. มีการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา กอนใช

งานจริง 
4.21 .54 4.40 .83 3.56 .80 3.82 .83 

 

8. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยจัดใหมีการ

วิจัยติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรอยาง

ตอเน่ือง 

4.47 .61 4.53 .64 3.89 .87 4.10 .84 

ประสบการณการทํางาน 

การบริหารงานวิชาการ 
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ตํ่ากวา 5 ป 

n= 19 

ต้ังแต 5- 10 ป 

n=15 

10 ปขึ้นไป 

n=62 

รวม 

n=96 

x� S.D. x� S.D. x� S.D. x� S.D. 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

1.ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการ

สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล 

4.26 .56 4.00 .00 4.27 .52 4.23 .49 

2.มีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล

เพื่อจัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของผูเรียน 

4.68 .48 3.73 .46 4.44 .56 4.38 .60 

3. มีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

พัฒนาการทางสมองของผูเรียน 
4.05 .78 4.07 .70 4.06 .51 4.06 .60 

4.มีการจัดการเรียนรูโดยเนนดานคุณธรรม 

จริยธรรม ตามจุดมุงหมายของการจัด

การศึกษา 

4.53 .84 4.47 .64 4.61 .52 4.57 .61 

5.มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการ

ยอมรับ เห็นคุณคาในตนเอง  

4.58 .51 4.40 .83 4.24 .53 4.33 .60 

6.มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 
4.68 .58 4.80 .41 4.52 .54 4.59 .54 

ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 

1.มีการวัดผลและการประเมินผลตาม

ระเบียบการการวัดประเมินผลของ

สถานศึกษา 

4.84 .50 4.60 .51 4.31 .88 4.46 .79 

2.มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

ของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
4.53 .61 4.87 .35 4.11 .87 4.31 

 

.81 

 

ประสบการณการทํางาน 

การบริหารงานวิชาการ 
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ตํ่ากวา 5 ป 

n= 19 

ต้ังแต 5- 10 ป 

n=15 

10 ปขึ้นไป 

n=62 

รวม 

n=96 

x� S.D. x� S.D. x� S.D. x� S.D. 

3.มีการกําหนดรูปแบบการเทียบโอนผล

การเรียนตามระเบียบวิธีตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ  

4.05 .78 4.20 .78 3.92 .89 3.99 .85 

4. มีวิธีการออกหลักฐานแสดงการจบ

การศึกษาที่มีมาตรฐาน 
4.26 .56 4.13 .74 4.32 .81 4.28 .75 

ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1.มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปน

สวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู 

3.79 .53 4.13 .74 3.66 .75 3.76 .72 

2.มีการบริหารจัดการ ครูใหทําวิจัยเพื่อ

พัฒนา และแกไขปญหาผูเรียนเปน

รายบุคคล 

3.79 .54 4.60 .51 3.98 .42 4.04 .52 

3.มีการนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอน 
3.95 .71 4.60 .51 4.00 .41 4.08 .51 

4. มีการสรางเครือขายในการวิจัย

กระบวนการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียน 
3.84 .60 3.80 .41 3.73 .63 3.76 .60 

5. มีการสรางเครือขายในการวิจัย

กระบวนการจัดการเรียนรูระหวางโรงเรียน 
3.68 .75 4.47 .83 3.61 .78 3.76 .83 

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา 

1.มีหองสมุดท่ีประกอบดวยศูนยสื่อการ

เรียนรูภายในสถานศึกษา 

 

 

4.26 .80 4.53 .51 4.34 .63 4.35 .65 

ประสบการณการทํางาน 

การบริหารงานวิชาการ 
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ตํ่ากวา 5 ป 

n= 19 

ต้ังแต 5- 10 ป 

n=15 

10 ปขึ้นไป 

n=62 

รวม 

n=96 

x� S.D. x� S.D. x� S.D. x� S.D. 

2.มีการจัดทําระบบสารสนเทศการเรียนรู 

 
4.05 .78 4.47 .52 4.26 .51 4.25 .58 

3.มีการจัดทําทะเบียนสื่อ และแหลงเรียนรู

ภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.00 .75 4.60 .51 4.05 .73 4.13 .73 

4.มีการจัดทําทะเบียนสื่อและแหลงเรียนรู

ในชุมชน 
3.89 .88 4.40 .63 3.95 .88 4.01 .85 

5.มีการจัดใหผูสอน จัดทําสื่อการสอนที่มี

คุณภาพ 
4.26 .87 4.07 .46 4.06 .70 4.10 .70 

6.มีการจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพสื่อ

การสอน 
3.89 1.24 4.67 .62 3.79 .70 3.95 .88 

ดานการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.มีการแตงต้ังคณะกรรมการการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.95 .23 4.87 .35 4.56 .53 4.69 .49 

2.มีกิจกรรม เพื่อสรางความรู ความเขาใจ 

เรื่องระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

4.53 .61 4.47 .64 4.39 .64 4.43 .63 

3.มีการกําหนดระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ียึดถือปฏิบัติ

รวมกัน 

4.63 .60 4.53 .52 4.39 .66 4.46 .63 

4.มีการจัดทําระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษาอยางเปนระบบ 

 

4.26 .81 4.93 .26 4.27 .61 4.37 .65 

ประสบการณการทํางาน 

การบริหารงานวิชาการ 
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ตํ่ากวา 5 ป 

n= 19 

ต้ังแต 5- 10 ป 

n=15 

10 ปขึ้นไป 

n=62 

รวม 

n=96 

x� S.D. x� S.D. x� S.D. x� S.D. 

5.มีการกําหนดสถานศึกษาใหเปนสวนหนึ่ง

ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.74 .45 4.60 .51 4.35 .58 4.47 .56 

6.มีการจัดทําแผน ปฏิบัติการประจําป 

รองรับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

4.74 .56 4.87 .35 4.47 .54 4.58 .54 

รวม 4.29 .47 4.42 .28 4.14 .41 4.22 .42 

 

จากตาราง 26 แสดงระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา

ผูบริหารและครูวิชาการ มีระดับการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก (x�= 4.22, S.D. = .42)  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

 ดานการพัฒนาหลักสูตร  

 ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารหลักสูตรจําแนกตามประสบการณ

การทํางานพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุดคือ มีการกําหนด

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคในหลักสูตรของสถานศึกษา (x�= 4.66, S.D.= .54)  
และการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจของสถานศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา( x�= 4.57, S.D. = 

.63) สวนขออ่ืน ๆ มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก     

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูจําแนกตาม

ประสบการณการทํางานพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติงานอยูนะดับมากที่สุดคือ มีการ

จัดการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ( x�= 4.59, S.D. = .54)  และมีการจัดการเรียนรูโดยเนน

ดานคุณธรรม จริยธรรมตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา( x�= 4.57, S.D. = .61) สวนขออ่ืน ๆ มีระดับ

การปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากทุกขอ  

ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

จําแนกตามประสบการณการทํางานพิจารณาเปนรายขอพบวามีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุก

ประสบการณการทํางาน 

การบริหารงานวิชาการ 
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ขอ ไดแก  มีการวัดผลและการประเมินผลตามระเบียบการการวัดประเมินผลของสถานศึกษา ( x�= 4.46, 

S.D. = .79)  มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลของสถานศึกษาอยางตอเน่ือง( x� = 4.31, S.D. = 

.81)  มีวิธีการออกหลักฐานแสดงการจบการศึกษาที่มีมาตรฐาน  (x� = 4.28, S.D. = .75) และ  มีการ

กําหนดรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบวิธีตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ( x� = 3.99, 

S.D. = .85) 

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จําแนกตามประสบการณการทํางานพิจารณาเปนรายขอพบวามีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุก

ขอ ไดแก  มีการนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน( x� = 4.08, S.D. = .51) มีการ

บริหารจัดการ ครูใหทําวิจัยเพื่อพัฒนา และแกไขปญหาผูเรียนเปนรายบุคคล ( x� = 4.04, S.D. = .52)และ 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู ( x� = 3.76, S.D. = .72)มีการ

สรางเครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียน  ( x� = 3.76, S.D. = .60) มีการสราง

เครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูระหวางโรงเรียน ( x� = 3.76, S.D. = .83) 

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

จัดการศึกษาจําแนกตามประสบการณการทํางานพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีระดับการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมากทุกขอ ไดแกมีหองสมุดท่ีประกอบดวยศูนยสื่อการเรียนรูภายในสถานศึกษา ( x�  = 4.35, S.D. = 

.65) มีการจัดทําระบบสารสนเทศการเรียนรู ( x� = 4.25, S.D. = .58) มีการจัดทําทะเบียนสื่อ และแหลง

เรียนรูภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ( x� = 4.13, S.D. = .73)   มีการจัดทําทะเบียนสื่อ และแหลง

เรียนรูภายในชุมชน( x� = 4.01, S.D. = .85)  มีการจัดใหผูสอน จัดทําสื่อการสอนที่มีคุณภาพ( x� = 4.10, 

S.D. = .70)มีการจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพสื่อการสอน( x� = 3.95, S.D. = .88) 

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาจําแนกตามประสบการณการทํางานพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีระดับการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมากท่ีสุดมี 2 ขอ ไดแกมีการแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( x� = 

4.69, S.D. = .49)  มีการจัดทําแผน ปฏิบัติการประจําป รองรับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา( x� = 4.58, S.D. = .54)  สวนขออ่ืน ๆ มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการอยูใน

ระดับมากทุกขอ  
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ตาราง 27  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการปฏิบัติงานการบริหารงาน  

วิชาการดานการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม รูปแบบการจัดชั้นเรียน  โดยรวมและรายขอ 

 

 

  

หองเรียนปกติ 

n= 51 

หองเรียนคละชั้น 

n=45 

รวม 

n=96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

ดานการบริหารหลักสูตร 

1.ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการ

วิเคราะหเอกสารตาง ๆ เพื่อกําหนดเปนหลักสูตร

สถานศึกษา 

4.14 .75 4.07 .72 4.10 .73 

2. มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชนและ

ทองถ่ินในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  

4.00 .87 4.00 .83 4.00 .85 

3. มีการวิเคราะหปญหาและความตองการของ

ชุมชน ทองถ่ินในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
4.14 .60 4.16 .74 4.15 .67 

4. มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจ ของ

สถานศึกษา ในหลักสูตรสถานศึกษา 
4.63 .63 4.51 .63 4.57 .63 

5.มีการกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ในหลักสูตร

สถานศึกษา 

4.75 .49 4.56 .59 4.66 .54 

6. หลักสูตรไดมาจากกระบวนการใหครู ผูปกครอง 

และคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดหา 
3.98 .97 4.07 .80 4.02 .88 

7. มีการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา กอนใชงาน

จริง 
3.80 .87 3.84 .80 3.82 .83 

8. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยจัดใหมีการวิจัย

ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

 

4.08 .87 4.13 .82 4.10 .84 

รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

การบริหารงานวิชาการ 
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หองเรียนปกติ 

n= 51 

หองเรียนคละชั้น 

n=45 

รวม 

n=96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

1.ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการสงเสริม

การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล 

4.12 .38 4.36 .57 4.23 .49 

2.มีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อ

จัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับระดับความสามารถ

ของผูเรียน 

4.29 .58 4.47 .63 4.38 .60 

3. มีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการ

ทางสมองของผูเรียน 

3.96 .56 4.18 .61 4.06 .59 

4.มีการจัดการเรียนรูโดยเนนดานคุณธรรม 

จริยธรรม ตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 

4.59 .54 4.56 .70 4.57 .61 

5.มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการยอมรับ เห็น

คุณคาในตนเอง 

4.25 .60 4.42 .58 4.33 .59 

6.มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

4.59 .54 4.60 .54 4.59 .54 

ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล

การเรียน 

1.มีการวัดผลและการประเมินผลตามระเบียบการ

การวัดประเมินผลของสถานศึกษา 

4.33 .86 4.60 .69 4.46 .79 

2.มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

4.24 .86 4.40 .75 4.31 .81 

รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

การบริหารงานวิชาการ 
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หองเรียนปกติ 

n= 51 

หองเรียนคละชั้น 

n=45 

รวม 

n=96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

3.มีการกําหนดรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียน

ตามระเบียบวิธีตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ  

3.80 .87 4.20 .79 3.99 .85 

4. มีวิธีการออกหลักฐานแสดงการจบการศึกษาที่

มีมาตรฐาน 

4.24 .79 4.33 .71 4.28 .75 

ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนสวน

หน่ึงของการจัดการเรียนรู 

 

3.67 

 

.74 

 

3.87 

 

.69 

 

3.76 

 

.72 

2.มีการบริหารจัดการ ครูใหทําวิจัยเพื่อพัฒนา 

และแกไขปญหาผูเรียนเปนรายบุคคล 

4.14 .57 3.93 .45 4.04 .52 

3.มีการนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอน 

4.00 .53 4.18 .54 4.08 .54 

 

4. มีการสรางเครือขายในการวิจัยกระบวนการ

จัดการเรียนรูภายในโรงเรียน 

3.75 .60 3.78 .60 3.76 .60 

       

 

5. มีการสรางเครือขายในการวิจัยกระบวนการ

จัดการเรียนรูระหวางโรงเรียน 

 

3.73 

 

.75 

 

3.80 

 

.92 

 

3.76 

 

.83 

 

รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

รูปแบบการจัดชั้นเรียน 
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หองเรียนปกติ 

n= 51 

หองเรียนคละชั้น 

n=45 

รวม 

n=96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการจัดการศึกษา 

1.มีหองสมุดท่ีประกอบดวยศูนยสื่อการเรียนรู

ภายในสถานศึกษา 

 

4.20 .66 4.53 .59 4.35 .65 

2.มีการจัดทําระบบสารสนเทศการเรียนรู 

 

4.10 .54 4.42 .58 4.25 .58 

3.มีการจัดทําทะเบียนสื่อ และแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

3.94 .73 4.33 .67 4.13 .73 

4.มีการจัดทําทะเบียนสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชน 3.82 .82 4.22 .85 4.01 .85 

5.มีการจัดใหผูสอน จัดทําสื่อการสอนที่มีคุณภาพ 

 

3.94 .71 4.29 .66 4.10 .70 

6.มีการจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพสื่อการสอน 3.71 .92 4.22 .74 3.95 .88 

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

1.มีการแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

 

 

 

4.63 

 

 

 

.53 

 

 

 

4.76 

 

 

 

.44 

 

 

 

4.69 

 

 

 

.49 

2.มีกิจกรรม เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เรื่อง

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

4.35 

 

.63 

 

4.51 

 

.63 

 

4.43 

 

.63 

 
      

 
      

รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

การบริหารงานวิชาการ 
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หองเรียนปกติ 

n= 51 

หองเรียนคละชั้น 

n=45 

รวม 

n=96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

3.มีการกําหนดระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ียึดถือปฏิบัติรวมกัน 

 

4.33 

 

.65 

 

4.60 

 

.58 

 

4.46 

 

.63 

4.มีการจัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษา

อยางเปนระบบ 

4.16 .64 4.62 .58 4.37 .63 

5.มีการกําหนดสถานศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.31 .55 4.64 .53 4.47 .56 

6.มีการจัดทําแผน ปฏิบัติการประจําป รองรับการ

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.57 .54 4.60 .54 4.58 .54 

รวม 4.14 .41 4.31 .41 4.21 .42 

 

จากตาราง 27 แสดงระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จําแนกตามรูปแบบการจัดชั้นเรียน  พบวาผูบริหาร

และครูวิชาการ มีระดับการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก ( x� = 4.21, S.D. = .42) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา  

 ดานการพัฒนาหลักสูตรผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารหลักสูตร

จําแนกตามรูปแบบการจัดชั้นเรียน  พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก

ที่สุดคือ การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจของสถานศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา( x� = 4.57, S.D. 

= .63)  และมีการกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคในหลักสูตรของ

สถานศึกษา ( x�  = 4.66, S.D. = .54)  สวนขออ่ืน ๆ มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการอยู

ในระดับมาก     

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูจําแนกตามรูปแบบการจัดชั้นเรียน  พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับการ

ปฏิบัติงานอยูนะดับมากที่สุดคือมีการจัดการเรียนรูโดยเนนดานคุณธรรม จริยธรรมตามจุดมุงหมายของ

การจัดการศึกษา( x� = 4.57, S.D. =.61) และมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง       

รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

การบริหารงานวิชาการ 
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( x� = 4.59, S.D. = .54)  สวนขออ่ืน ๆ มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก

ทุกขอ  

ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

จําแนกตามรูปแบบการจัดชั้นเรียน  พิจารณาเปนรายขอพบวามีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกขอ 

ไดแก  มีการวัดผลและการประเมินผลตามระเบียบการการวัดประเมินผลของสถานศึกษา ( x� = 4.46, 

S.D. = .79)  มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลของสถานศึกษาอยางตอเน่ือง( x� = 4.31, S.D. = 

.81)  มีวิธีการออกหลักฐานแสดงการจบการศึกษาที่มีมาตรฐาน  ( x�  = 4.28, S.D. = .75) และ  มีการ

กําหนดรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบวิธีตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ( x� = 3.99, 

S.D. = .85) 

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จําแนกตามรูปแบบการจัดชั้นเรียน  พิจารณาเปนรายขอพบวามีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกขอ 

ไดแก  มีการนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ( x� = 4.08, S.D. = .51) มีการบริหาร

จัดการ ครูใหทําวิจัยเพื่อพัฒนา และแกไขปญหาผูเรียนเปนรายบุคคล( x� = 4.04, S.D. = .52)และ มีการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู ( x� = 3.76, S.D. = .72)มีการสราง

เครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียน  ( x� = 3.76, S.D. = .60) มีการสราง

เครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูระหวางโรงเรียน ( x�  = 3.76, S.D. = .83) 

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

จัดการศึกษาจําแนกตาม รูปแบบการจัดชั้นเรียน  พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมากทุกขอ ไดแก  มีหองสมุดท่ีประกอบดวยศูนยสื่อการเรียนรูภายในสถานศึกษา ( x� = 4.35, S.D. = 

.65) มีการจัดทําระบบสารสนเทศการเรียนรู ( x� = 4.25, S.D. = .58) มีการจัดทําทะเบียนสื่อ และแหลง

เรียนรูภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ( x� = 4.13, S.D. = .73)   มีการจัดทําทะเบียนสื่อ และแหลง

เรียนรูภายในชุมชน( x� = 4.01, S.D. = .85)  มีการจัดใหผูสอน จัดทําสื่อการสอนที่มีคุณภาพ( x� = 4.10, 

S.D. = .70)มีการจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพสื่อการสอน( x� = 3.95, S.D. = .88) 

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาจําแนกตาม รูปแบบการจัดชั้นเรียน  พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมากท่ีสุดมี 2 ขอ ไดแกมีการแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( x� = 



165 

 

4.69, S.D. = .49)  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รองรับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา( x� = 4.58, S.D. = .54)  สวนขออ่ืน ๆ มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการอยูใน

ระดับมากทุกขอ 
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ตาราง 28  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการปฏิบัติงานการบริหารงาน  

วิชาการดานการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม ท่ีต้ังโรงเรียน  โดยรวมและรายขอ 

 

 

 

ในเขตเทศบาล 

n= 33 

นอกเขตเทศบาล 

n=63 

รวม 

n=96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

ดานการบริหารหลักสูตร 

1.ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการ

วิเคราะหเอกสารตาง ๆ เพื่อกําหนดเปนหลักสูตร

สถานศึกษา 

 

4.06 

 

.56 

 

4.13 

 

.81 

 

4.10 

 

.73 

2. มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชนและ

ทองถ่ินในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  

4.00 .79 4.00 .88 4.00 .85 

3. มีการวิเคราะหปญหาและความตองการของ

ชุมชน ทองถ่ินในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

4.15 .71 4.14 .64 4.15 .67 

4. มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจ ของ

สถานศึกษา ในหลักสูตรสถานศึกษา 

4.67 .65 4.52 .62 4.57 .63 

5.มีการกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ในหลักสูตร

สถานศึกษา 

4.85 .36 4.56 .59 4.66 .54 

6. หลักสูตรไดมาจากกระบวนการใหครู ผูปกครอง 

และคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการ

จัดหา 

4.03 1.08 4.02 .77 4.02 .88 

7. มีการทดลองใชหลักสูตรสถานศึกษา กอนใช

งานจริง 

3.91 .80 3.78 .85 3.82 .83 

8.มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยจัดใหมีการวิจัย

ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

4.09 .90 4.11 .83 4.10 .84 

ที่ต้ังโรงเรียน 

การบริหารงานวิชาการ 



167 

 

 

 

 

ในเขตเทศบาล 

n= 33 

นอกเขตเทศบาล 

n=63 

รวม 

n=96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

1.ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการสงเสริม

การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล 

 

4.36 

 

.49 

 

4.16 

 

.48 

 

4.23 

 

.49 

2.มีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อ

จัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับระดับความสามารถ

ของผูเรียน 

4.52 .62 4.30 .59 4.38 .60 

3. มีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการ

ทางสมองของผูเรียน 

4.06 .83 4.06 .44 4.06 .60 

4.มีการจัดการเรียนรูโดยเนนดานคุณธรรม 

จริยธรรม ตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 

4.82 .39 4.44 .67 4.57 .61 

5.มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการยอมรับ เห็น

คุณคาในตนเอง 

4.52 .62 4.24 .56 4.33 .59 

6.มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

4.85 .36 4.46 .56 4.59 .54 

ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล

การเรียน 

1.มีการวัดผลและการประเมินผลตามระเบียบการ

การวัดประเมินผลของสถานศึกษา 

 

 

4.55 

 

 

.67 

 

 

4.41 

 

 

.85 

 

 

4.46 

 

 

.79 

2.มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

4.18 .77 4.38 .83 4.31 .81 

ที่ต้ังโรงเรียน 

การบริหารงานวิชาการ 
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ในเขตเทศบาล 

n= 33 

นอกเขตเทศบาล 

n=63 

รวม 

n=96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

3.มีการกําหนดรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียน

ตามระเบียบวิธีตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ  

4.06 .79 3.95 .89 3.99 .85 

4. มีวิธีการออกหลักฐานแสดงการจบการศึกษาที่

มีมาตรฐาน 

4.55 .62 4.14 .78 4.28 .96 

ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนสวน

หน่ึงของการจัดการเรียนรู 

 

3.55 

 

.67 

 

3.87 

 

.73 

 

3.76 

 

.72 

2.มีการบริหารจัดการ ครูใหทําวิจัยเพื่อพัฒนา 

และแกไขปญหาผูเรียนเปนรายบุคคล 

4.09 .63 4.02 .46 4.04 .52 

3.มีการนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอน 

3.97 .68 4.14 .44 4.08 .54 

4. มีการสรางเครือขายในการวิจัยกระบวนการ

จัดการเรียนรูภายในโรงเรียน 

3.55 .71 3.87 .49 3.76 .59 

5. มีการสรางเครือขายในการวิจัยกระบวนการ

จัดการเรียนรูระหวางโรงเรียน 

3.73 .98 3.78 .75 3.76 .83 

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการจัดการศึกษา 

1.มีหองสมุดท่ีประกอบดวยศูนยสื่อการเรียนรู

ภายในสถานศึกษา 

 

4.24 

 

.83 

 

4.41 

 

.53 

 

4.35 

 

.65 

ที่ต้ังโรงเรียน 

การบริหารงานวิชาการ 
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ในเขตเทศบาล 

n= 33 

นอกเขตเทศบาล 

n=63 

รวม 

n=96 

x�  S.D. x�  S.D. x�  S.D. 

2.มีการจัดทําระบบสารสนเทศการเรียนรู 4.24 .66 4.25 .54 4.25 .58 

3.มีการจัดทําทะเบียนส่ือ และแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.94 .93 4.22 .58 4.13 .73 

4.มีการจัดทําทะเบียนส่ือและแหลงเรียนรูในชุมชน 3.73 1.06 4.16 .68 4.01 .85 

5.มีการจัดใหผูสอน จัดทําส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพ 3.76 .83 4.29 .55 4.10 .70 

6.มีการจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพส่ือการสอน 3.76 1.03 4.05 .77 3.95 .88 

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

 

4.76 

 

.43 

 

4.65 

 

.51 

 

4.69 

. 

89 

2.มีกิจกรรม เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ เร่ืองระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.33 .65 4.48 .62 4.43 .63 

3.มีการกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาท่ียึดถือปฏิบัติรวมกัน 

4.30 .64 4.54 .62 4.46 .63 

4.มีการจัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยางเปน

ระบบ 

4.27 .80 4.43 .56 4.37 .65 

5.มีการกําหนดสถานศึกษาใหเปนสวนหน่ึงของการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.39 .50 4.51 .59 4.47 .56 

6.มีการจัดทําแผน ปฏิบัติการประจําป รองรับการ

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.76 .43 4.49 .56 4.58 .54 

รวม 4.21 .46 4.22 .40 4.21 .42 

ที่ต้ังโรงเรียน 

การบริหารงานวิชาการ 
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จากตาราง 28 แสดงระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จําแนกตามที่ต้ังโรงเรียน  พบวาผูบริหารและครู

วิชาการ มีระดับการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก ( x� = 4.21, S.D. = .42) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา  

 ดานการพัฒนาหลักสูตร  

 ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารหลักสูตรจําแนกตามที่ต้ังโรงเรียน  

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุดคือ การกําหนดวิสัยทัศน 

เปาหมาย ภารกิจของสถานศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา( x� = 4.57, S.D. = .63)  และมีการกําหนด

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคในหลักสูตรของสถานศึกษา ( x� = 4.66, S.D. = 

.54)  สวนขออ่ืน ๆ มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก     

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูจําแนกตามที่ต้ัง

โรงเรียน  พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติงานอยูนะดับมากที่สุดคือมีการจัดการเรียนรูให

ผูเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ( x� = 4.59, S.D. = .54) และ มีการจัดการเรียนรูโดยเนนดานคุณธรรม 

จริยธรรมตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา( x� = 4.57, S.D. = .61) สวนขออ่ืน ๆ มีระดับการ

ปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากทุกขอ  

ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

จําแนกตามที่ต้ังโรงเรียน  พิจารณาเปนรายขอพบวามีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก  มี

การวัดผลและการประเมินผลตามระเบียบการการวัดประเมินผลของสถานศึกษา ( x� = 4.46, S.D. = .79)  

มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลของสถานศึกษาอยางตอเน่ือง( x� = 4.31, S.D. = .81)  มีวิธีการ

ออกหลักฐานแสดงการจบการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน  ( x� = 4.28, S.D. = .75) และ  มีการกําหนดรูปแบบ

การเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบวิธีตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ( x� = 3.99, S.D. = .85) 

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จําแนกตามที่ต้ังโรงเรียน  พิจารณาเปนรายขอพบวามีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก  มี

การนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน( x� = 4.08, S.D. = .51) มีการบริหารจัดการ ครู

ใหทําวิจัยเพื่อพัฒนา และแกไขปญหาผูเรียนเปนรายบุคคล( x�  = 4.04, S.D. = .52)และ มีการสราง

เครือขายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียน  ( x� = 3.76, S.D. = .60) มีการจัดการเรียน
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การสอนโดยใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู ( x� = 3.76, S.D. = .72) และมีการสรางเครือขายใน

การวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูระหวางโรงเรียน (x�  = 3.76, S.D. = .83) 

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา  

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

จัดการศึกษาจําแนกตาม ท่ีต้ังโรงเรียน  พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก

ทุกขอ ไดแก  มีหองสมุดท่ีประกอบดวยศูนยสื่อการเรียนรูภายในสถานศึกษา ( x� = 4.35, S.D. = .65) มี

การจัดทําระบบสารสนเทศการเรียนรู ( x� = 4.25, S.D. = .58) มีการจัดทําทะเบียนสื่อ และแหลงเรียนรู

ภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ( x� = 4.13, S.D. = .73)  มีการจัดใหผูสอน จัดทําสื่อการสอนที่มี

คุณภาพ( x� = 4.10, S.D. = .70) มีการจัดทําทะเบียนสื่อ และแหลงเรียนรูภายในชุมชน( x� = 4.01, S.D. 

= .85)  มีการจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพสื่อการสอน( x� = 3.95, S.D. = .88) 

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ผูบริหารและครูวิชาการมีระดับการปฏิบัติงานดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาจําแนกตาม ที่ต้ังโรงเรียน  พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก

ที่สุดมี 2 ขอ ไดแกมีการแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( x� = 4.69, S.D. = 

.49)  มีการจัดทําแผน ปฏิบัติการประจําป รองรับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( x� = 

4.58, S.D. = .54)  สวนขออ่ืน ๆ มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากทุกขอ  
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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