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ความคดิเห็นของบุคลากรทางการศึกษาทีม่ต่ีอการบริหารงานวชิาการ 

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
             สุมิตรา  ค  ามา* 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการ

บริหารงานวชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1  จ  าแนกตาม ต าแหน่งทางการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน ประชากรตวัอยา่ง

ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์และโรงเรียนวดัแพรกษา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 คดัเลือกจากกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเทียบสัดส่วน 

และด าเนินการสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 108  คน เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .934  

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบั

มากและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นการจดัการเรียน

กานสอน ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันา ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นการจดัท าและพฒันาหลกัสูตร  2)ครูท่ี

มีต าแหน่งทางการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 โดย

ภาพรวมมีความแตกต่างกนั  3) ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความคิดเห็นของบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และรายดา้นมีความแตกต่าง โดยดา้นการ

จดัท าและพฒันาหลกัสูตรมีความแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ค าส าคัญ    

 ความคิดเห็น บุคลากรทางการศึกษา การบริหารงานวชิาการ  
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บทน า 
 การศึกษาถือเป็นปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวติของมนุษยเ์พื่อการพฒันาในทุก ๆ ดา้น โรงเรียนซ่ึง
เป็นองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จึงตอ้งพฒันาองคก์ร
ใหพ้ร้อมเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา แต่ปัจจุบนัพบวา่การจดัการศึกษาทุกระดบั
ประสบปัญหาส าคญัคือผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งต ่า หลกัสูตรมีเน้ือหาสาระแน่นเกินไป และ
ใชเ้หมือนกนัหมดโดยไม่ค  านึงถึงบริบทของสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอนยงัยดึหลกัการถ่ายทอด
ความรู้จากผูส้อนสู่ผูเ้รียน เนน้การท่องจ ามากกวา่การฝึกใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาจาก
สถานการณ์หรือประสบการณ์จริง หนงัสือเรียนเป็นเพียงแบบฝึกหดัท่ีมีค าตอบเพียงค าตอบเดียวแทนท่ีจะ
เป็นค าถามแบบปลายเปิด ครูผูส้อนยงัยดึติดกบัวฒันธรรมการสอนแบบเดิม ๆ ทั้งท่ีหลกัสูตรปัจจุบนัเนน้การ
คิดวเิคราะห์ แต่วธีิสอนยงัไม่สอนใหผู้เ้รียนมีทกัษะดงักล่าว  ผูบ้ริหารสถานศึกษาบางส่วนยงัไม่ไดรั้บการ
อบรมใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารงาน ท าใหข้าดทกัษะในการ
บริหารและการจดัการดา้นการศึกษา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  2553: 10)  
 จากการศึกษาแนวโนม้การจดัการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดบันานาชาติ พ.ศ.2554 
(TIMSS 2011) พบวา่ระดบัคะแนนของนกัเรียนไทยอยูใ่นระดบัแย ่เน่ืองจากครูไทยขาดความมัน่ใจและ
ความพร้อมในการเตรียมการสอนอยูใ่นระดบัต ่า (ปรีชาญ เดชศรี. 2555) นอกจากน้ีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ประจ าปีงบประมาณ 2554 โดยภาพรวมทั้งประเทศ  สรุปไดว้า่สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานจ านวน 2,295 แห่งไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน เน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนอยูใ่น
ระดบัต ่า (ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์. 2555) และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ระหวา่งปี
การศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และมธัยมตอนตน้ สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน 5 กลุ่มสาระหลกั โดยจ าแนกคะแนนเฉล่ียร้อยละใน
ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ พบวา่ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละลดลงทุก
กลุ่มสาระในระดบัประเทศ และลดลง ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิดงักล่าวอาจเป็นเคร่ืองช้ีวดัไดว้า่การบริหารงานวชิาการ
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ยงัไม่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเท่าท่ีควร ส่งผลใหคุ้ณภาพผูเ้รียนลดต ่าลง สอดคลอ้งกบัรายงานผลการวจิยัเก่ียวกบับทบาท
การบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาของสกุล หม่ืนสุข (วราภรณ์ จินดาพล. 2550; อา้งอิงจากสกุล 
หม่ืนสุข. 2548) ซ่ึงพบวา่ผูบ้ริหารยงัใหค้วามส าคญักบัการบริหารงานวชิาการไม่มากนกัและยงัมีปัญหา
อุปสรรคในการบริหารงานวิชาการในระดบัปานกลาง ซ่ึงน่าจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตได ้ปัญหา
เหล่าน้ีถา้ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดด้ าเนินการแกไ้ขยอ่มจะท าใหคุ้ณภาพทางการศึกษาดีข้ึน และจากรายงานผล
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การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 (แผนกลยทุธ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ.  2558) พบวา่ 
สถานศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเนน้รับการประเมินมากกวา่การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ในการประเมินผล
การปฏิบติังานแต่ละคร้ังผูบ้งัคบับญัชาไม่ไดส้ะทอ้นขอ้ดอ้ยของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธ
กิจ เป้าหมาย และกลยทุธ์ เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในระดบัผูป้ฏิบติั และ
ยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัการขบัเคล่ือนกลยทุธ์สู่การปฏิบติัจริง และท่ีส าคญัสถานศึกษาขาดการประสานงาน
และการบริหารจดัการระหวา่งกลุ่มในดา้นวชิาการ 
 การน านโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ มาปรับใชใ้นหลกัสูตร การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็น
กรอบวสิัยทศัน์ ดา้นการศึกษา เพื่อเตรียมนกัเรียนใหพ้ร้อมเขา้สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของไทยนั้น 
สอดคลอ้งกบัของหลายประเทศท่ีเป็นผูน้าดา้นการศึกษาของโลก ท่ีเห็นพอ้งกนักบัแนวคิดส าคญัในศตวรรษ
ท่ี 21 เร่ืองของจิตสานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานดา้นพลเมือง สุขภาพ 
และส่ิงแวดลอ้ม และทกัษะท่ีจาเป็นในศตวรรษท่ี 21อนัไดแ้ก่ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะดา้น
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ีทกัษะการทางาน ทกัษะชีวติท่ีใชไ้ดจ้ริง (กบัครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ 
และประเทศชาติ) โลกกาลงัเปล่ียนแปลง คนท่ีมีความรู้และทกัษะในการรับมือกบัความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ใหม่ๆ ไดเ้ท่านั้นท่ีจะประสบความส าเร็จ 
ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จะช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ และปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
นอกจากนั้น จากผลการสังเคราะห์เอกสาร งานวจิยัเก่ียวกบัหลกัสูตร และผลการใชห้ลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ พบวา่ 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนกัเรียนต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ทั้งผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 
ผลการสอบ PISA ทั้ง ๆ ท่ีโรงเรียนใชเ้วลาจดัการเรียนการสอนมากข้ึน เป็นเวลา๗ หรือ ๘ ชัว่โมงต่อวนั 
- เด็กคิดไม่เป็น วเิคราะห์ไม่ได ้ขาดทกัษะชีวติ อดัแน่นเน้ือหาวชิาการมากกวา่ให้เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
- เด็กนกัเรียนมีภาระงาน การบา้นมากเกินไป หรือตอ้งนาการบา้นไปท าท่ีบา้น 
- เด็กเครียด และตอ้งเรียนพิเศษมากจากท่ีกล่าวขา้งตน้ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ส านกัวชิาการและมาตรฐาน 
 การศึกษา ไดน้อ้มน าพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัการบริหารจดัการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบติัใน
โรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม ครูผูส้อนมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติั
และเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน นกัเรียนไดรั้บการพฒันาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
(คู่มือบริหารจดัการเวลาเรียน สพฐ  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”, ครูบา้นนอก. 2558) 
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 จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัมองวา่ในการจดัการศึกษาท่ีดีและการน ากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
เรียนรู้” มาใชจ้ดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพนั้น มิใช่เพียงแต่ครูผูส้อนเท่านั้นท่ีจะสามารถพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รียนใหดี้ข้ึนได ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
โดยเฉพาะการบริหารงานวชิาการซ่ึงถือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาทุกระดบั ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความ
สนใจศึกษาบทบาทการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา และหน่วยงานตน้สังกดั
ในการพฒันาระบบการบริหารงานวชิาการใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุดส่งผลต่อคุณภาพของครูผูส้อน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณภาพของผูเ้รียนตามล าดบั  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวชิาการ ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 จ าแนกตาม
ต าแหน่งทางการศึกษาและประสบการณ์สอน 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.1 ประชากรไดแ้ก่ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  จ  านวน 2 โรงเรียน 180 คน 
 1.2 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่ง ตารางส าเร็จรูปของ เครสซ่ีและมอร์แกน (ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ และศิริพงษ ์เศาภายน, 2556 
หนา้ 132 ) ท่ีประชากรจ านวน 180 คน จึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 123 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเทียบ
สัดส่วน 

2. เน้ือหาท่ีใชใ้นงานวจิยั คือ ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ทั้ง 4 
ดา้น คือ ดา้นการการจดัท าและพฒันาหลกัสูตร ดา้นการเรียนการสอน  ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันา  และดา้นการ
วดัและประเมินผล 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
การวจิยัใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงส ารวจ โดยประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนนาคดี

อนุสรณ์และโรงเรียนวดัแพรกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 
180  คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของครูในโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์และโรงเรียนวดัแพรกษา ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1ไดจ้  านวน 123 คน ดว้ยวธีิการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเทียบสัดส่วน 
ประกอบดว้ยครู คศ.1 ข้ึนไป จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 62.6 ครูผูช่้วย จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 
มีประสบการณ์ในการสอน 6 ปีข้ึนไป จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5  ประสบการณ์ในการสอน 1 – 3 ปี
ไป จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ประสบการณ์ในการสอน 4 – 6 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการ
บริหารงานวชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1  แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย แบบตรวจสอบรายการ(Check List)ถามเก่ียวกบั
ต าแหน่งทางการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   4 ดา้น จ านวน 33 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัท าและพฒันาหลกัสูตร ดา้นการ
เรียนการสอน ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันา  และดา้นการวดัและประเมินผล รวมไปถึงขอ้เสนอแนะของผูต้อบ
แบบสอบถาม ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา แลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้
ค าถามและวตัถุประสงคโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีสูงกวา่หรือเท่ากบั 0.5 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ ์หาค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้และหาค่าความเช่ือมัน่หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า(Coefficient Alpha) ของ Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั .934 ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง จ านวน 123 ฉบบั ประกอบดว้ยระหวา่งวนัท่ี 7- 11 
พฤษภาคม 2560 และนดัวนัเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง จนไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน คิดเป็นร้อยละ 100 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ(Percentage) 
ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที(t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance) กบัตวัแปรประสบการณ์ในการสอน 
 
สรุปผลการวจัิย  
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและราย

ดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นการจดัการเรียนกานสอน ดา้น

การวจิยัเพื่อพฒันา ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นการจดัท าและพฒันาหลกัสูตร    
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 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต าแหน่งทางการศึกษาต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  โดยภาพรวมแตกต่างกนั  

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์การในสอนต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการ
จดัท าและพฒันาหลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   

อภิปรายผล 
จากการวจิยั เร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์การในสอนต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นมีความคิดเห็นดา้นการจดัการเรียนการสอนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันา ดา้นการ
วดัและประเมินผล และสุดทา้ยคือ ดา้นการจดัท าและพฒันาหลกัสูตร ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีการบริหารงานดา้นวชิาการท่ี
มุ่งเนน้ความเป็นเลิศดา้นวชิาการ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีนโยบายส าคญัในการสนบัสนุนใหบุ้คลากร
ทางการศึกษาไดพ้ฒันาตนเองโดยส่งเสริมให้อบรม นวตักรรมและความรู้ใหม่ในการบริหารงานดา้นวชิาการ 
เช่นการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนของบุคลากร โดยส่งเสริมใหบุ้คลากรมีทกัษะ และความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีบุคลากรเพียงพอในการจดัการเรียนการสอน จึงส่งผลให ้โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา มีการบริหารงานวชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ การอบรมเชิงปฏิบติัการจดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรม ส ารวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
ปราชญท์อ้งถ่ินจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเชิญวทิยากรในทอ้งถ่ินใหค้วามรู้นกัเรียนและก ากบัติดตามผล และ
วเิคราะห์ ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้โดยค านึงถึง
กิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัท่ี นายจีรวทิย ์ มัน่คงวฒันะ (2555) กล่าววา่การบริหารงาน
สถาบนัการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หลกัการบริหารงานวิชาการ ในการบริหารงานวชิาการจะตอ้งมีหลกัการ
และวธีิการด าเนินงาน  เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหาร  ดงันั้นในหลกัการเบ้ืองตน้ของการบริหารจึง
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ตอ้งมีขอ้ความชดัเจนในเร่ืองต่าง ๆ ดงัโดย ยดึหลกัใหส้ถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตาม
กรอบหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน
และสังคมอยา่งแทจ้ริง  โดยมีครู  ผูบ้ริหาร  ผูป้กครอง  และชุมชนมีส่วนร่วม  มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาใหจ้ดั
กระบวนการเรียนรู้  โดยถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด มุ่งส่งเสริมใหชุ้มชนและสังคมมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ มุ่งจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ
และมาตรฐาน โดยจดัใหมี้ดชันีช้ีวดัคุณภาพการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบ
คุณภาพการจดัการศึกษาไดทุ้กช่วงชั้นทั้งระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  และมุ่งส่งเสริมใหมี้การ
ร่วมมือเป็นเครือข่าย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจดัและพฒันาคุณภาพการศึกษา สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ จุไรรัตน์ จนัทไทย  (2553, หนา้ 3)  ความคิดเห็นของครู ที มีต่อการบริหารงานวชิาการของ
โรงเรียนในเขตอ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร โดยภาพรวมและรายดา้นครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  และ สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ (2555, หนา้ 10) ศึกษา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
พบวา่ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เพื่อศึกษาการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน พบวา่โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

1.1 ดา้นการจดัท าและพฒันาหลกัสูตร ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงาน
วชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 
1 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 บุคลากรทางการศึกษา
มีการ มีการวเิคราะห์ความตอ้งการและความจ าเป็นในการจดัท าและพฒันาหลกัสูตร  ก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ การจดัท า หลกัสูตรสถานศึกษา การจดัท า หน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ของผูเ้รียนและสังคมในการจดัท า
หลกัสูตรของสถานศึกษา และการน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรและการนาหลกัสูตรไป
ใชใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน อยา่งสม ่าเสมอ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  จิตติพร 
จิตรี (2557, หนา้ 41) ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ดา้นการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก   
     1.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอน ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงาน

วชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 

1 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยาย
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โอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีประสิทธิภาพในการ

จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน ไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้ความรู้ความสามารถ จดัการเรียนการสอน

โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ อบรมเชิง

ปฏิบติัการ ส ารวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและปราชญท์อ้งถ่ิน จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินและเชิญวทิยากรทอ้งถ่ิน

มาใหค้วามรู้นกัเรียน วิเคราะห์ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนด มี

วธีิการก าหนดการประเมินผลท่ีเป็นระบบ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  จิตติพร จิตตรี (2557, หนา้ 41) ศึกษา

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ดา้นการจดัการเรียนการสอน โดยรวมและรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 

เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ลาดบัแรกคือ ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูมีการปรับปรุง/พฒันาวธีิการ

จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผูบ้ริหารอธิบายช้ีแจงและกระตุน้

ใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และผูบ้ริหารจดัใหมี้การนาเสนอเทคนิคหรือวธีิการ

สอนแบบใหม่ใหก้บัครูและเนน้การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัขอ้ท่ีมีการปฏิบติัในระดบั

นอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารประสานความร่วมมือกบับุคคลภายนอกสมาคมและมูลนิธิต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วมใน

การจดัการเรียนการสอน   

  1.3 ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันา ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดา้นการ

วจิยัเพื่อพฒันา อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความเขา้ใจและส่งเสริมวจิยัใน

ชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนตลอดเวลา ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณและวสัดุในการท าวจิยั

อยา่งเพียงพอ สถานศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากรมีโครงการวิจยัและใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท าวิจยั 

บุคลากรไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถเก่ียวกบักระบวนการท าวจิยั  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   

 ภานุรัตน์ นนัตา และธนิษฐา รัศมีเจริญ (2555, หนา้ 11) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการ

บริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ โดยรวมและรายอยูใ่นระดบัมาก เรียงตาม

ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ลาดบัแรกคือ ผูบ้ริหารจดัประชุมเชิงปฏิบติัการทางการทาวจิยัเพื่อพฒันาความรู้

ความสามารถของครูผูส้อน ผูบ้ริหารมีการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ครูผูส้อนเก่ียวกบักระบวนการทาวจิยั 
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ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมใหค้รูผูส้อนมีโครงการวจิยัโดยถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของภาระหนา้ท่ี และผูบ้ริหารมีการ

ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการทาวจิยัขอ้ท่ีมีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด คือ 

ผูบ้ริหารมีการสนบัสนุนงบประมาณและวสัดุ อุปกรณ์ในการท าวจิยั   

    1.4 ดา้นการวดัและประเมินผล ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงาน

วชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 

1 อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เขา้ใจการก าหนดหวัขอ้ประเมินการวดัและประเมินผล  

การก าหนดวธีิการและเคร่ืองมือในการประเมินจดัท าคู่มือ และระเบียบการวดัผลประเมินผลท่ีชดัเจน และ

การวดัและประเมินผลในแนวทางการปฏิบติัท่ีไปในแนวทางเดียวกนั มีการควบคุมดูแลใหค้รูผูส้อนมีความรู้

และสามารถก าหนดแนวทางวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอนและใหค้รูมีการจดัเก็บเคร่ืองมือวดัผล

ประเมินผลเป็นระบบ และน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือ ปรับปรุงใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน 

ดงัท่ี ชานนท ์รังสีสวสัด์ิ (Gotoknow,การวดัผลและการประเมินผล, 2556) กล่าววา่ การวดัผลและประเมินผล

เป็นส่วนหน่ึงของการสอน และเป็นส่วนส าคญัท่ีผูส้อนท่ีดีจะแสวงหาแนวทางใหก้ารเรียนการสอนประสบ

ความส าเร็จ และเพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูส้อนจะตอ้งรู้ความสามารถของผูเ้รียน ความ

สนใจของผูเ้รียน และขอ้บกพร่องของผูเ้รียน โดยอาศยักระบวนการของการวดัผลและประเมินผลทางการ

ศึกษา จึงท าใหก้ารวดัผลและประเมินผลการเรียนสอน จึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนไม่วา่

จะเป็นการเรียนการสอนในระดบัใดหรือวชิาใดก็ตาม การวดัผลและประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมืออนัหน่ึงท่ีจะ

ช่วยพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนในระดบันั้นหรือในวิชานั้น เพราะผลจากการวดัและประเมิน เป็น

พื้นฐานในการตดัสินใจของครูผูส้อนและนกัการศึกษา เพื่อใชใ้นการปรับปรุงวธีิการสอนการแนะแนว การ

ประเมินผลหลกัสูตร แบบเรียน การใชอุ้ปกรณ์การสอน ตลอดจนการจดัระบบบริหารทัว่ไปของโรงเรียน 

และนอกจากน้ียงัช่วยปรับปรุงการเรียนของผูเ้รียนให้เรียนไดผ้ลดียิง่ข้ึน เช่น ผูเ้รียนส่วนใหญ่ในชั้นเรียนมี

ผลการเรียนอ่อนจะแสดงถึงความสามารถในการเรียนของผูเ้รียน และแสดงถึงผลการสอนของครูผูส้อนดว้ย 

ครูผูส้อนจะตอ้งน าผลการเรียนท่ีไม่ดีของผูเ้รียนนั้นกลบัมาช่วยปรับปรุงวธีิการสอนให้เหมาะสม และถา้

ผูเ้รียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนมีผลการเรียนอ่อน ฝ่ายแนะแนวในโรงเรียนจะตอ้งช่วยแนะแนวใหผู้เ้รียนได้

เรียน ในโปรแกรมหรือสายวชิาท่ีเหมาะกบัความสามารถของเขา และทางฝ่ายบริหารโรงเรียน จะตอ้งกลบัมา

พิจารณาดูระบบการบริหารการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบั
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งานวจิยัของ  จุไรรัตน์ จนัทไทย ดา้นการวดัและการประเมินผล พบวา่ ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความคิดเห็นทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากจ านวน 6 ขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมาก

ไปนอ้ย ดงัน้ี มีการแนะน าให้ครูไดน้ าผลการวดัและการประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน มีก าหนด

ระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผลและการประเมินผล ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการวดัผล และ

ประเมินผลแต่ละรายวชิาให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมใหค้รูด าเนินการวดัผลและประเมิน

ตามสภาพจริงจากกระบวนการ การปฏิบติั และผลงาน เคร่ืองมือวดัและประเมินผลครอบคลุมทุกหลกัสูตร 

พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐานตามล าดบั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   จิตติพร จิตตรี 

การวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ประสิทธิผลการบริหาร งานวชิาการโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา ดา้นการวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการเรียนและนาผลมา

ปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอและเป็นระบบ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การก าหนดระเบียบ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา กบัการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ แบบฟอร์ม 

เคร่ืองมือท่ีจาเป็นเพื่อการดาเนินงานวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

 2. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต าแหน่งทางการศึกษาต่อการ
บริหารงานวชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ  เขต 1 โดยภาพรวมมีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก บุคลากรท่ีมีต าแหน่ง ครูผูช่้วย มีจ  านวนมากกวา่ ครู คศ.1 ข้ึนไป และ
ไดรั้บการส่งเสริมพฒันา อบรมพฒันา ในงานฝ่ายวชิาการในการวจิยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ
นกัเรียนซ่ึงส่งเสริมใหค้รูผูส้อนมีโครงการวจิยัโดยถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของภาระหนา้ท่ี และส่งเสริมให้
ครูผูส้อนมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการท าวจิยั รวมถึงไดรั้บการอบรมพฒันา การวดัและประเมินผล 
ในการก าหนดหวัขอ้ประเมินการวดัและประเมินผล วธีิการและเคร่ืองมือในการประเมินจดัท าคู่มือ และ
ระเบียบการวดัผลประเมินผลท่ีชดัเจน และการวดัและประเมินผลในแนวทางการปฏิบติัท่ีไปในแนวทาง
เดียวกนั  
 3. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่อการ
บริหารงานวชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ  เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2  แต่เม่ือพิจารณาเป็น
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รายดา้นพบวา่ ดา้นการจดัท าและพฒันาหลกัสูตร มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 ทั้งน้ี
เน่ืองมาจาก บุคลากรทางการศึกษา มีการกระจายหนา้ท่ีในการปฏิบติังานดา้นวชิาการโดยแบ่งหนา้ท่ีให้อยา่ง
เท่าเทียมและ ไดรั้บการส่งเสริมพฒันาดา้นท่ีส าคญัในการปฏิบติังานดา้นวชิาการอยา่งสม ่าเสมอ เช่น ดา้น
การวจิยัเพื่อพฒันา การวจิยัในชั้นเรียนเพื่อใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน และบุคลากรทุกๆคน
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถทุกๆคน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  นิลวรรณ วฒันา (2556, หนา้ 106) 
การศึกษาสภาพการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรี พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั มีระดบั
การปฏิบติังานดา้นการบริหารวชิาการโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้น
อ่ืนๆ มีระดบัการปฏิบติังานดา้นการบริหารวชิาการไม่แตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
  1. ดา้นการจดัท าและพฒันาหลกัสูตร ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรจดัท าโครงการแลกเปล่ียน

เรียนรู้โรงเรียนท่ีมีแนวทางปฏิบติัท่ีดีด้านการบริหารหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ และด าเนินการ

อยา่งต่อเน่ืองในการอบรมส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ในการพฒันาการจดัท าหลกัสูตร 

  2. ดา้นการเรียนการสอน  ผูบ้ริหารควรใหส่้งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการก าหนด

วธีิการประเมินผลการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือรายวิชา และ การก าหนด การเตรียม และจดัหาส่ือ

การเรียนการสอน อุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน 

  3. ด้านการวิจยัเพื่อพฒันา ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการสร้างเครือข่ายในการศึกษา 

วเิคราะห์กระบวนวจิยัในการเรียนรู้ ทั้งภายในโรงเรียน ระหวา่งโรงเรียน เขตพื้นท่ีและส่วนกลาง 

  4. ดา้นการวดัและประเมินผล ผูบ้ริหารควรมีการควบคุมและดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการวดั

และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาต่อไป มีดังต่อไปนี ้
1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อบุคลากรในการปฏิบติังานดา้นวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
2. ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในการปฏิบติังานดา้นวิชาการของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  

เอกสารอ้างองิ 

จินตนา  เรืองศรี.(2555).การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนต้นแบบการใช้

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ในสังกัด ส านักงานเขตพืน้ท่ี

 การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 . มหาบณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

จุไรรัตน์ จนัทไทย (2553). ความคิดเห็นของครูที มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน เขตอ าเภอภู

 พานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที การศึกษาสกลนคร เขต 1. บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยันอร์ท 

 กรุงเทพ. 

จิตติพร จิตตรี (2555).ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 สังกัดสานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3. บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการ

 บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช.     

วรรณกร เรือกิจ และสุพฒันา หอมบุปผา (2558).  แนวทางการบริหารงานวิชาการใน สถานศึกษา สังกัดสา

 นักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1.  วทิยานิพนธ์  ครุศาสตร์มหาบณัฑิต 

 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค.์ 

นิลวรรณ วฒันา. (2556). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเลก็ สังกัด

 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถามศึกษา จังหวัดชลบุรี. สารนิพนธ์ กศ.ม.  (การบริหาร

 การศึกษา) . กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

ภานุรัตน์ นนัตา และ ธนิษฐา รัศมีเจริญ (2555).  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงาน

 วิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนระดับมธัยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน  

 ท้องถ่ิน เขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย . ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต. 

เทิดชยั ไสยลกัษณ์ และ ทองมว้น นาเสง่ียม (2555). ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน วิชาการใน

 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2.  นิสิตระดบัปริญญาโท 

 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ทสันี วงศย์นื (2552). การบริหารงานวชิาการ . วารสาร ซีเอด็ 

รัฐธรรมนูญ(2542).พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  

สุลดัดาวลัย ์อฐันาค และ อศัวฤทธ์ิ อุทยัรัตน์ (2555).สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการใน

 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

 เขต 3.ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี.    

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558). คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลา เรียน เพ่ิม

 เวลารู้”.  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

 
 
 

 


