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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครใูนการบรหิารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
จํานวน 12 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา การพัฒนาแหลงการเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา  การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน การ
ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษาและองคกรอื่นๆ และสนับสนุนงานวิชาการแก
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ไดมาโดยการสุมกลุมโรงเรียนใช
การจับสลาก  ไดกลุมโรงเรียน จํานวน  6 เขต  38 โรงเรียน และแตละโรงเรียนสุมแบบเฉพาะเจาะจง
ครูที่เปนหัวหนางานวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน  และผูชวยผูบริหารโรงเรียนที่รับผิดชอบงานวิชาการ  
โรงเรียนละ 1 คน  รวมทั้งหมด  76  คน   
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  เปน
แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เปน
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert’s  rating scales)  
และตอนที่ 3 เปนแบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา คนควา  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้   
 1.  บันทึกเสนอใหสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  ถึงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไวถึงผูบริหารสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 
 2.  นําหนังสือจากผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เสนอผูอํานวยการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูล 
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 3.  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตนเองในกลุมตัวอยางที่อยูใกล และ
จัดสงทางไปรษณีย  พรอมแนบซองติดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัยใหกลุมตัวอยางที่อยูไกล 
 4.  การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยจะเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจาก
กลุมตัวอยางที่อยูใกล และคอยรับแบบสอบถามทางไปรษณีย หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว    
ภายใน 2  สัปดาห 
 5.  ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร  จํานวน 76  คนผูวิจัยไดรับคืนมา จํานวน  
76 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
ตรวจสอบใหคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑมาตราสวนประมาณคา ทําการวิเคราะหขอมูล

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อหาคารอยละ วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ทดสอบความแตกตางจําแนกประสบการณในการทํางาน  ใชการทดสอบคาที  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  
ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใชการวิเคราะห
เนื้อหา  (Content Analysis)  และสรุป 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1  ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการทํางาน 1-10 ป จํานวน 26  คน  คิดเปนรอยละ 

34.20 และมีประสบการณ 11 ปขึ้นไป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 65.80  และสถานศึกษาขนาดเล็ก  
จํานวน 24  คน  คิดเปนรอยละ 31.60  สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 39 คน คิดเปน  รอยละ 51.30  
และสถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 17.10 

 5.1.2  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดบัมาก  
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  รองลงมา  ดานการสงเสริม
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  และ
ดานการพัฒนาการเรียน ดานที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด คือ ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  

  เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีผลการวิจัย  ดังนี้ 
1)  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษามีการศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับความตองการของสังคม รองลงมา สถานศึกษามีการรายงานผลการใชหลักสูตรแกผูที่มี
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สวนเกี่ยวของกับโรงเรียน และสถานศึกษามีการประเมินการใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ ขอที่มีคาเฉล ี่ย
ต่ําสุด  คือ สถานศึกษามีการกําหนดภารกิจไวอยางชัดเจน  

2)  ดานการพัฒนาการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา  ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจดัการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆ อยางครบถวน สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  และสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูมีการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน  
    3)  ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  สถานศึกษามี
การแตงตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน รองลงมา สถานศึกษามี
หลักเกณฑในการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนที่เปนมาตรฐาน และสถานศึกษามีการ
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ 
สถานศึกษาจัดใหมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรูกับนักเรียนทุกชวงชั้น   
    4)  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามกีารจัดเตรียม
ส่ือ  วัสดุอุปกรณ  และเอกสารตางๆ ที่ชวยในการทําวิจัยของครู รองลงมาสถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นอยางตอเนื่อง และสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพในทุกกลุม
สาระการเรียนรูอยางครบถวน ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ สถานศึกษามีการสนับสนุนสงเสริมใหครู
สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูได   
    5)  ดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  สถานศึกษา
มีการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพฒันาการศึกษาอยางเปนระบบ รองลงมาสถานศึกษามีการประสานงาน
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีกับสถานศึกษาอื่นอยูเสมอ สถานศึกษาใชเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ 
ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ   
    6)  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีการนํานักเรียนไปศึกษา
ยังแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนอยางตอเนื่อง  รองลงมาสถานศึกษามีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมารวม
พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน และสถานศึกษานิเทศติดตามการใชแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรม
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การเรียนรูของครูอยางตอเนื่อง  ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ  สถานศึกษามีการปรับปรุงแหลงเรียนรูให
มีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาพของชุมชน   
    7)  ดานการนิเทศการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษามีรูปแบบ  วิธีการนิเทศภายใน
ที่หลากหลาย รองลงมา สถานศึกษามีการประเมินผลการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และสถานศึกษา
มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการไวอยางชัดเจน ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ สถานศึกษามีโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียนในแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน   
    8)  ดานการแนะแนวการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษามีการประชุมผูปกครอง  
ชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธกับโรงเรียน รองลงมาสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา
ความรูเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู  วิธีการ แนะแนว
การศึกษากับสถานศึกษาอื่น ขอที่มคีาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ สถานศึกษามีการวางแผนการแนะแนวการศกึษา
ไวอยางชัดเจน   
    9)  ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษา
นําผลการประเมินภายในมาชี้แจงใหแกผูเกี่ยวของไดรับทราบ  รองลงมาสถานศึกษามีการวางแผน
และมอบหมายใหครูรับผิดชอบมาตรฐานและตัวบงชี้  และสถานศึกษามีการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการประเมินจากองคกรภายนอก ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ สถานศึกษามีการดาํเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง   
    10)  ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการชุมชนในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  สถานศึกษามีการระดม
ทรัพยากรจากภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง รองลงมาสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ
ความกาวหนาของการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และสถานศึกษามีการใหบริการแกชุมชน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ สถานศึกษามีการวางแผนรวมกับผูนําชุมชน  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาชุมชน    
    11)  ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นในภาพรวม
อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  
ไดแก  สถานศึกษามีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานในการประสานงานเพื่อพัฒนางานวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่นอยางตอเนื่อง  รองลงมา  สถานศึกษามีการศึกษาถึงความตองการในการประสาน
ความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น   และสถานศึกษามีการขอความชวยเหลือทางวิชาการกับ
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สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนางานวิชาการ ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ สถานศึกษามีแนวทางการ
ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นอยางชัดเจน  
    12)  ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยู
ในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  สถานศึกษามีการศึกษาถึงความตองการในการประสาน
ความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น รองลงมาสถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น
ในการพัฒนางานวิชาการอยางตอเนื่องทั้งในและนอกเขตพื้นที่ และสถานศึกษามีการขอความชวยเหลือ
ทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนางานวิชาการ ขอที่มีคาเฉล ี่ยต่ําสุด  คือ สถานศึกษามี
การนําครูไปศึกษาและรวมกันพัฒนากับสถานศึกษานอกเขตพื้นที่การศึกษา   
 5.1.3  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกนั
ตามนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 5.1.4  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกันตามนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 

5.2  อภิปรายผล 
  

5.2.1  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาทุกดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับแมคคารธีร (McCarthy, 1971, p. 705) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ
บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอรซ่ี จากกลุมตัวอยาง
เปนผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชาและครู ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทั้งหมด
มีความเห็นตรงกันวา ผูบริหารโรงเรียนควรจะมีบทบาทมีความรับผิดชอบ และบริหารงานวิชาการ
ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด สอดคลองกับองคการ อินทรัมพรรย  (2526, หนา 161-162; อางถึงใน 
ศิริพรรณ  จินดาทอง, 2540, หนา 70) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการไววางานวิชาการเปน
หัวใจสําคัญของโรงเรียน  สวนการบริหารบุคลากรที่ดี  งานธุรการที่ดี  เปนเพียงสวนประกอบที่เปน
ปจจัยสงเสริมงานวิชาการใหมีคุณภาพ  และอํานวยความสะดวกแกการบริหารงานวิชาการ  
โรงเรียนจะดีหรือเลวขึ้นอยูกับงานวิชาการของโรงเรียนจุดมุงหมายของงานวิชาการอยูที่การสราง
นักเรียน  ใหมีคุณภาพใหมีความรูมีจริยธรรมและคุณสมบัติที่ตองการสอดคลองกับอํานาจ เภทพอคา 
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(2540, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพ การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษาที่ 6 พบวา ปจจัยแวดลอมในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา อยูในระดับเหมาะสมสวนคุณภาพการบริหารงานวิชาการอยู
ในระดับคุณภาพดี  ทั้งนี้เนื่องจากวา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญที่สุดของการ
บริหารงานในสถานศึกษา ถาผูบริหารสามารถที่จะบริหารงานวิชาการไดอยางมีคุณภาพแลวก็จะ
สงผลตอคุณภาพของนักเรียน สามารถที่จะสรางความเชื่อมั่นใหกับผูปกครองนักเรียน ชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดปนอยางดี 

 เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีผลการวิจัย  ดังนี้ 
1)  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก

สอดคลองกับวรนารถ  เพ็ชรไกร (2538, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย ความตองการพัฒนาดานวิชาการ
ของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ พบวาความ
ตองการในการพัฒนา ดานวิชาการดานหลักสูตร มีความตองการอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
นิพนธ  กินาวงศ (2526, หนา 68-69) ไดกลาววา งานวิชาการคือหัวใจของสถานศึกษาหนาที่หลัก
ของโรงเรียนคือการใหความรูทางวิชาการแกนักเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนจะทําภาระหนาที่ไดสมบูรณ
ก็ตอเมื่อผูบริหารในโรงเรียนใหความสําคัญตองานวิชาการ รูและเขาใจขอบเขตการบริหารงานวิชาการ
เปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานหลักสูตรสอดคลองกับเจอรร่ี  (Jerry, 1996, p. 425) ไดทําการ
วิจัยเร่ือง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบกราฟฟคที่มีประสิทธิภาพ พบวา ควรรวบรวม
แนวคิดและสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบกราฟฟคที่จําเปนทางการศึกษาใหไดมากที่สุด
กอนดําเนินการพัฒนาหลักสูตร จากนั้นจึงแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบกราฟฟค และนักการศึกษา เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแลวควรมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้หนวยงานตนสังกัดควรสนับสนุน สงเสริมใหความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมดวย ทั้งนี้เนื่องจากวาสถานศึกษามีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ความตองการของสังคม รวมทั้งมีการรายงานผลการใชหลักสูตรแกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน 
และมีการประเมนิการใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

2)  ดานการพัฒนาการเรียนรู ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับดีซอเทล (Desautel, 1978, p. 42; อางถึงใน ศิริพรรณ  จินดาทอง, 2540, หนา 71) ไดศึกษาเรื่อง
การรับรูบทบาทในการบริหารงานของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐดาโกตาเหนือ  สหรัฐอเมริกา  
พบวา  ครูใหญมีความเห็นวาตนใชเวลาสวนใหญในการจดัการเรียนการสอน  และมีความเห็นอีกวา
เขาควรจะไดปฏิบัติหนาที่ในดานนี้ใหมากกวาที่ปฏิบัติอยูแลว  กับเห็นวาบทบาทการเปนผูนําใน
ดานการจัดการเรียนการสอนเปนบทบาทที่สําคัญสําหรับครูใหญ  สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มุงเนนการปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญใหผูเรียนรูจักตนเอง รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและการอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุข รวมทั้งการพัฒนาความเจริญงอกงามทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมเปนการ
เรียนรูเพื่อการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมหรือสถานการณตางๆและเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีงาม กลาวคือ เปนคนดี คนเกง และเปนคนที่มีความสุข มีจิตสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 41) สอดคลองกับวรนารถ  เพ็ชรไกร 
(2538, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย ความตองการพัฒนาดานวิชาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ พบวาความตองการในการพัฒนาดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน มีความตองการอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากวา
สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆ อยางครบถวน สถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  และมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง  
    3)  ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  ผลการวิจัยพบวาในภาพรวม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับบุษราคัม จรรยนาฏย (2544, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการ
ดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณธรรมผูเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พบวา ดานการวัดผล
ประเมินผลการเรียน และงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสงเสริมใหครูสรางเครื่องมือประเมินผล
ตามสภาพจริง ครูผูสอนแตละรายวิชาสรางเครื่องมือการวัดผลใหเปนไปตามจุดประสงคการเรียนรู 
และสภาพจริงครบทุกวิชา โรงเรียนมีเจาหนาที่ทะเบียน/วัดผล ทําหนาที่จัดทาํหลักฐานเกีย่วกบัประวตัิ
นักเรียน และมีการจัดขอมูลสารสนเทศของนักเรียน สอดคลองกับทั้งนี้เนื่องจากวาสถานศึกษามีการ
แตงตั้งคณะกรรมการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑในการวัดผลประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียนที่เปนมาตรฐาน และมีการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียนที่ชัดเจน 
    4)  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับคํากลาวของ รุง แกวแดง  (2545, หนา 5)  ไดกลาววา  บทบาทใหมที่สําคัญ
อีกประการหนึ่ง  ซ่ึงไมมีตําราที่ไหนในโลกกําหนดไว คือ มาตรา 30 ผูสอนสามารถ “วิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู  ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา” ฉะนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริม 
สนับสนุนใหผูสอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสาน หรือบูรณาการใชในการจัดการเรียนรูเพือ่พฒันา
คุณภาพของผูเรียน และเพื่อใหผลการวิจัยเปนประโยชนตอการแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนไดเปนอยางดีสถานศกึษาควรเนนการวิจัยท้ังในหองเรียนและการวิจัยในภาพรวมของสถานศึกษา 



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

 

 

88 

ซ่ึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามคูมือแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาสอดคลองกับบุษราคัม 
จรรยนาฏย  (2544, บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในโครงการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรมผูเรียน ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พบวา มีนโยบายสนับสนุนใหครูเขารับการประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน สงเสริมการจัดวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้เนื่องจากวาสถานศึกษามีการจัดเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ  
และเอกสารตางๆ ที่ชวยในการทําวิจัยของครู มีการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
อยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพในทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางครบถวน  
    5)  ดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผลการวิจัยพบวาในภาพรวม
อยูในระดับมาก  สอดคลองกับวรนารถ  เพ็ชรไกร (2538, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย ความตองการพัฒนา
ดานวิชาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ 
พบวาความตองการในการพัฒนาดานสื่อการเรียนการสอน มีความตองการอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 45) กลาววา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  มีความจําเปน
ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ จะชวยสงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
การเรียนการสอน ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชส่ือนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี รวมทั้งใหมีการประเมินผลการพัฒนาการใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ผูบริหารจะตองจัดใหสถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอน  เพราะสื่อเปนสิ่งที่ชวยใหครูและผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนสะดวกยิ่งขึ้น  ส่ือท่ีเปนส่ิงจําเปนสําหรับครูผูสอน  เชน  เอกสาร
หลักสูตร  คูมือครู  บันทึกการสอน  และนอกจากนี้แหลงการเรียนรูทุกรูปแบบ  เครือขายการเรียนรู
ที่สามารถใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง  ทั้งนี้เนื่องจากวาสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมา
ใชเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางเปนระบบ และมีการประสานงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีกับสถานศึกษา
อ่ืนอยูเสมอ รวมทั้งนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานวิชาการ  
    6)  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลอง
กับสุรพันธ  ยันตทอง (2525, หนา 54; อางถึงใน ศิริพรรณ  จินดาทอง, 2540, หนา 73) ไดกลาววา
การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุง  พัฒนาการสอนนักเรียนให
ไดผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด  อันไดแก  การควบคุมการเรียนการสอน  การฝกอบรมการวัดผล
การศึกษา  รายการสอน  โครงการสอน  โปรแกรมการเรียน  คูมือประกอบการเรียน  วัสดุอุปกรณ
การศึกษา  หองสมุด  โสตทัศนศึกษา  สอดคลองกับบุษราคัม จรรยนาฏย (2544, บทคัดยอ) ทําการวิจัย
เร่ือง การศึกษาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในโครงการ
ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรมผูเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พบวา 
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ดานการพัฒนาและการสงเสริมดานวิชาการ โรงเรียนจัดใหมีการสรางบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้อ
ตอการเรียนรู จัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  ทั้งนี้เนื่องจากวาสถานศึกษามีการนํานักเรียนไปศึกษา
ยังแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนอยางตอเนื่อง  มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมารวมพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน และการนิเทศติดตามการใชแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูอยางตอเนื่อง     
    7) ดานการนิเทศการศึกษา ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลอง
กับเชสเตอร (Chester, 1996,  p. 286-288) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริหารวิชาการของผูบริหาร
การศึกษาทั่วประเทศของสหรัฐอเมริกา  พบวา  พฤติกรรมทําใหการบริหารวิชาการของผูบริหารมี
สรรถภาพสูง  เนื่องมาจาการสงเสริมใหครูมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้นไดแกมีการจัดปฐมนิเทศ
เพื่อชวยเหลือครูใหม หาวิธีวิจารณ งานของครูแบบติเพื่อกอโดยไมใหเสียกําลังใจ  จัดใหมีการอบรม
ความรูเกี่ยวกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติมแกคณะครูเพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน  สอดคลองกับแมททอกซ 
(Mattox, 1978, p. 61) ไดศึกษาเรื่องความตองการในการปฏิบัติงานของครูใหญโรงเรียนประถม  ในรัฐ
อิลลินนอยส  สหรัฐอเมริกาพบวา  ความตองการที่อยูในระดับสูงของครูใหญคือ  ความตองการที่จะ
มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับกับการนิเทศ ทั้งนี้เนื่องจากวา  สถานศึกษามีรูปแบบ  วิธีการ
นิเทศภายในที่หลากหลาย  มีการประเมินผลการนิเทศภายในอยางเปนระบบ  และมีการจัดระบบ
การนิเทศงานวิชาการไวอยางชัดเจน  
    8)  ดานการแนะแนวการศึกษา  ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากวาผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับงานแนะแนวการศึกษา และสรางความตระหนัก
ถึงคุณคาของงานแนะแนว โดยจะเริ่มตนที่ครูที่ปรึกษาของแตละหอง ระดับชั้นและครูผูรับผิดชอบ
งานแนะแนวของโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจถึงกระบวนการแนะแนว นอกจากนี้แลวสถานศึกษา
มีการประชุมผูปกครอง  ชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธกับโรงเรียน มีการสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา
ความรูเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา  และการแลกเปลี่ยนความรู  วิธีการ  แนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น นอกจากนี้แลวผูบริหารยังใหความสําคัญในงานแนะแนวการศึกษา 
    9)  ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ผลการวิจัยพบวาใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับณรงคฤทธ์ิ  ปรีชานุกูล (2542, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการศึกษา
สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดแพร ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร โดยรวมพบวาดานกระบวนการ 
และดานผลผลิต มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากวาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 ใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหาร ซ่ึงโรงเรียนจะตอง
ดําเนินงานเปนประจํา และตองมีการนําผลการประเมินภายในมาชี้แจงใหแกผูเกี่ยวของไดรับทราบ  
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มีการวางแผนและมอบหมายใหครูรับผิดชอบมาตรฐานและตัวบงชี้ และมีการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการประเมินจากองคกรภายนอก  

10)  ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการชุมชน ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  สอดคลองกับชีทซ  (Sheet, 1985)  ไดทำการวิจัยเร่ือง  ความเห็นและความคิดหวังของ
ครูใหญ ครูและผูปกครองของนักเรียน เกี่ยวกับบทบาทของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา 52 คน 
ครู 124 คน และผูปกครองของนักเรียน 74 คน พบวา ครูใหญควรจะเปนผูจัดการเกี่ยวกับการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนเปนเปาหมายแรกในการจัดการศึกษา  สอดคลองกับสกุล  กังวานไกร (2542, 
บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ พบวา มีประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
ดานบริการทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการแกชุมชนอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากวา
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีการประชาสัมพนัธ
ความกาวหนาของการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และมีการใหบริการแกชุมชนดวยวิธีการที่
หลากหลาย  
    11)  ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นผลการวิจัย
พบวา ในภาพรวมอยูในระดบัมาก สอดคลองกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีเ่ปนนิติบุคคล
ตามกฎหมาย การประสานความรวมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศกึษาและองคกรอื่นมแีนวทาง 
การปฏิบัติไว คือประสานความรวมมือ  ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน  
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัอดุมศกึษา ทัง้บรเิวณใกลเคยีง  
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ตางเขตพื้นที่การศึกษาสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับองคกรตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากวาสถานศึกษามีการปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินงานในการประสานงานเพื่อพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นอยางตอเนื่อง มีการศึกษา
ถึงความตองการในการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น  และมีการขอความชวยเหลือทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนางานวิชาการ  
    12)  ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับจํารัส   
ปตตานัง  (2541, บทคัดยอ)  ศึกษาการปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอพล จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจในบทบาท
หนาที่ สภาพการปฏิบัติงาน ปญหา และขอเสนอแนะดานการสงเสริมการศึกษา อบต. คิดวาควรจะ
จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน ประสานงานการจัดการศึกษา มีการประชาสัมพันธการศึกษา ใหการสนับสนุน
ชวยเหลือวัสดุ อุปกรณแกหนวยงานการศึกษา ทําการฝกอบรมวิชาชีพในทองถ่ิน ใหการสนับสนุน
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งบประมาณแกหนวยงานการศึกษาจัดใหทุนการศึกษาแกนักเรียน  ทั้งนี้เนื่องจากวาสถานศึกษามี
การศึกษาถึงความตองการในการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น มีการประสานความรวมมือ
กับสถานศึกษาอื่นในการพัฒนางานวิชาการอยางตอเนื่องทั้งในและนอกเขตพื้นที่  มีการขอความ
ชวยเหลือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนางานวิชาการ  ดังนั้นผูบริหารควรจะตอง
สงเสริมใหโรงเรียนมีการประสานงานระหวางหนวยงานที่สนับสนุนงานวิชาการใหกับชุมชน  เพื่อ
สรางสังคมแหงการเรียนรูใหแกชุมชน  ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นก็จะสนองตอบกับมายังการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  และยังชวยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  ครู  และบุคลากรใน
โรงเรียน 

 5.2.3  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการทํางานและโดยรวม
และรายดาน ไมแตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  
สอดคลองกับแมคคารธีร (McCarthy, 1971, p. 705) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอรซ่ี จากกลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน 
ผูชวยผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชาและครู ผลการวิจัยพบวา กลุมครูมีความคิดเห็นไมสอดคลองกับ
ผูชวยผูบริหารและผูชวยฝายวิชาการเกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงานดานวิชาการ เร่ืองการสังเกต
การสอน การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานดานวิชาการ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความเห็น
ตรงกันวา ผูบริหารโรงเรียนควรจะมีบทบาทมีความรับผิดชอบ และบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด นอกเหนือจากการบริหารงานดานอื่นๆ  ทั้งนี้เนื่องจากวาการบริหารงานวิชาการถือวาเปน
หัวใจสําคัญของการบริหารงานในโรงเรียน  ซ่ึงผูบริหารจะตองดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวง
และกําหนดนโยบายของโรงเรียนใหสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  5.2.4  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดาน 
แตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคลองกับวรนารถ  เพ็ชรไกร (2538, บทคัดยอ) 
ไดทําการวิจัย ความตองการพัฒนาดานวิชาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษา
เอกชน จังหวัดสมุทรปราการ พบวาความตองการในการพัฒนา ดานวิชาการ 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน ดานวัดผลประเมินผล มีความตองการ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยสวนรวมปญหาความตองการพัฒนางานวิชาการของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา ความตองการดานหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อ
การเรียนการสอน ดานวัดผลและประเมินผลไมแตกตางกัน  สอดคลองกับอํานาจ  เภทพอคา (2541, 
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บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพ การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษาที่ 6 พบวา ปจจัยแวดลอมในการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา อยูในระดับเหมาะสมสวนคุณภาพการบริหารงานวิชาการอยูใน
ระดับคุณภาพดี โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน คุณภาพการบริหารงานวิชาการไมแตกตาง  ทั้งนี้
เนื่องจากวาโรงเรียนขนาดใดก็ตามผูบริหารจะตองใหความสําคัญตอการบริหารงานวิชาการเปน
อันดับแรก 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1)  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกําหนดภารกิจ
ในการปฏิบัติงานของครู  และผูบริหารในดานการพัฒนาหลักสูตรไวใหชัดเจน  

2)  ดานการพัฒนาการเรียนรู  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสงเสริมใหครูทําวิจัย
ในชั้นเรียน อยางตอเนื่องและเปนระบบ 
    3)  ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  ผูบริหารสถานศึกษาควร
จัดใหมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรูกับนักเรียนทุกชวงชั้น และใชวิธีการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลายเนนสภาพจริง 
    4)  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสนับสนุน
สงเสริมใหครูสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูได  และทําวิจัยเพือ่พัฒนาระบบการบริหารงาน
ในโรงเรียน 
    5)  ดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควร
มีการพัฒนาปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน  และสงเสริม
การเรียนรู 
    6)  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู   ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการปรับปรุงแหลงเรียนรู
ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาพของชุมชน ซ่ึงผูเรียน
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
    7)  ดานการนิเทศการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีโครงการนิเทศภายในเพื่อ
การพัฒนาโรงเรียนในแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนไวเปนประจําทุกป 
    8)  ดานการแนะแนวการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนการในงาน
แนะแนวการศึกษาไวอยางชัดเจน  
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    9)  ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ควรมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  และนําผลที่ไดมาเปน
ขอมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนางานตอไป 
    10)  ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการชุมชน  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผน
รวมกับผูนําชุมชน  และองคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาชุมชน    
    11)  ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นผูบริหาร
สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
อยางชัดเจน  
    12)  ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการนําครูไปศึกษาและรวมกันพัฒนากับ
สถานศึกษานอกเขตพื้นที่การศึกษา   
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
    1)  ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงตอความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    2)  ควรมีการศกึษาถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูผูสอน  


