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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวดที่  1  บททั่วไป  ความมุงหมายและหลักการ  มาตรา  6  ไดบัญญัติไววา  การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคณุธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และมาตรา 7 
บัญญัติวา  ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ  หนาที่ เสรีภาพ  
ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค  และศักดิ์ศรีความเปนมนษุย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  
รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ของชาติ  การกีฬา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  และความรูอันเปนสากล  ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจักพ่ึงตนเอง  มีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู  และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
               เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2547, หนา 35)  ไดกลาวถึงการปฏิรูปการศกึษานบัแต  19  สิงหาคม 
2542  วาผลการปฏิรูปการศึกษายังไมตอบสนองความคาดหวังหลายดานของสังคม แมวาที่ผานมา
รัฐบาลใหความสําคัญกับการเพิ่มความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางนาชื่นชม  พรอมกับ
การนําเสนอยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาสูระดับปฏิบัติการซึ่งหมายถึงสถานศึกษา  โดยมีมุมมอง
ความเขมแข็งหรือสถานภาพปจจุบันเปน  3  ระดับ  คือ 
                ระดับแข็งแรง  คือ  สถานศึกษาที่พรอมจะดูแลตนเองได  สามารถบริหารจัดการในเรือ่ง 
ตางๆ ไดอยางเต็มที่ทั้งในดานวิชาการ  บุคลากร  งบประมาณ  และการบริหารทั่วไป  เชน สถานศึกษา
ดีเดน  สถานศึกษาขนาดใหญมีทรัพยากรมากและความพรอมดานตางๆ 
                ระดับกลาง  คือ  สถานศึกษาที่ตองการสนับสนุนจากสวนกลางผสมกับการชวยเหลือ
ตนเองบางดานที่มีความพรอม  เชน  เขตพื้นที่อาจเขามาชวยในดานงบประมาณและบุคลากรบางใน
บางสวน  แตสถานศึกษาบริหารจัดการดานวิชาการเอง 
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                ระดับกําลังโต  คือ  สถานศึกษาในระดับที่เขตพื้นที่ตองใหการชวยเหลือเปนพิเศษ  เชน 
สถานศึกษาขนาดเล็ก  สถานศึกษาในเขตชนบทที่อยูหางไกล หรือในเขตพื้นที่กันดาร  สถานศึกษา
ที่นักเรียนสวนใหญยากจน ฯลฯ ซ่ึงสถานศึกษาเหลานี้มักขาดความพรอมในดานตางๆ คอนขางมาก  
ดังนั้นจึงควรไดรับความชวยเหลือและอุดหนุนคอนขางมากจากเขตพื้นที่และหนวยศึกษากลาง 
                 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 จึงเปนการปรับเปลี่ยนการศึกษาครั้งสําคัญทั้งแนวคิดโครงสรางและกระบวนการ 
ดวยความมุงมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยและคุณภาพของคนไทยโดยรวมใหสูงขึ้น 
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวของและสงผลกระทบตอคนไทยทุกคนการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญนี้
จึงจําเปนตองดําเนินการบนพื้นฐานของปรัชญาสภาพที่เปนจริงความเปนไปได และตองดําเนินการ
อยางรอบคอบระมัดระวังรวมทั้งตองใชยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมอีกดวย (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2544, หนา 1) 
                พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
หมวด  5  มาตรา  39  บัญญัติใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยงัคณะกรรมการและสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ดังนั้นความรับผิดชอบที่มีตอการจัดการศึกษา
จึงปรากฏอยูที่สถานศึกษาภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545, หนา 21) 
                ปญหาการจัดการศึกษาในปจจุบันเกิดจากสภาพปญหาทางดานระบบบริหาร  และการจดัการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เนนการรวมศูนยอํานาจไวในสวนกลาง แมจะมีการมอบอํานาจไวเพียง
บางเรื่อง การกระจายอํานาจลงสูเขตพื้นที่การศึกษายังมีนอย  ในการบริหารงานโดยเฉพาะในดาน
นโยบายและแผน งบประมาณและความไมตอเนื่องของแผน  เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
ระดับสูงและทางการเมือง ทําใหเกิดความสูญเปลาทั้งในดานทรัพยากรและกอใหเกิดปญหาตอเนื่อง
หลายประการ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 2) 
                จากเหตุผลดังกลาวนี้เปนแรงจูงใจใหผูวิจัยสนใจศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
วิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

               1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
              1.2.2  เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
               
1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

 1.3.1  ทราบสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
 1.3.2  ทราบปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
 1.3.3  ผลการวิจัยจะเปนแนวทางในการปรบัปรุงการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ใหมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

                1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
                 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย พ.ศ. 2546  ไดกําหนด
ขอบขายของงานบริหารงานวิชาการไว  12  ดาน  แตทั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางการบริหารงาน
วิชาการไว  8  ดาน  ซ่ึงเปนแนวทางการบริหารงานวิชาการ  ตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2545  โดยไดกําหนดเนื้อหาไว  8  ดาน  คือ 
                          1)  ดานการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
                          2)  ดานการพฒันากระบวนการเรียนรู 
                          3)  ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
                          4)  ดานการประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
                          5)  ดานการพฒันาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
                          6)  ดานการพฒันาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
                          7)  ดานการวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                          8)  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแขง็ทางวิชาการ 
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     1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1)  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนครูและผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จํานวน  173  โรงเรียน  จํานวนประชากร
ทั้งสิ้น  2,356  คน 
             2)  กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนครูและผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ซ่ึงกําหนดขนาดตัวอยางจากตาราง
ของ เครจซี่กับมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1993, p. 247)  โดยใชขนาดโรงเรียนเปนเกณฑในการสุม 
ซ่ึงไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  120  คน  และครูผูที่ทําหนาที่วิชาการใน
โรงเรียนเดียวกัน  จํานวน  120  คน 
 

1.5  ตัวแปรที่ศึกษา 
 

  15.1  ตัวแปรตน  คือ  ตาํแหนง  ไดแก  ครูที่ทําหนาที่วิชาการ  และผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 
               15.2  ตัวแปรตาม  คือ  การบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ใน  8  ดาน  ไดแก 
                  1)  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                 2)  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
                  3)  ดานการวดัผล  ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน 
                  4)  ดานการประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
                  5)  ดานการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
                  6)  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
                  7)  ดานการวจิัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา 
                  8)  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
 

1.6  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

               ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวสรุปหลักการและแนวคิดการดําเนินงาน
ดานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดย
ขอบเขตการดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต  2  ใน  8  ดาน 
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              1. 6.1  ดานการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
                1.6.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
                1.6.3  ดานการวัดผล  ประเมนิผล  และการเทียบโอนผลการเรียน 
                1.6.4  ดานการประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 
                1.6.5  ดานการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
                1.6.6  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
                1.6.7  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
                1.6.8  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
 

                            ตัวแปรตน                                                                                              ตัวแปรตาม 
 

 
 
      

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ 
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของ 

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ใน  8  ดาน 

     1.  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     2.  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
     3.  ดานการวัดผล ประเมนิผล  และ 
          การเทียบโอนผลการเรียน 
     4.  ดานการประกันคณุภาพภายในและ 
          มาตรฐานการศึกษา 
     5.  ดานการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยี 
          เพื่อการศึกษา 
     6.  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
     7.  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
     8.  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
           ทางวิชาการ 

                  ตําแหนง 
     1.  ผูบริหารสถานศึกษา 

  2.  ครูวิชาการ 
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1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

                ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดกาํหนดนิยามศพัทที่เกี่ยวของในการวิจัยดังนี้ 
 1.7.1  สภาพ  หมายถึง  สภาพความเปนอยูจริงในปจจุบันของการบริหารงานวิชาการ
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 1.7.2  ปญหา หมายถึง ความยุงยากของการปฏิบัติงานวชิาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 1.7.3  การบริหารวิชาการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  หมายถึง  การบริหารงานดาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล  ประเมินผล  และ
การเทียบโอนผลการเรียน  ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ดานการพัฒนา
และใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
 1.7.4  สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา   เขต  2  จํานวน  173  โรงเรียน 
 1.7.5  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 
 1.7.6  ครู  หมายถึง  ครูท่ีทําหนาที่วิชาการในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  2 
 1.7.7  หลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเอง 
 1.7.8  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
มวลประสบการณที่สถานศึกษาจัดใหแกผูเรียนตามสภาพ และความตองการของทองถ่ินนั้นๆ เพื่อให
ผูเรียนพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุด  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
 1.7.9  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากประสบการณ
เดิมไปสูประสบการณใหมเปนการมุงปลูกฝงดานปญญาเพื่อพัฒนาการคิดที่เกิดการเรียนรู 
 1.7.10  การวัดผลประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบการเรียนรูและพัฒนาการ
ตางๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร  เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรยีนการสอน 
 1.7.11  การเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การนําผลการเรียนในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัยที่ผูเรียนสะสมไวจากสถานศึกษาเดียวกันหรือตางสถานศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
มาประเมินเปนผลการเรียนสวนหนึ่งของหลักสูตรในระดับใดระดับหนึ่งที่ผูเรียนจะเขาศึกษาตอ 
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 1.7.12  การประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  การติดตามตรวจสอบและตัดสินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยบุคคลของสถานศึกษาเองหรือโดยหนวยงานตนสังกัด
ที่ทําหนาที่ดูแลสถานศึกษานั้น 
 1.7.13  มาตรฐานภายใน  หมายถึง  ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค
และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้น 
 1.7.14  การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  หมายถึง  การพัฒนาสื่อการใชส่ือ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.7.15  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  หมายถึง  การจัดทําและพัฒนาแหลงเรียนรู
ของสถานศึกษา 
 1.7.16  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การสงเสริมสนับสนุนใหครูทําวิจัย
เพื่อพัฒนาผูเรียน หลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู 
 1.7.17  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  หมายถึง  การสงเสริมและ
สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการเสริมความรูและประสบการณใหกับชุมชน 


