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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

              การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 
 วัตถุประสงคของการวิจยั 
             1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
              2.  เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนครูและผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จํานวน  173  โรงเรียน  จํานวนประชากรทั้งสิ้น
2,356  คน 
            2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนครูและผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ซ่ึงกําหนดขนาดตัวอยางจากตาราง
ของ เครจซี่กับมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1993, p. 247)  โดยใชขนาดโรงเรียนเปนเกณฑในการสุม 
ซ่ึงไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  120  คน  และครูผูที่ทําหนาที่วิชาการ
ในโรงเรียนเดียวกัน  จํานวน  120  คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 
 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแกครูที่ทําหนาที่
ครูวิชาการและผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูป
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  มีลักษณะ
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  (Rating Scales)  ตามแนวคิดของ  ลิเคอรท (Best & 
Kahn, 1993, p. 246-250)  แสดงระดับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา
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ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  นอกจากนี้  ยังมี
แบบสอบถามปลายเปดเปนรายดานเพื่อใหกลุมตัวอยางเขียนขอมูลเพิ่มเติม 
  การวิเคราะหขอมูล 
 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร  วิเคราะหผลดังนี้ 
  1)  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จะวิเคราะหโดยใชความถี่และคารอยละ
แลวนําเสนอในรูปตารางและคําบรรยาย 
   2)  สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จะวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปตาราง  และคําบรรยายประกอบ                                            
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
               สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
  5.1.1  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูใน
ระดับมากทุกดาน  เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงไป  ดังนี้  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  
ดานการวัดผลประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน  ดานการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และดาน
การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ   
             5.1.2  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน  พบวา  ดานที่มีปญหาในระดับนอย  3  ดาน  ดังนี้  คือ  ดานการวัดผลประเมินผลและ
การเทียบโอนผลการเรียน  ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  สวนดานอื่นๆ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงไป  
ดังนี้  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดานการสงเสริม
ชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  ดานการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และ
ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  
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5.2  อภิปรายผล 
 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจยัดังกลาว อภิปรายผลการวิจัยได  ดังนี ้
 5.2.1 สภาพการบริหารงานวชิาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 
 จากการวิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สกุล  กังวานไกล  (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ  โดย
กลุมตัวอยางเปนผูบริหาร  377  คน  ครูผูสอน  292  คน  พบวา  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ  มีคาเฉลี่ย
ดานประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
ปรากฏผล  ดังนี้ 
                         1)  ดานการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
   ผลการวิจัยพบวา  สภาพการบริหารงาน  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
อยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกบังานวิจัยของ สมคิด  เจริญหิรัญ  (2545, บทคัดยอ)  การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  ผลการวิจัยสรุป
ไดวา  ไดหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับปานกลาง  หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  
เหมาะสมกับผูเรียน  สามารถนําไปใชในชีวิตประจาํวันเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพได องคประกอบ
ของหลักสูตรมีความหมายเหมาะสมสอดคลองกัน ดังที่  เจอรรี่  (Jerry, 1996, p. 4254-A) ไดทํา
การวิจัยเร่ือง  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบกราฟกที่มีประสิทธิภาพ  พบวาควรรวบรวม
แนวคิดและสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบกราฟกที่จําเปนทางการศึกษาใหไดมากที่สุด
กอนดําเนินการพัฒนาหลักสูตร จากนั้นจึงแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประกอบดวย  ผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบกราฟก  และนักการศึกษา  เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแลวควรมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะหนวยงานตนสังกัดสนับสนุน  สงเสริม
ใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูรที่เหมาะสม  การที่สภาพการบริหารงานดานการพัฒนาหลกัสตูร
สถานศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและดําเนินงานตามแผน  มีการแบงงานตามหลักการ
มีสวนรวม  โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  สามารถตรวจสอบได  และเผยแพรตอสาธารณชน 
สรางความตระหนักใหแกบุคลากรและชุมชนใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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 2)  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
                             ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูใน
ระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับกษมา วรวรรณ  ณ  อยุธยา (2539, หนา  2-20)  ไดกลาวไววาการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  ตองจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติใหมากที่สุด  และเนนให
เกิดความคิดรวบยอดในกลุมประสบการณตางๆ ตองใหสอดคลองกับความสนใจ กับสภาพชีวิตจรงิ
ของผูเรียน  การที่สภาพการบริหารงานดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการกระตุนและ
สรางความตระหนักในภาระหนาที่ครู  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาคและรายปและ
สงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพตามความตองการและความจําเปน 
ในดานการเรียนการสอน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง 
                         3)  ดานการวัดผลประเมินผลและการเทยีบโอนผลการเรียน 
                              ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน  อยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับแมทท็อกซ  (Mattox, 1987, p. 6061-A)  ที่ศึกษา
ความตองการในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐอิลินอยล  พบวา  ความตองการ
ที่มีอยูในระดับมาก  คือ  ความตองการที่จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผล
การที่สภาพการบริหารงานดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  อยูในระดับมาก  เนื่องจากสถานศึกษาจัดทําเอกสาร
หลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  มีระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนและจัดใหวัดผลและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนในทุกระดับชั้น 
  4)  ดานการประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
                               ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานดานการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา  อยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ทรงศักดิ์  ชมสวน  และคนอื่นๆ
(2543, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร  พบวา  สภาพการดําเนินงานโดยรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมากเปนสวนใหญ  ส่ิงที่ผูบริหารดําเนินการมากคือ  การจัดประชุม  สัมมนา  เพื่อสราง
ความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  มีการเตรียมความพรอม
ดานบุคลากร ทรัพยากร ผูบริหารดําเนินการเผยแพรระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให
สาธารณชนทราบ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลพรอมทั้งปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา การที่สภาพการบริหารงานดานการประกัน
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คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  อยูใน
ระดับมาก  และเนื่องจากสถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษา มีการประชุมสัมมนาเพื่อสรางความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และมาตระฐานการศึกษา สนับสนุนสงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาในระดับกลุมงานภายในสถานศึกษา 
                          5)  ดานการพฒันาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
                                ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานดานการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา  อยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับ  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
(2536, หนา 6-7)  กลาวไววา  ผูบริหารโรงเรียนควรจัดหาและบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ
การเรียนการสอนแกครูอยางเพียงพอและครบถวนทุกกลุมประสบการณ มีการสํารวจความตองการ 
วางแผนเพื่อจัดและดําเนินการจัดหา บริการและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
การที่สภาพการบริหารงานดานการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาสราง
ความตระหนักใหบุคลากรในสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจ
และทักษะในการผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี  มีการพัฒนาหองสมุดเพื่อเปนศูนยสื่อเทคโนโลยี  
จัดใหมีการยมืหนังสือหองสมุดไปอานที่บาน 
  6)  ดานการพฒันาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
                                ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
อยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2543, หนา 67)  
ไดระบุบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสรุปไดวา ผูบริหาร
ตองปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อปฏิรูปการเรียนรูโดยสนับสนุนและมีสวนรวมกับ
ผูเรียนและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการบริการจัดการอํานวยความสะดวกใหกับ
ครูผูสอน การพัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีบรรยากาศที่ เอื้อตอการเรียนรู สามารถใช
แหลงเรียนรูตางๆ เปนหองเรียน นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง  การที่สภาพการบริหารงาน ดาน
การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
อยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียน มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม และสงเสริมใหครู ผูเรียนได
ใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน 
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  7)  ดานการวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                                 ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ  กษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา  (2539, หนา 2-20)  กลาวไววา ผูบริหาร
จะตองกระตุนใหครูวิเคราะหปญหาดานการเรียน มีการประสานงานการจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา 
พัฒนาวิธีสอนอยางสม่ําเสมอ สงเสริมใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู สามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู ซ่ึงผลการวิจัย
จะเปนประโยชนตอการแกปญหาหรือการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดี การที่สภาพ
การบริหารงาน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูไดรับ
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู ใหครูเขาอบรมทําวิจัยใน
ช้ันเรียนอยางนอย ปละ 1 เร่ือง สรางความตระหนักใหแกบุคลากรใหเห็นประโยชนและความสําคัญ
ของการทําวิจัยในชั้นเรียน 
                        8)  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแขง็ทางวิชาการ 
                                  ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ  อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  กิใจ (Kijai.1987, p. 329-A) ไดศึกษาคุณลักษณะของ
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จจากปจจัยพื้นฐาน  5  ประการพบวาความสัมพันธระหวางบานกับ
โรงเรียนเปนปจจัยที่ชวยใหการดําเนินงานของผูบริหารประสบความสําเร็จดวยเชนกัน การที่สภาพ
การบริหารงานดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาใหบริการและรวมมือ
กับชุมชนในเรื่องการพัฒนาทองถ่ินเพื่อนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู กรรมการสถานศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนและผูปกครองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา สนับสนุนให
แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.2.2  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 จากการวิเคราะหขอมูลปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับ  อนันต  กัลปปะ  (2545, บทคัดยอ)  ศึกษาปญหาและแนวทางการ
แกปญหาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ปญหาในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศกึษา
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ของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  อยูในระดับ
ปานกลาง                               
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏผล ดังนี้ 
  1)  ดานการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
                                 ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ สมคิด ศรีปราชญ  (2545, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาสภาพปจจุบัน
และปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี  ผลการวิจัยพบวา  1.  สภาพปจจุบันการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในโรงเรียนประถมศึกษา 
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดบัปานกลาง 2. ปญหา
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  การที่ปญหาการบริหารงานดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูและชุมชนยังขาดความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2)  ดานการพฒันากระบวนการเรยีนรู 
                                 ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยูใน
ระดับนอย  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ บํารุงรัตน  เจนนาวิน  และคนอื่นๆ (2544, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย  พบวา  ปญหาการจัดการเรียนการสอน  โดยภาพรวม 
อยูในระดับปานกลาง  การที่ปญหาการบริหารงานดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  อยูในระดับนอย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูไดรับ
การสงเสริมใหเขารับการฝกอบรม  เพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพตามความตองการและความจําเปน
ในสถานศึกษา  แสวงหาความรูอยูเสมอ  และกําหนดผลการเรยีนรูตามที่คาดหวังรายภาคและรายป 
                           3)  ดานการวัดผลประเมินผลและการเทยีบโอนผลการเรียน 
                               ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน
ผลการเรียน อยูในระดับนอย  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ กรนิตต กวานดา  (2541, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสกลนคร 
พบวา ภาพรวมของโรงเรียนมีปญหาอยูในระดับนอย  และยังสอดคลองกับ  สมศรี  มธุรสสุวรรณ 
(2541, หนา 190-192)  ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  พบวา  โรงเรียนใชนโยบายของกรมสามัญศึกษาเปน
แนวทางจัดทําแผนงาน  มีการนิเทศ  ติดตามผล  ในเรื่องการวัดผลและประเมินผลไดมีการจัดทํา



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

 

 

80 

ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับนอย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูไดรับ
การสงเสริมใหมีการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดใหวัดผลประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียนในทุกระดับชั้น  และมีระเบียบการวัดผล
ประเมินผลการเรียน 
                            4)  ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
                                 ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานดานการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาอยูในระดับนอย  สอดคลองกับการวิจัยของ นรินทร มีมาก และคนอื่นๆ (2543, 
บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา ปญหาการดําเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  
ทั้ง  3  ดาน  ในภาพรวมอยูในระดับนอย  และสอดคลองกับ  บํารุงรัตน  เจนนาวิน  และคนอื่นๆ 
(2544, บทคัดยอ)  ศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย  พบวา  สภาพการจัดการเรียนการสอน
ตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดสุโขทัย  พบวา  สภาพ
การจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  รายการที่มีปญหาการจัดการเรียนการสอนสูงสุด  คือ  ดานการวางแผน 
การจัดการเรียนการสอน  การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความตองการ  นักเรียน  
และสอดคลองกับเนื้อหา  และหลักสูตรมีการประสานชุมชนในการจัดสภาพแวดลอมธรรมชาติใน
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู  ทั้งนี้อาจเปนเพราะไดมีการสงเสริมใหครูนําขอมูลและนําผลการประเมินมา
ใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน  ปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
และมีการกํากับติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงานผลการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
  5)  ดานการพฒันาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
                                 ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานดานการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภาพ  จันตะคาด (2535, บทคัดยอ) 
ที่ศึกษาความตองการและปญหาในการนํานวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอนไปใชในโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตการศึกษา  8  พบวา  นกัเรียนมีความตองการใหครูนํานวัตกรรมมาใชในระดับมาก 
แตโรงเรียน  ผูบริหาร  ครูมีการสงเสริมและใชส่ือในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาตนเองและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  มีการจัดใหยืมหนังสือหองสมุดไป
อานที่บาน  
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                           6)  ดานการพฒันาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
                                ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ บํารุงรัตน  เจนนาวิน  และคนอื่นๆ (2544, 
บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย  พบวา  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโรงเรียนไดมีการประสานกันกับชุมชนในการจัดสภาพแวดลอมธรรมชาติในชุมชน
ใหเปนแหลงเรียนรู  อยูในระดันปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีการสงเสริมใหครู  ผูเรียนไดใช
แหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน  มีการจัดระบบสารสนเทศภายใน
อยางเปนระบบและเปนปจจุบัน  และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
                          7)  ดานการวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                                 ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานดานการวิจัยเพื่อพฒันาการศึกษาอยูใน
ระดับปานกลาง  สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปราณี  หนูขาว  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศโรงเรียนแกนนาํปฏิรูปการเรียนรู  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ อนันต  กัลปปะ  (2545, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหา
การดําเนนิงานพัฒนาคณุภาพการศึกษาโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการศึกษา  พบวามีปญหาอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกับการทําวจิัยในชั้นเรยีน 
   8)  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแขง็ทางวิชาการ 
                                ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  สกุล  กังวานไกล (2542, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 
พบวา  มีประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ  ดานบริการ
ทางวิชาการอยูในระดับปานกลาง  งานบริการทางวิชาการแกชุมชน  และดานงานสงเสริมวิชาการ 
ผูบริหารโรงเรียน  ทุกกลุมประสบการณมีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน  อยูใน
ระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชน  และเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
                
 5.3.1  จากผลการวิจัยในครัง้นี้มีขอเสนอแนะ ดังนี ้
              1)  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและดําเนินงานตามแผน  มีการแบงงานตามหลักการมีสวนรวม  โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
สามารถตรวจสอบได  และเผยแพรตอสาธารณชน  สรางความตระหนักใหแกบุคลากรและชุมชน
ใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2)  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ครูควรไดรับการสงเสริมใหเขารับการฝกอบรม  
เพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพตามความตองการและความจําเปนในสถานศึกษาแสวงหาความรูอยูเสมอ  
และกําหนดผลการเรียนรูตามที่คาดหวังรายภาคและรายป 
  3)  ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน  ครูควรไดรับการสงเสริม
ใหมีการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดให
วัดผลประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียนในทุกระดับชั้น  และมีระเบียบการวัดผลประเมินผล
การเรียน 
  4)  ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ควรมีการสงเสริมให
ครูนําขอมูลและนําผลการประเมินมาใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน  ปรับปรุงและพัฒนา  
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และมีการกํากับติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล  และ
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  5)  ดานการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ครูควรเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาตนเองและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  มีการจัดใหยืมหนังสือหองสมุดไปอานที่บาน 
  6)  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู  ควรมีการสงเสรมิใหครู  ผูเรียน
ไดใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน  มีการจัดระบบสารสนเทศภายใน
อยางเปนระบบและเปนปจจุบัน  และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
  7)  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ครูควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การทําวิจัยในชั้นเรียน 
  8)  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  สถานศึกษาควร
มีการแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชนและใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรู  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  และมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
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         5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
                จากผลการวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจยัมีขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังตอไป ดังนี ้
  1)  ควรมีการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มีเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง เพื่อที่จะไดเปรียบเทียบกันระหวางเขตพื้นที่ใกลเคียง 
  2)  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3)  ควรศึกษาแนวทางการแกปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเชิงคุณภาพในสถานศึกษา 
 


