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แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
Guidelines for the Academic Administration of Ban Raj Pak Dee
School under Chiang Rai Primary Educational
Servic Office Area 4
นางสาวสิริรัตน์ เขื่อนวัง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร.พูนชัย ยาวิราช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 2) เพื่อหาเหตุและปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้าน
ราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และ 3) เพื่อหาแนวทางในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 1 คน และครู จ�ำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 28 คน เครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพการ
บริหารงานวิชาการและแนวทางการบริหารงานวิชาการ ใช้แบบสอบถามทั้งสิ้น 28 ฉบับ โดยเป็นประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการ
วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่
ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
สภาพการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านเกือบทุกด้าน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
ด้านบริหารจัดการหลักสูตรและด้านจัดการเรียนการสอน ที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการด�ำเนินงาน ตลอดทั้งมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เหตุและปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและเกือบทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ยกเว้นด้านชุมชนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพทั่วไปของโรงเรียน และด้านครูผู้สอนนั้นมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านการจัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนโดยให้ บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ การจัดแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุน
การบริหารงานวิชาการ จัดท�ำแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
แนวทางการบริหารงานวิชาการ ด้านหลักสูตรและการน�ำหลักสูตรไปใช้ ควรมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ
ตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ ด้านการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบผลส�ำเร็จ ให้ครูทุก
คนจัดท�ำคู่มือการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามขั้นตอนกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียน ด้านการวัดผลประเมินผล จัดอบรมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางการวัดและ
ประเมินผล ด้านสภาพของโรงเรียนต้องก�ำหนดนโยบาย จัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนโดยให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมรับ
ผิดชอบด�ำเนินงาน ด้านผู้บริหารควรพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติ
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แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

งานให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย ด้านครูผู้สอนควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและมีแรงจูงใจในการน�ำประสบการณ์ด้านการสอน
มาพั ฒ นาการเรี ย นการสอน ด้ า นชุ ม ชน ต้ อ งอาศั ย หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว ม และความร่ ว มมื อ ในการวางแผนการจั ดกิ จ กรรม
ด้านทรัพยากร การด�ำเนินการกับทรัพยากรต้องมีหลักการ วิธีการและแนวคิดเป็นกรอบเพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพ

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the conditions of academic administration of Ban Raj
Pak Dee school under Chiang Rai Primary Educational Service Office Area 4, 2) to examine the causes and
factors affecting academic administration of Ban Raj Pak Dee school under Chiang Rai Primary Educational
Service Office Area 4, and 3) to investigate the guidelines for academic administration of Ban Raj Pak Dee
school under Chiang Rai Primary Educational Service Office Area 4. The population of this research was 28
people consisted of 1 administrator and 27 teachers. The research instruments were a checklist and
five-rating scale questionnaire, and an interview form on general information, conditions, and guidelines of
academic administration. Percentage, mean, and standard deviation were used for the data analysis.
The research findings appeared that the overall condition of academic administration and most of every
aspect were at the average level, except the curriculum management and instruction which were ranked at
the highest level. The cause of this might stem from the results of consistent monitoring and evaluation
including the improvement and development which were systematically implemented.
The causes and factors affecting academic administration, in general and most of the aspects,
appeared at the high level. However, the community was ranked at the average level. The general school
environment and teacher were at the high level. The causes of these might result from the school
development which was continuously undertaken. The school administration structure allowing all
personnel involvement with the provision of learning resources to support academic administration, and the
strategic plan for improvement and development was also carried out continuously and systematically.
The guidelines for academic administration revealed that, in terms of the curriculum and the usage
of curriculum, the teacher development should be implemented to develop teachers’ knowledge and
ability on the responsible jobs. In terms of the instruction, teachers should be supported to visit the
successful schools, and they should develop their instructional handbook. In terms of the internal supervision,
the supervision should be implemented in systematic and consistent manner based on the steps of the
internal supervision. In terms of the evaluation and assessment, teachers should be trained on the construction of the evaluation and assessment tools. In terms of the school condition, the school must set the
policy for the school administration structure by allowing participation of the personnel in every section. In
terms of the administration, the administrator performance should be developed for the effective and
efficient administration in order to meet the set goals. In terms of the teacher, teachers should get support
and motivation in using their teaching experience to develop their teaching. In terms of the community,
community’s involvement and collaboration in planning and utilizing the resources was the crucial principles.
Utilization of the resources should be undertaken based on the principles, concepts, and methods of the
effective outcome.
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บทน�ำ
ในปัจจุบันสภาพสังคมไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ซึ่งได้ส่งผลกระ
ทบต่อการจัดการศึกษา โรงเรียนในฐานะเป็นหน่วยงานทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดในการจัดการศึกษาต้องด�ำเนินงานให้เป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชี พ ซึ่ ง ทางโรงเรี ย นต้ อ งพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
งานวิชาการซึ่งถือว่าเป็นงานหลักที่ผู้บริหารในฐานะที่
เป็นผู้น�ำขององค์การต้องให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานเพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้ ดังที่ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 1) ได้กล่าว
ถึง ความส�ำคัญของงานวิชาการ ไว้ว่า เป็นงานหลักของสถาน
ศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและ
คุณภาพของสถานศึกษา จะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ
เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรม
การศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ดังที่ Smith and
Others (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544 : 1 – 2) ได้ให้ความ
ส�ำคัญของงานในสถานศึกษา งานในความรับผิดชอบของผู้
บริหารให้เวลาและความสนใจสนับสนุนการด�ำเนินงานวิชาการ
มากที่สุด ถึงร้อยละ 40 รองลงมาเป็นการใช้เวลาเท่ากันให้กับ
งานบุคลากรและกิจการนักเรียน ร้อยละ 20 ส่วนงานที่ใช้เวลา
น้อยที่สุดเท่ากันคืองานการเงินอาคารสถานที่ ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และงานทั่วไป ใช้เวลาเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น
งานด้านวิชาการ เป็นงานหลักที่ส�ำคัญที่สุดในการ
บริหารและจัดการในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความ
รู้ ความเข้าใจขอบข่ายของเนื้อหาและหลักการบริหารงานด้าน
วิชาการอย่างลึกซึง้ ในขอบข่ายงานวิชาต่อไปนีค้ อื ด้านหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ
ภายใน การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่ง ผู้บริหารงานวิชาการแต่ละหน่วยงาน และผู้
บริหารสูงสุดของสถานศึกษาต้องตระหนักว่าตนมีบทบาทเป็น
ผู้น�ำที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุน เชิญชวนให้ผู้ร่วมงานทุกคน
ปฏิบตั งิ านเต็มวามสามารถ ไม่ใช่ผนู้ ำ� ทีค่ อยสัง่ การแต่เพียงอย่าง
เดียว การสร้างความรู้สึกที่ดี และการสร้างศรัทธาต่องานเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้งานนั้นบรรลุผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี (กมล
ภู่ประเสริฐ, 2545 : 6)

โรงเรียนบ้านราษฎร์ภกั ดี ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โรงเรียนได้จัดการศึกษาให้แก่
นักเรียนชนเผ่าม้ง โดยมีนักเรียนทั้งหมด 465 คน การด�ำเนิน
งานด้านวิชาการของโรงเรียนพบปัญหาและอุปสรรค หลายด้าน
ในการด�ำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ ด้านหลักสูตร พบว่า โรงเรียนมี
การจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา แต่ยังขาดการน�ำไปใช้และ
ปรับปรุงแก้ไขหลังจากน�ำหลักสูตรไปใช้แล้ว ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ตามหลักสูตรพบว่ามีปญ
ั หาในด้านการปฏิบตั ิ
ควรด�ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถน�ำมาใช้ได้จริง เพือ่
ให้ เกิดผลในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการจัดการ
เรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นแบบบรรยายครูมีวิธีการสอนที่ไม่
หลากหลาย และไม่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ขาดการนิเทศการ
สอน นอกจากนี้แล้วครูผู้สอนยังไม่ให้ความส�ำคัญในเรื่องการ
วั ด ผลประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ท� ำ ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต�่ ำ กว่ า
มาตรฐาน
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผูศ้ กึ ษาจึงได้ศกึ ษา แนวทาง
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภกั ดี ส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 ในด้ า น
หลักสูตรและการน�ำหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน
การนิเทศภายใน และวัดผลประเมินผล ซึ่งผลการศึกษาที่ได้
สามารถน�ำไปพัฒนา ปรับปรุง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
พืน้ ทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพสูงยิง่ ขึน้ ตลอดจนเพือ่ ใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อหาเหตุและปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
3. เพื่ อ หาแนวทางในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ความรู้
		 1.1 ท�ำให้ทราบสภาพการบริหารงานวิชาการของ
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แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 4
		 1.2 ท�ำให้ทราบเหตุและปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภกั ดี ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
		 1.3 ท�ำให้ทราบแนวทางในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. ด้านการน�ำไปใช้
เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้จากการวิจัย น�ำไปเป็นกรอบการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 ให้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านเนื้อหา
ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภกั ดี ส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้ หลักสูตรและ
การน�ำหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ
ภายใน และการวัดผลประเมินผล ด้านสภาพของโรงเรียน ด้าน
ผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้านชุมชน ด้านเทคโนโลยี
หลักการบริหารการศึกษาโดยน�ำกระบวนการบริหาร
ควบคุมคุณภาพตามทฤษฎีของเดมิ่ง คือ วัฏจักรคุณภาพเดมิ่ง
(Deming’s Cycle) คือ 1) การวางแผน (Plan) 2) การปฏิบัติ
(Do) 3) การตรวจสอบ (Check) 4) ปรับปรุง (Action) (ปรียา
พร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544 : 3)
2. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครู ในโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2557
ประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 1 คน ครู จ�ำนวน
27 คน รวมทั้งสิ้น 28 คน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศึกษาเชียงราย เขต 4
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ�ำนวน 28 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ได้ก�ำหนดขั้นตอนในการด�ำเนินการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดกลุ่มประชากร จากผู้บริหารสถานศึกษา
และครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง ผู้ศึกษาได้ด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองให้กลุ่มประชากรกรอกข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นตามข้อค�ำถาม จากนั้นท�ำการตรวจสอบ
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3. น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ น� ำ เสนอข้ อ มู ล ด้ว ย
ตารางประกอบค�ำบรรยาย สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การจัดท�ำกับข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 28
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
2. น�ำแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนดัง ลัดดาวัลย์
เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช�ำนิประศาสน์ (2547 : 173) กล่าวไว้
ว่า
3. น� ำ คะแนนที่ ไ ด้ ม าหาค่ า ทางสถิ ติ ด ้ ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ขัน้ ตอนที่ 2 เหตุและปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ�ำนวน 28 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ก�ำหนดขั้นตอนในการด�ำเนินการศึกษาดังต่อไปนี้

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 8 ฉบับที่ 18 กันยายน-ธันวาคม 2558
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1. ก�ำหนดกลุ่มประชากร จากผู้บริหารสถานศึกษา
และครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. ด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จริ ง ผู ้ ศึ ก ษาได้
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองให้กลุม่ ประชากรกรอก
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตามข้อค�ำถาม จากนั้นท�ำการ
ตรวจสอบแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับคืนมามาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อ
ไป
3. น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ น� ำ เสนอข้ อ มู ล ด้ ว ย
ตารางประกอบค�ำบรรยาย สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การจัดท�ำกับข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 28
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
2. น�ำแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนดัง ลัดดาวัลย์
เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช�ำนิประศาสน์
(2547 : 173)
3. น� ำ คะแนนที่ ไ ด้ ม าหาค่ า ทางสถิ ติ ด ้ ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ขัน้ ตอนที่ 3 หาแนวทางในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 4
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ�ำนวน 28 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ก�ำหนดขั้นตอนในการด�ำเนินการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดกลุ่มประชากร จากผู้บริหารสถานศึกษา
และครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. ด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จริ ง ผู ้ ศึ ก ษาได้
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองให้กลุม่ ประชากรกรอก
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตามข้อค�ำถาม จากนั้นท�ำการ
ตรวจสอบแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับคืนมามาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อ
ไป

3. น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ น� ำ เสนอข้ อ มูล ด้ว ย
ตารางประกอบค�ำบรรยาย สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การจัดท�ำกับข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 28
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
2. น�ำแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนดัง ลัดดาวัลย์
เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช�ำนิประศาสน์
(25477 : 173)
3. น� ำ คะแนนที่ ไ ด้ ม าหาค่ า ทางสถิ ติ ด ้ ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) สรุปสาระส�ำคัญ
ส�ำหรับการแปลความหมายข้อมูลผู้ศึกษาได้ ก�ำหนด
ขอบเขตค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ก�ำหนดของ เบสต์ (Best, 1970 :
232-233) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 -5.00 หมายความว่าผู้บริหาร
ได้บริหารงานวิชาการมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 -4.49 หมายความว่าผู้บริหาร
ได้บริหารงานวิชาการมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 -3.49 หมายความว่าผู้บริหาร
ได้บริหารงานวิชาการปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 -2.49 หมายความว่าผู้บริหาร
ได้บริหารงานวิชาการน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 -1.49 หมายความว่าผู้บริหาร
ได้บริหารงานวิชาการน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้าน
ราษฎร์ ภั ก ดี ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 4 โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน โดยด้านการจัดการเรียนการสอนมีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด ด้านการนิเทศภายในมีระดับ
ความคิดเห็นน้อยทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเป็นดังนี้
		 1.1 ด้านหลักสูตรและการน�ำหลักสูตรไปใช้ โดย
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า
ด้านการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ด�ำเนินงานบริหารหลักสูตรมี
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด

Graduate School Journal Volume 8 Number 18 September - December 2015

CRRU
2015

207

แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ด้านการสรุปผลการด�ำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรมี
ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด
		 1.2 ด้านจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางโดยพบว่า ด้านการจัด
ครูเข้าสอนในชั้นเรียนตามความรู้ความสามารถและตรงวุฒิมี
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ด้านการสรุปผลและรายงานผล
การจัดการเรียนการสอนมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
		 1.3 ด้านการนิเทศภายใน โดยภาพรวม มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า ด้านการวางแผน
จัดท�ำขั้นตอนและวิธีการนิเทศ ให้ครูผู้สอนทราบอย่างชัดเจน
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้สอนสามารถน�ำไปใช้ได้
อย่างถูกต้องมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
		 1.4 ด้านการวัดผลประเมินผล โดยภาพรวม มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า ด้านการส่ง
เสริมให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมการวัดผลและประเมินผลได้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มทีมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ด้านการ
จัดประชุมปรึกษาหารือผู้บริหาร ครูและผู้เรียนเพื่อให้มีส่วน
ร่วมวัดผลและประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอมีระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด
2. เหตุและปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ ด้านชุมชนมีระดับความคิดเห็นน้อยทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าเป็นดังนี้
		 2.1 ด้านสภาพของโรงเรียน โดยภาพรวม มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยพบว่า ด้านการจัดท�ำแผน
กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนมีระดับความคิดเห็นมาก
ทีส่ ดุ ด้านการจัดเตรียม อาคารสถานทีเ่ พือ่ อ�ำนวยต่อการบริหาร
งานวิชาการมีระดับความคิดเห็นน้อย
		 2.2 ด้านผู้บริหาร โดยภาพรวม มีระดับความคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีพบว่า ด้านวิสัยทัศน์ทางการบริหาร
งานวิชาการ ด้านความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อพัฒนางาน
วิชาการในโรงเรียนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ด้านการ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อให้ปฏิบัติงาน
วิชาการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงแก้ไข
การจัดประชุมปรึกษาหารือ และร่วมกันวางแผนเพือ่ พัฒนางาน
วิ ช าการ ด้ า นการนิ เ ทศติ ด ตามการปฏิ บัติ ง านวิ ช าการของ
บุคลากรทุกฝ่ายมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
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		 2.3 ด้านครูผู้สอน โดยภาพรวม มีระดับความคิด
เห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่า ด้านความรูค้ วามสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้
เรียน ด้านการใช้ความรูจ้ ากการฝึกอบรมหลักสูตรและการสอน
มาพัฒนาการเรียนการสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ด้าน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนระหว่างครูด้วยกันเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลมีระดับความคิด
เห็นน้อยที่สุด
		 2.4 ด้านชุมชน โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า ด้านการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่
สนใจการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนการจัดการศึกษามี
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ด้านความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร
ทางวิชาการมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
		 2.5 ด้านทรัพยากร โดยภาพรวม มีระดับความคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านการวางแผนจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีทจี่ ำ� เป็นต่อการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษามีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
3. แนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
บ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
		 3.1 ด้ า นหลั ก สู ต รและการน� ำ หลั ก สู ต รไปใช้
แนวทางในการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรและการน�ำ
หลักสูตรไปใช้นั้นควรจัดอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรอย่างถูกต้องโดยเชิญวิทยากร
ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถมาอบรมให้ กั บ บุ ค ลากรภายใน
โรงเรียน จัดสัมมนาหลักสูตรภายในโรงเรียนให้มีการประเมิน
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยบุคลากรในโรงเรียนกับ
บุคลากรภายนอก และนิเทศติดตามการน�ำหลักสูตรไปใช้ให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
		 3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการ
บริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพควรมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ
ตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ ควรให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา สนับสนุนการไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่
ประสบผลส�ำเร็จ สนับสนุนการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ให้ครูทุกคน
จัดท�ำคู่มอื การจัดการเรียนการสอน รวมทัง้ มีการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ครู เช่น เพิ่มค่าตอบแทนหรือพิจารณาความดี ความชอบ
ให้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
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ประสิทธิภาพด้วย
		 3.3 ด้านการนิเทศภายใน แนวทางในการบริหาร
งานวิชาการด้านการนิเทศภายในนั้นต้องด�ำเนินการอย่างเป็น
ระบบและต่ อ เนื่ อ ง ตามขั้ น ตอนกระบวนการนิ เ ทศภายใน
โรงเรียน และต้องสอดคล้องกับความต้องการ ความจ�ำเป็นใน
การพัฒนาครูและนักเรียน
		 3.4 ด้านการวัดผลประเมินผล แนวทางในการ
บริหารงานวิชาการด้านการวัดผลประเมินผลให้บรรลุเป้าหมาย
นั้น ควรจัดอบรมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง
เครื่องมือทางการวัดและประเมินผล และการศึกษาดูงานด้าน
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง จัดให้มหี นังสือวิชาการ
ด้านการวัดและประเมินผลไว้ให้ครูเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าด้าน
การวัดและประเมินผล น�ำผลการวัดผลและประเมินผลไปใช้
การปรับปรุงการเรียนการสอน จัดท�ำระบบการวัดผลที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ มีการจัดท�ำบันทึก รายงานและจัดเก็บอย่าง
ปลอดภัย
		 3.5 ด้านสภาพของโรงเรียน แนวทางในการบริหาร
งานวิ ช าการด้ า นสภาพของโรงเรี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น
โรงเรียนต้องก�ำหนดนโยบาย จัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบด�ำเนินงาน โดย
ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนควรจัดให้มีการประชุมปรึกษา
หารือร่วมกันเพือ่ ก�ำหนดนโยบายและแนวทางจัดการศึกษา จัด
โครงสร้างการบริหาร การศึกษาเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียนได้รับทราบบทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและจะได้
ร่วมรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
		 3.6 ด้ า นผู ้ บ ริ ห าร แนวทางในการบริ ห ารงาน
วิชาการด้านผู้บริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานนั้น
ต้องพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและสามารถปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
และต้องส่งเสริมพัฒนาให้ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ
ทุ่มเท เสียสละเพื่อพัฒนางาน และมีศรัทธาที่แรงกล้าในการ
บริหารงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย
		 3.7 ด้ า นครู ผู ้ ส อน แนวทางในการบริ ห ารงาน
วิชาการด้านครูผู้สอนให้ได้ประสิทธิภาพนั้น ครูผู้สอนควรได้รับ
การส่งเสริมและมีแรงจูงใจในการน�ำประสบการณ์ดา้ นการสอน
มาพัฒนาการเรียนการสอน และศรัทธาในวิชาชีพทีจ่ ะท�ำหน้าที่
ให้สมบูรณ์ จึงมีความอดทนเสียสละ รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
เอาใจใส่ต่อหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเจริญ
ก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการของลู ก ศิ ษ ย์ และปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมแก่ศษิ ย์ ท�ำให้ครูมกี าลังใจและเต็มใจทีจ่ ะท�ำหน้าทีใ่ ห้

ดียิ่งขึ้น
		 3.8 ด้านชุมชน แนวทางในการบริหารงานวิชาการ
ด้านชุมชนให้บรรลุผลส�ำเร็จได้นนั้ ต้องอาศัยหลักการมีสว่ นร่วม
และความร่วมมือในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสาร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและชุมชน
		 3.9 ด้านทรัพยากร แนวทางในการบริหารงาน
วิชาการด้านทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายนั้น
การด�ำเนินการกับทรัพยากรต้องมีหลักการ วิธีการ และแนวคิด
เป็นกรอบเพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพ
อภิปรายผล
จากข้อค้นพบที่ว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านเกือบทุกด้าน
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านบริหาร
จัดการหลักสูตรและด้านจัดการเรียนการสอน ที่มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการด�ำเนินงาน ตลอดทั้งมีการปรับปรุง และพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อาจเนื่องมาจาก การบริหารงาน
วิ ช าการของโรงเรี ย นได้ จั ด ด� ำ เนิ น การทุ ก เรื่ อ งนั บ ตั้ ง แต่
การวางแผนงานวิ ช าการ การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลอย่างมีระบบ
แบบแผน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียนมีการร่วมกันก�ำหนดกิจกรรมการเรียน การสอนเป็น
ลายลักษณ์อักษร และรับรู้เป็นแนวทางเดียวกันน�ำมาปฏิบัติ
ตลอดปีการศึกษา ในข้อค้นพบนี้ พิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่า
การบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ถือ
เป็นความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและครู ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ำ� เนิน
การจัดการเรียนการสอนโดยตรงในโรงเรียน นอกจากนี้หากครู
ผู ้ ส อนมี ก ารพั ฒ นาให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ที่ ดี ได้ แ ก่
การมีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ตอ่ หน้าที่ การมีความอดทน
และเสี ย สละในการจั ด การเรี ย นการสอน มี ค วามสามารถ
ออกแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย การใช้ความรู้ ความ
สามารถจากการฝึกอบรมหลักสูตรและการสอนมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การใฝ่ศกึ ษาค้นคว้า เรือ่ งการจัดการเรียน
การสอน จากสื่อ และแหล่งวิทยาการต่างๆ รวมถึงการได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนให้ท�ำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนก็จะส่งผลให้ครู มีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้ดขี นึ้ และส่งผลให้การบริหาร
งานวิชาการในโรงเรียนเกิดประสิทธิผลสูงขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยพระสมร อมโร ได้วิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการบริหาร
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แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

งานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตดุสติ ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลวิจัยสรุปได้ ดังนี้ ครูให้
ความส�ำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับหลักสูตร และการ
ใช้ ห ลั ก สู ต รให้ ผู ้ ป กครองทราบต่ อ เนื่ อ งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิผลมากที่สุด รองลงมาคือ ครูให้ความส�ำคัญต่อการจัด
ครูเข้าสอนแทนครูที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผลมากที่สุด ผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้
ความส�ำคัญต่อการผลิตอุปกรณ์และสือ่ การเรียนการสอนได้เอง
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด และให้ความ
ส�ำคัญต่อการประเมินผลการด�ำเนินงานห้องสมุด เมื่อสิ้นภาค
เรียน และสิ้นปีการศึกษาอย่างมีระบบมากที่สุด ทั้งเห็นว่าควร
จัดให้มีการอบรมอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อประสิทธิผล
อยู่ในระดับมาก
จากข้อค้นพบทีว่ า่ เหตุและปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภกั ดี ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมและ
เกือบทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้าน
ชุมชนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจการ
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการศึกษาของโรงเรียนก็ยงั มีการด�ำเนิน
การอาจไม่ครอบคลุมและต่อเนื่องแก่ชุมชนมากนัก ในขณะ
เดียวกันชุมชนเองที่อาจมีทัศนคติต่อโรงเรียนว่าไม่เหมาะสมที่
จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการมากจนเกินไป ด้วย
พิจารณาว่าเป็นเรื่องของครู อาจารย์ ที่ชาวบ้านไม่ควรเข้าไป
เกี่ยวข้อง นอกจากการขอความร่วมมือบางอย่างเป็นครั้งคราว
ในส่วนของสภาพทั่วไปของโรงเรียน และด้านครูผู้สอนนั้นมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะโรงเรียนมี
การพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนโดยให้ บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ การ
จัดแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ จัดท�ำ
แผนกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน จัดเตรียมสื่อ การจัด
เตรียมอาคารสถานที่เพื่ออ�ำนวยต่อการบริหารงานวิชาการ
การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนได้คิด
อย่างอิสระและเหมาะสมกับผู้เรียน ครูมีความรับผิดชอบและ
เอาใจใส่ต่อหน้าที่ การจัดการเรียนการสอน และมีความอดทน
มีความเสียสละในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมให้ครู
ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์การสอนระหว่างครูดว้ ยกันเพือ่ เพิม่
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลเป็นต้น ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระมหาชนแดน สมบุตร (2549 : 122) ได้วิจัย
เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผกนักธรรมและบาลี ส�ำหรับนักเรียน
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ในกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมเกือบทุกด้านมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านชุมชนมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนจะด�ำเนินการการบริหาร
จัดการเองตามความพร้อมและศักยภาพของแต่ละโรงเรียน ส่ง
ผลให้มีการปฏิบัติในระดับปานกลางในเกือบทุกด้าน ส่วนด้าน
ชุมชนนั้นปรากฏให้เห็นว่ามีการมีการร่วมมือกันหรือสนับสนุน
ส่งเสริมกันในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในระดับน้อย
อาจเกิดจากความเชื่อของชุมชนที่ เชื่อว่าชุมชนไม่สมควรที่ จะ
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนซึ่งเป็น
ภารกิจเฉพาะของพระสงฆ์เท่านั้น จึงมี การปฏิบัติอยู่ ในระดับ
น้อย
จากข้อค้นพบที่ว่า แนวทางในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด้านหลักสูตรและการน�ำหลักสูตร
ไปใช้ ควรมีการพัฒนาครูให้มคี วามรู้ ความสามารถตรงกับภาระ
งานที่รับผิดชอบ สนับสนุนการไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่
ประสบผลส�ำเร็จ สนับสนุนการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ควรพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ
ตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ สนับสนุนการไปศึกษาดูงานใน
โรงเรียนที่ประสบผลส�ำเร็จ ให้ครูทุกคนจัดท�ำคู่มือการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน ต้องด�ำเนินการอย่างเป็น
ระบบและต่ อ เนื่ อ ง ตามขั้ น ตอนกระบวนการนิ เ ทศภายใน
โรงเรียน และต้องสอดคล้องกับความต้องการ ความจ�ำเป็นใน
การพัฒนาครูและนักเรียน ด้านการวัดผลประเมินผล จัดอบรม
ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางการ
วัดและประเมินผล และการศึกษาดูงานด้านการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง น�ำผลการวัดผลและประเมินผลไป
ใช้การปรับปรุงการเรียนการสอน ด้านสภาพของโรงเรียนต้อง
ก� ำ หนดนโยบาย จั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารโรงเรี ย นโดยให้
บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบด�ำเนินงาน ด้านผู้
บริ ห ารควรพั ฒ นาสมรรถนะของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ตามเป้าหมาย ด้านครูผสู้ อนควรได้รบั การส่งเสริมสนับสนุนและ
มีแรงจูงใจในการน�ำประสบการณ์ด้านการสอนมาพัฒนาการ
เรียนการสอน ด้านชุมชน ต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วม และ
ความร่วมมือในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสาร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและชุมชน ด้านทรัพยากร การ
ด�ำเนินการกับทรัพยากรต้องมีหลักการ วิธีการ และแนวคิด
เป็นกรอบเพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
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จุไรรัตน์ เอิบกมล (2544 : 60-65 ) ได้วจิ ยั เรือ่ ง การศึกษาปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถม
ศึ ก ษ า สั ง กั ด ส า นั ก ง า น ก า ร ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผลในระดับมาก
เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย สรุปได้ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านผู้
บริหาร เป็นผู้น�ำในการท�ำงาน มีความสามารถบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม 2) ปัจจัยด้านครูผู้
สอน มีการด�ำเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 3) ปัจจัยด้านการเงิน การเบิกจ่าย
สะดวกรวดเร็ว มีการแจ้งสภาพการเงินให้บคุ ลากรทุกฝ่ายทราบ
เป็นประจ�ำ 4) ปัจจัยด้านชุมชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
โรงเรียนจากครู และผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามาใช้บริการด้านต่างๆ ของโรงเรียน

ชุมชน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้นจึงควร
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ โดยให้ความส�ำคัญกับงานวิชาการให้มากยิ่งขึ้น เช่น
ควรจัดให้มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้
บริหารควรมีการประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนางาน
วิชาการของสถานศึกษาในแต่ละด้าน และเปิดโอกาสให้ทกุ ฝ่าย
ไม่วา่ จะเป็นผูป้ กครอง และชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
งานวิชาการ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนซึ่งเป็นหลักสูตรที่อาจจะสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาต่ อ และสร้ า งฐานการเรี ย นรู ้ สู ่ ก าร
ประกอบอาชีพ ดังนั้นการให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมจึงย่อม
จะท�ำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เพราะผู้ปกครองและ
ชุมชนย่อมรู้ถึงสภาพและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาแนวทางการบริหารงานการนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยใช้กระบวนการบริหารแบบ PDCA
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
2. ควรศึกษาเหตุและปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการการบริหาร
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางในการบริ ห ารงาน งานการนิเทศภายในของโรงเรียน
วิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด้านการนิเทศภายใน ด้าน
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