
การมีส่วนร่วมในบริหารวิชาการของผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา      

ของกลุ่มสหวิทยาเขตสงักดัส านกังานเขตพื้ นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำและเปรียบเทยีบกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำร

ของผู้บริหำรและครูตำมปัจจัยส่วนบุคคล ศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน

วิชำกำรของผู้บริหำรและครูที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 4 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ คือ ผู้บริหำรและครูที่ปฏบัิติงำนในสถำนศึกษำของกลุ่มสห

วิทยำเขต สงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 จังหวัดปทุมธำนี จ ำนวน 310 คน เคร่ืองมือ

ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถำม มีค่ำควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ 0.93 กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้

โปรแกรมส ำเร็จรูป (SPSS) เพ่ือค ำนวณหำ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำควำมเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบท ี 

(t-test) และกำรทดสอบเอฟ (F-test) และแบบสมัภำษณ์ 

ผลการวิจยัพบว่า  

กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรวิชำกำรของผู้บริหำรและครูทั้งในภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 

โดยด้ำนที่มีคะแนนเฉล่ียกำรมีส่วนร่วมสูงที่สุดและรองลงคือด้ำนกำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรวัดและ

ประเมินผลกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ตำมล ำดับ ผลกำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำร

บริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครู จ ำแนกตำมต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรสอน และกลุ่มสห

วิทยำเขต พบว่ำโดยภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ปัญหำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ 

กลุ่มสหวิทยำเขต พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นปัญหำของกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีทกัษะควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ

ด้ำน ขำดกำรสนับสนุนทำงด้ำนงบประมำณ ขำดควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรผลิตและใช้สื่อที่ทันสมัย แนว

ทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของกลุ่มสหวิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 คือ ฝ่ำยบริหำรควรจัดประชุม วำงแผนเพ่ือก ำหนด ภำระงำนที่ชัดเจน จัดภำระ

งำนให้ตรงกบัควำมรู้ ควำมสำมำรถของครู คืนครูให้แก่นักเรียน โดยกำรลดภำระงำนอื่นที่ไม่ส ำคัญ และจัดให้

มีบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เพียงพอเพ่ือที่ครูจะได้ท ำหน้ำที่พัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงเต็มที่ รวมทั้งกำรจัดหำ

                                                           
1
 นักศึกษำปริญญำโท สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรศึกษำ วิทยำลัยครศุำสตร์ มหำวิทยำลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ ์
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งบประมำณเพ่ือที่จะได้น ำมำสนับสนุนให้ครูได้จัดท ำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนให้มีประสทิธภิำพย่ิงขึ้น 

ค าส าคญั : กำรบริหำรงำนวิชำกำรแบบมีส่วนร่วม , กำรบริหำรงำนวิชำกำรกลุ่มสหวิทยำเขต 

 

The Participation of Academic Administration and Teachers Engaged in Schools of  

Association Committee Under the Secondary Education Service Area Office 4 

 

Abstracts 

The purpose of this research were to study and compare the participation in the academic 

administration of administrators and teachers  based on personal factors and to study problems and 

ways of development cooperatively in the academic administration of administrators in schools of  

association committee under the secondary education service area office 4. Sample random sampling 

was used the sample group, consisted of 310 subjects who were administrators and teachers engaged in  

schools of association committee under the Secondary Education Service Area Office 4, Pathum -Thani  

province, by using The research tools to collect data including a set of self-generated questionnaire  

having the reliability value at 0.93 and an interview technique . Intermediate data analysis with SPSS 

was used for calculating percentage, mean and standard deviation for the statistical treatment 

independent Sample t-test, and F-test used for hypothesis testing. 

The Result  

Administrators and teachers engaged in schools of association committee under the 

Secondary Education Service Area Office 4. The result revealed findings that the participation in 

academic administration was at a high level in all aspects. In terms of the mean scores, the highest and 

lowest participation rates were the educational program, measurement and evaluation of learning, and 

the use of resources respectively. The finding of comparative study of participation in academic 

administration of administrators and teachers based on personal factors was found that the overall and 

individual aspects were not different. The problem of participation in the academic administration of the 

multidisciplinary team found that most of them were the problem of shortage of personal skills, lacking 

of budget supports, expertises in producing and using modern media. Developmental guidelines for 

participation in academic administration in schools of  association committee under the Secondary 

Education Service Area Office 4 . The administrator division should not only set a meeting planning 
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clear tasks organizing workloads to suit for teachers’ knowledge and capabilities by reducing the non-

trivial workloads but also provide sufficient support officers. As the result, the teacher would be able to 

fully develop the learners. In addition, budgets for encouraging teachers to develop cutting-edge 

technology should be provided for teaching and learning uses to be more effective. 

Key words: Participatory Academic Administration, Academic Administration of  Association 

Committee  

 

ทีม่าและความส าคญั 

กำรส่งเสริมสนับสนุนและเร่งรัดพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพครู และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำเป็นหน้ำที่ส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับสู่

มำตรฐำนสำกล โดยปฏิรูปโครงสร้ำงและกำรบริหำรจัดกำรกำรแก้ไขเพ่ิมเติมพระร ำชบัญญัติกำรศึกษำ

แห่งชำติ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระรำช บัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2553 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 (ปทุมธำนี-สระบุรี) ได้บริหำรจัดกำรตำม

นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำม

กรอบแนวทำงกำรปฏรูิปกำรศึกษำในทศวรรษที่ 2 เน้นพัฒนำคุณภำพ 4  ใหม่ คือ 1) พัฒนำคุณภำพคนไทย

ยุคใหม่ 2) พัฒนำคุณภำพครูยุคใหม่ 3) พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ 4) พัฒนำ

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ (ส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 ปทุมธำนี-สระบุรี, 2557) 

นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีจุดเน้นในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทั้งควำมรู้ 

คุณธรรม กำรน้อมน ำวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มีทำงเลือกในกำรเรียนรู้ เข้ำถึงโอกำสทำง  

กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนโดยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นสถำน 

ศึกษำคุณภำพ เป็นองค์กรระดับชำติ ขับเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำน สำกลโดยประสำนกับส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 ปทุมธำนี-สระบุรี ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน จัดตั้งสหวิทยำเขตขึ้ น

จ ำนวน 8 กลุ่ม เป็นเขตพ้ืนที่ของสถำนศึกษำในสังกัดที่มีสถำนที่ต้ังในพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้ำด้วยกัน มีกำรบริหำร

จัดกำรปัจจัยกำรบริหำรร่วมกนัเพ่ือให้ทุกสถำนศึกษำมีมำตรฐำนและคุณภำพใกล้เคียงกัน เพ่ือให้กำรกระจำย

อ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมเป็นไปอย่ำงทั่วถึง มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและ

เปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรในแต่ละเขตได้ปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ในกำรมี ส่วนร่วมในกำรบริหำรและ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้กับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 4, 2554: 

1) ผลกำรประเมินและติดตำมกำรปฏบัิติงำน พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสหวิทยำเขต มี

ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติ ส่งผลให้คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ

ผู้เรียนบำงสถำนศึกษำในบำงสหวิทยำเขต ต ่ำกว่ำมำตรฐำน   
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จำกปัญหำดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำกำรมีส่วนร่วมในบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูที่

ปฏบัิติงำนในสถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 เพ่ือใช้

ผลกำรวิจัยเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำรและใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรแก้ไข กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพย่ิงขึ้ น และเพ่ือให้ได้

ข้อสำรสนเทศในกำรน ำมำใช้ในกำรพัฒนำประสทิธภิำพกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกำร

ปฏรูิปกำรศึกษำไทยในศตวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่ต้องมีกำรปฏรูิปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำง

เป็นระบบ 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูที่ปฏบัิติงำนในสถำนศึกษำ

ของกลุ่มสหวิทยำเขต สงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4  

2. เพ่ือเปรียบเทยีบกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูที่ปฏบัิติงำนใน

สถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 จ ำแนกตำมปัจจัย

ส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำร

และครูที่ปฏบัิติงำนในสถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต สงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4  

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวิจยั 

ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ผู้บริหำร และครูที่ปฏบัิติงำนในสถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 จังหวัดปทุมธำนี ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2558 จ ำนวน 

1,664 คน กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ ผู้บริหำร และครูที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต สังกัด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 จังหวัดปทุมธำนี ปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 310 คน 

ก ำหนดตัวอย่ำงตำมตำรำงก ำหนดขนำดของเครจซ่ีและมอร์แกน ( Krejcie and Morgan, 1970 อ้ำงในบุญชม  

ศรีสะอำด,2543: 43) จำกน้ันจึงใช้วิธเีลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี มี 2 ประเภท ดังน้ี  

แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรวิชำกำรของผู้บริหำรและครูที่ปฏิบัติงำนใน

สถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 แบ่งเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรสอน และ
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กลุ่มสหวิทยำเขต ตอนที่ 2  สอบถำมเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูที่

ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 เป็น

แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ตำมวิธีของลิเคอร์ท (Likert อ้ำงใน 

เศรษฐชัย วิสำทำโส,2556:46) สอบถำมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำร 6 ด้ำน มีค่ำควำมเช่ือมั่น

เท่ำกับ 0.93 และแบบสัมภำษณ์เกี่ยวกับปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน

วิชำกำรของผู้บริหำรและครูที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4   

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผู้วิจัยน ำหนังสอืจำกคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต ไปยังผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำสังกัด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 4 จังหวัดปทุมธำนี เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจำก ได้รับคืนจ ำนวน 310 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 วิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคลจำกแบบสอบถำมด้วย

ค่ำควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage)  วิเครำะห์ข้อมูลกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

ด้วยค่ำเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D) วิเครำะห์เปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำร

บริหำรงำนวิชำกำร จ ำแนกต ำแหน่ง  วุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอน ใช้กำรทดสอบค่ำ t (t-test)  

กลุ่มสหวิทยำเขต ใช้ทดสอบค่ำ F (F-test) สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติพ้ืนฐำน : ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำควำม

เบ่ียงเบนมำตรฐำน สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน: ค่ำ t (t-test)  และ  F (F-test)   

 

สรุปผลการวิจยั 

ผลกำรวิจัย กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูที่ปฏบัิติงำนในสถำนศึกษำ

ของกลุ่มสหวิทยำเขต สงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 สำมำรถสรุปผลได้ ดังน้ี 

1. ผลกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูที่ปฏิบัติงำนใน

สถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต สงักัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 โดยรวมและรำยด้ำน

อยู่ในระดับมำกเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อยดังน้ี คือ ด้ำนกำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรวัดและ

ประเมินผลกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรใช้แหล่งเรียนรู้  ด้ำนกำรผลิตและกำรใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำร

จัดกจิกรรมส่งเสริมงำนวิชำกำร และด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู มีค่ำเฉล่ียของคะแนนต ่ำที่สดุ  

2. ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูที่

ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 4  

จ ำแนก ตำมปัจจัยส่วนบุคคล คือต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรสอน และกลุ่มสหวิทยำเขต พบว่ำ 

โดยภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกนั 
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3. ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูที่ปฏบัิติงำน

ในสถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 4 พบว่ำที่มีปัญหำ

มำกที่สุด เรียงล ำดับ ดังน้ี 1) ด้ำนกำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำ พบว่ำ ขำดแคลนบุคลำกรที่มีทกัษะควำมรู้

ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน กำรพัฒนำและวิเครำะห์หลักสูตร ขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำหลักสูตร            

2) ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ พบว่ำ ขำดควำมรู้เทคนิคในด้ำนกำรใช้หลักเกณฑ์ของกำรวัดและ

ประเมินผล กำรวิเครำะห์ที่เหมำะสม  3) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู พบว่ำ ภำระงำนของครูมำกเกินไป 

ขำดทกัษะควำมรู้ควำมช ำนำญในด้ำนกำรคิดวิเครำะห์และกำรใช้สื่อเทคโนโลยี 

4. แนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูที่ปฏบัิติงำนใน

สถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 4 มีดังน้ีฝ่ำยบริหำร

ควรจัดประชุม วำงแผนเพ่ือก ำหนด ภำระงำนที่ชัดเจน จัดภำระงำนให้ตรงกบัควำมรู้ ควำมสำมำรถของครู คืน

ครูให้แก่นักเรียน โดยกำรลดภำระงำนอื่นที่ไม่ส ำคัญ และจัดให้มีบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เพียงพอเพ่ือที่ครูจะ

ได้ท ำหน้ำที่พัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงเตม็ที่ รวมทั้งกำรจัดหำงบประมำณเพ่ือที่จะได้น ำมำสนับสนุนให้ครูได้จัดท ำ

สื่อเทคโนโลยีที่ทนัสมัย เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสทิธภิำพย่ิงข้ึน 

 

อภิปรายผล 

1. ผลกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรและครูที่ปฏิบัติงำนใน

สถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 4 ผลจำกกำรศึกษำ

พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน และด้ำนที่มีค่ำเฉล่ียคะแนนกำรมีส่วนร่วมสูงที่สุดคือด้ำนกำรจัด

หลักสตูรสถำนศึกษำ รองลงมำคือ ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  ด้ำนกำรใช้แหล่งเรียนรู้  ด้ำนกำรผลิต

และกำรใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมงำนวิชำกำร  และด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้

ของครู ตำมล ำดับ สอดคล้องกบั นฤมล พอดี (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเร่ือง กำรมีส่วนร่วมของครูในกำร

บริหำรสถำนศึกษำ สงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชลบุรี เขต 1 ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังน้ี กำรมีส่วนร่วมของ

ครูในกำรบริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชลบุรีเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก และสอดคล้องกับสุนันทำ เมืองสงวน (2553 : 60-61) 

ได้ท ำกำรวิจัยเร่ืองกำรมีส่วนร่วมของครูในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำวัดบำงรักใหญ่ (สำยอักษร

ศรี) พบว่ำ ในภำพรวมมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน  

1.1 ด้ำนกำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำ อยู่ในระดับมำกที่สุด สรุปได้ว่ำผู้บริหำรและครูให้

ควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดหลักสตูรสถำนศึกษำเป็นอันดับแรก อำจเป็นเพรำะว่ำกำรจัดกำรเรียน กำรสอนของครู

ที่ด ำเนินตำมหลักสูตรที่ตนมีส่วนร่วมสร้ำงข้ึนมำเอง จะท ำให้กำรจัดกำรสอนสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน

และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้มำกกว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรที่มีผู้ก ำหนดมำให้เรียบร้อยแล้ว

เพรำะมีควำมเข้ำใจถึงบริบทของสถำนศึกษำของตนเองได้เป็นอย่ำงดี ซ่ึงสอดคล้องกับ พิทกัษ์ เหมือนศำสตร์ 
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(2553: บทคัดย่อ) ศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของครูสถำน ศึกษำวัดวิมุตยำรำม 

ส ำนักงำนบำงพลัด สังกัดกรุงเทพ มหำนคร ใน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนหลักสูตรและกำรน ำหลักสูตรไปใช้ 2) 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 3) ด้ำนกำรนิเทศภำยใน และ 4) ด้ำนกำรวัดและประเมินผล กลุ่ม

ตัวอย่ำง 26 คน เคร่ืองมือที่ใช้แบบสอบถำมแบบประมำณค่ำ 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรำยกำร สถิติที่ใช้

ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของครูในกำรบริหำรงำนวิชำกำร

ของ สถำนศึกษำวัดวิมุตยำรำม ส ำนักงำนบำงพลัด สังกัดกรุงเทพมหำนคร ในภำพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ

มำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำด้ำนหลักสูตรและกำรน ำหลักสูตรไปใช้ครูมีส่วนร่วมมำกที่สุดและด้ำน

นิเทศภำยในครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุด และสอดคล้องกับ วลัยกร สำรบุญ (2555) ได้ศึกษำเร่ือง ควำมต้องกำร

มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของครูผู้สอนสถำนศึกษำปลวกแดงพิทยำคม สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 โดรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยเรียงจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำน

หลักสูตรและกำรน ำหลักสูตรไปใช้ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  ด้ำนวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ

กำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวัดผลประเมิน   

1.2 ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ มีควำมส ำคัญอยู่ในระดับมำก ผู้บริหำรและครูให้

ควำมส ำคัญด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้เป็นอันดับที่ 2 ซ่ึงถือเป็นด้ำนที่มีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพด้ำนกำรเรียนกำรสอน เน่ืองจำกเป็นกำรน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้ในเป็นแนวทำงในกำร

ส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และกำรสอนของครูกำรวัดและประเมินผลกับกำรสอนจึงเป็น

เร่ืองที่สัมพันธ์กัน หำกขำดสิ่งหน่ึงสิ่งใดกำรเรียนกำรสอนก็ขำดประสิทธิภำพ  ซ่ึงสอดคล้องกับ

กระทรวงศึกษำธิกำร (2551:17) ได้กล่ำวถึงเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลในระดับมัธยมศึกษำไว้ ดังน้ี 

เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสทิธภิำพ ผู้สอนต้องตรวจสอบควำมรู้ควำมสำมำรถที่แสดงถึงพัฒนำกำร

ของผู้เรียนอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง ตัวช้ีวัดด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้มีควำมส ำคัญในกำร

น ำมำใช้ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ น้ัน ยังเป็นแนวทำงส ำหรับผู้สอนและผู้เรียนใช้ในกำรตรวจสอบย้อนกลับว่ำ

ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้หรือยัง กำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำ ส่วนมำกเป็นกำรประเมินอย่ำงไม่เป็นทำงกำร เช่น 

สงัเกต หรือซักถำม หรือกำรทดสอบย่อยในกำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำน้ีควรให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำจนผ่ำน

เกณฑ์ที่ยอมรับได้ผู้เรียนแต่ละคนอำจใช้เวลำเรียนและวิธีกำรเรียนที่แตกต่ำงกัน ฉะน้ันผู้สอนควรน ำข้อมูลที่

ได้มำใช้ปรับวิธกีำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเตม็ศักยภำพอนัจะน ำไปสู่กำรบรรลุมำตรฐำนกำรเรียนรู้

อย่ำงมีคุณภำพ กำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำจึงไม่จ ำเป็นต้องตัดสนิให้คะแนนเสมอ 

1.3. ด้ำนกำรใช้แหล่งเรียนรู้  มีควำมส ำคัญอยู่ในระดับมำก ผู้บริหำรและครูให้ควำมส ำคัญด้ำน

กำรใช้แหล่งเรียนรู้ เป็นอันดับที่ 3 ผู้วิจัยสรุปได้ว่ำแหล่งเรียนรู้ถือเป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ที่น่ำสนใจ

และเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ได้แสวงหำควำมรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกำรสัมผัสกับสถำนที่

หรือบรรยำกำศจริงท ำให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้ น ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นส่วนหน่ึงของกำรสร้ำงแรงกระตุ้นให้เกิดกำร

เรียนรู้ของผู้เรียนได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ  กิ่งแก้ว อำรีรักษ์ (2548:118) ให้ควำมส ำคัญของกำรศึกษำโดยใช้
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แหล่งเรียนรู้ ไว้ดังน้ี 1) กระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยอำศัยกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสื่ อที่

หลำกหลำย 2) ช่วยเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ให้ลึกซ้ึงขึ้ น โดยใช้เวลำในกำรรวบรวมข้อมูลสะท้อนควำมคิดเหน็

จำกแหล่งกำรเรียนรู้ 3) กระตุ้นมุ่งเน้นลึกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงผลักดันให้ผู้เรียนแสวงหำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพ่ิมมำกข้ึนสำมำรถสร้ำงผลผลิตในกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพสูงขึ้ น 4) เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้จนเกิดทักษะกำร

แสวงหำข้อมูลที่มีประสิทธิภำพโดยอำศัยกำรสร้ำงควำมตระหนักเชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับธรรมชำติและควำม

แตกต่ำงของข้อมูล 5) แหล่งกำรเรียนรู้เสริมสร้ำงกำรพัฒนำกำรคิด เช่น กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล และ             

กำรประเมินอย่ำงมีวิจำรญำณ โดยอำศัยกระบวนกำรวิจัยอิสระ 6) เปล่ียนเจตคติของครูและผู้เรียนที่มีต่อ

เน้ือหำรำยวิชำและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 7) พัฒนำทกัษะกำรวิจัยและควำมเช่ือมั่นในตนเองในกำรค้นหำ

ข้อมูล และ 8) เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ด้ำนวิชำกำรในด้ำนเน้ือหำ เจตคติ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยอำศัย

แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยในกำรเรียนรู้ 

1.4  ด้ำนกำรผลิตและกำรใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนมีควำมส ำคัญอยู่ในระดับมำก  

ผู้บริหำรและครูให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรผลิตและกำรใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนอยู่ในอันดับที่ 4 เน่ืองจำก

สื่อมีควำมส ำคัญในกำรเข้ำถึงกลุ่มผู้เรียนได้ง่ำยและเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกดิกำรเรียนรู้ ได้อย่ำงน่ำสนใจ เพรำะสื่อมี

ควำมทนัสมัยสำมำรถน ำมำปรับใช้ได้อย่ำงเหมำะสมซ่ึงตรงกับควำมต้องกำรของผู้เรียนเพ่ือพัฒนำให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ที่หลำกหลำยจำกสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ได้มำตรฐำน สอดคล้องกับ อนุศักด์ิ สมิตสันติ (2540: 179-

180) กล่ำวว่ำ สื่อกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง สิ่งที่ช่วยในกำรเรียนรู้ที่ครูผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้ใช้เพ่ือช่วยให้

กระบวนกำรเรียนกำรสอนด ำเนินไปสู่เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น 1) ท ำให้สิ่งที่เข้ำใจยำกให้เข้ำใจง่ำย

ขึ้น 2) เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจและเร้ำควำมสนใจ 3) ช่วยเสริมสร้ำงควำมคิดและกำรแก้ปัญหำในกำรเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 4) สำมำรถเอำชนะข้อจ ำกัดต่ำงๆ เกี่ยวกับเวลำ ระยะทำงและขนำดได้ เช่น (1) ท ำให้สิ่งที่เคล่ือนไหว

เรว็ดูช้ำลงเพ่ือศึกษำได้ (2) ท ำให้สิ่งที่เคล่ือนไหวช้ำดูเรว็ข้ึนเพ่ือศึกษำกระบวนกำรเปล่ียนแปลง (3) สำมำรถ

น ำสิ่งที่เกดิข้ึนในอดีตมำศึกษำได้ (4) สำมำรถย่อยสิ่งใหญ่ให้เลก็ลงเพ่ือให้ประกวดแก่กำรศึกษำ (5) ขยำยสิ่ง

เลก็ให้ใหญ่ข้ึน (6) ท ำสิ่งที่เป็นนำมธรรมให้เป็นรูปธรรมข้ึน และ (7) สำมำรถน ำสิ่งที่อยู่ไกลมำศึกษำได้ 

1.5 ด้ำนกำรจัดกจิกรรมส่งเสริมงำนวิชำกำร มีควำมส ำคัญ อยู่ในระดับมำก ผู้บริหำรและครูให้

ควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมงำนวิชำกำรเป็นอันดับที่ 5 อำจมีสำเหตุมำจำกกำรจัดกิจกรรมวิชำกำร

สำมำรถจัดได้หลำกหลำยรูปแบบทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ที่แตกต่ำงจำกกำรเรียนในหลักสูตรปกติ 

ซ่ึงจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีควำมน่ำสนใจ มีควำมสนุกท้ำทำย มีควำมอิสระทำงควำมคิดเปิดโอกำสให้ทุกคนได้

แสดงออกถึงศักยภำพของตนองอย่ำงเตม็ที่ ดั้งน้ันจึงท ำให้กำรก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมต้องใช้เวลำ

มำกและต้องเป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบที่แตกต่ำงที่น่ำสนใจส่งผลให้กระบวนกำรคิดและกำรน ำเสนอในกำรจัด

กิจกรรมส่งเสริมงำนวิชำกำรมีควำมยุ่งยำกและเป็นไปได้ยำก สอดคล้องกับ เกสิณี ชิวปรีชำ (2540: 8) ได้ให้

ควำมหมำยของกำรบริหำรงำนวิชำกำรไว้ว่ำ เป็นกิจกรรมทำงกำรศึกษำที่จัดต้ังข้ึนทั้งภำยในและภำยนอก

ห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์และเกดิกำรเรียนรู้ทั้งด้ำนควำมรู้ ทศันคติ คุณสมบัติ และทกัษะ 
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1.6. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู มีควำมส ำคัญอยู่ในระดับมำก ผู้บริหำรและครูให้ควำมส ำคัญ

ของกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับต ่ำสุด คืออันดับที่ 6 อำจมีสำเหตุจำกกำรมองเหน็

ถึงภำระงำนของครูที่มีมำกจนเกินไป จึงท ำให้กำรมองเหน็ควำมส ำคัญของครูลดน้อยลงและกำรมุ่งเน้นในกำร

พัฒนำศักยภำพของครูจึงลดลงท ำให้ไม่สำมำรถพัฒนำศักยภำพของครูที่มีอยู่ได้ สอดคล้องกบังำนวิจัยของ จิรำ

ภำ เพียรเจริญ (2556: บทคัดย่อ) ศึกษำเร่ือง บทบำทผู้บริหำรในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู ตำม

หลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในโรงเรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดปทุมธำนี ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำครูมีค่ำเฉล่ีย

ของระดับคะแนนต ่ำสดุ  

2. เปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรเพ่ือพัฒนำผู้เรียนของผู้บริหำรและครูที่

ปฏบัิติงำนในสถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 จังหวัด

ปทุมธำนี พบว่ำโดยภำพรวมและรำยด้ำน ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 4 (2557) ในด้ำนพันธกิจ ดังน้ี 1) เป็นองค์กรที่ทันสมัย

บริหำรจัดกำรคล่องตัวแบบ TQA เน้นกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ตำม

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 2) ให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำที่เป็นเลิศด้วยกำรพัฒนำคุณภำพระดับชำติอย่ำง

ต่อเน่ือง 3) มุ่งมั่นพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มืออำชีพและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของ

บุคลำกร 4) สร้ำงนวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 5) ให้กำรบริกำรด้วยควำมรวดเรว็ด้วยควำม

จริงใจและมีมิตรไมตรี 6) สร้ำงภำคีเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำสู่ระดับชำติ และ 7) ส่งเสริม สนับสนุนนิเทศ 

ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรองค์กรและสถำนศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง และที่ส ำคัญส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 4 (ปทุมธำนี-สระบุรี) เป็นองค์กรหลักในกำรบริหำรจัดกำรมัธยมศึกษำให้มีคุณภำพและ

พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศตำมมำตรฐำนสำกล มีหน้ำที่จัดกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำให้

มีคุณภำพและมำตรฐำนเทำ่เทยีมกนั จึงท ำให้กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรสู่กลุ่มสหวิทยำเขตเป็นไป

ในแนวทำงเดียวกนั   

3. ผลกำรศึกษำเกี่ยวกบัปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ

ผู้บริหำรและครูที่ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำของกลุ่มสหวิทยำเขต  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 4 จำกกำรสมัภำษณ์ใน 6 ด้ำน พบว่ำมีปัญหำสงูสดุ 3 ล ำดับแรก คือ 1) ด้ำนกำรจัดหลักสูตร

สถำนศึกษำ พบว่ำ ขำดแคลนบุคลำกรที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนกำรพัฒนำและวิเครำะห์

หลักสตูร  ขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำหลักสูตร  ซ่ึงสอดคล้องกับผลงำนกำรวิจัยของ  พันธณีย์  วิหคโต 

(2545,12-19) ได้กล่ำวถึง ปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนพัฒนำหลักสตูรสถำนศึกษำ คือ ไม่ระยะเวลำที่

เพียงพอในกำรจัดท ำ ขำดบุคลำกรในกำรจัดท ำ ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมไม่ชัดเจนในกำรด ำเนินงำน

บำงเร่ือง แนวทำงกำรพัฒนำคือ ควรมีกำรจัดอบรมให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร 

หลักกำรคิดวิเครำะห์หลักสูตรให้ถูกต้องและจัดให้มีระยะเวลำในกำรอบรมหลักสูตรให้เหมำะสมอย่ำงต่อเน่ือง
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และมีกำรติดตำมอย่ำงเป็นระบบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงแท้จริง สอดคล้องกับ สุกฤตำ เกยำนนท ์

(2555, 118) กล่ำวถึงแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ คือ ควร

จัดกำรอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรน ำหลักสูตรไปใช้ และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสอนแบบคละช้ัน

ให้กบัครูผู้สอน ควรจัดหำเอกสำรเกี่ยวกบัหลักสตูรไว้บริกำรให้เพียงพอ มีกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผลกำรใช้

หลักสูตรสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัดหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ผู้ปกครองเข้ำมำมีส่วนร่วม      

เพ่ือสะท้อนสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง 2) ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

พบว่ำ ขำดควำมรู้เทคนิคในด้ำนกำรใช้หลักเกณฑ์ของกำรวัดและประเมินผล กำรวิเครำะห์ที่เหมำะสม 

สอดคล้องกับ ณภัทร  เฮ็งนิรันดร (2557 ,101)กล่ำวถึงปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ำนกำรวัดผล 

ประเมินผล และเทยีบโอนผลกำรเรียน พบว่ำ ครูไม่มีประสบกำรณ์ ในกำรวิเครำะห์ หลักเกณฑ์กำรประเมิน ท ำ

ให้ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในเร่ืองกำรวัดผล ประเมินผลของสถำนศึกษำ และกำรพัฒนำเคร่ืองมือกำรวัดและ

ประเมินผลให้ได้มำตรฐำน แนวทำงกำรพัฒนำ คือ ควรจัดให้มีกำรอบรมสัมมนำเร่ืองเทคนิคกำรคิดวิเครำะห์

และกำรสร้ำงเคร่ืองมือทำงกำรวัดและประเมินผล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูหำควำมรู้เร่ืองกำรวัดและ

ประเมินผล และให้ใช้วิธกีำรที่หลำกหลำยในกำรวัดและประเมินผล ซ่ึงสอดคล้องกับ พิสสุดำ บุญเกิด (2548) 

ได้ศึกษำเร่ือง กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนบ้ำนโนนผำสุก สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำสระแก้ว เขต 2 พบว่ำ ครูไม่เข้ำใจ ขำดควำมรู้ในกำรสร้ำงเคร่ืองมือวัดประเมินผล ขำดวัสดุ อุปกรณ์ 

เอกสำร ต ำรำ คู่มือกำรสร้ำงเคร่ืองหรือออกแบบเคร่ืองมือวัดประเมินผล ครูขำดขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

กระบวนกำรคิดวิเครำะห์และปรับปรุงเคร่ืองมือ วิธีกำรวัด ประเมินผลยังไม่มีควำมหลำกหลำย3) ด้ำนกำร

จัดกำรเรียนรู้ของครู พบว่ำ ภำระงำนของครูมำกเกินไป ขำดทกัษะควำมรู้ควำมช ำนำญในด้ำนกำรคิดวิเครำะห์

และกำรใช้สื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับ พิสสุดำ บุญเกิด (2548, 62)กล่ำวถึงปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำร

ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ พบว่ำ ครูจัดท ำแผนกำรสอนไม่ครบทุกกลุ่มสำระ อุปกรณ์และสื่อกำรสอน   

ไม่เพียงพอ ไม่ตรงกับเน้ือหำสำระของหลักสูตรสถำนศึกษำ ครูต้องรับผิดชอบงำนสอนทุกกลุ่มสำระต้องสอน

ควบช้ัน และครูส่วนใหญ่ใช้แผนกำรสอนส ำเรจ็รูป ไม่ได้คิดเอง ครูไม่ผลิตสื่อกำรสอนตำมแผนกำรสอน ขำด

ควำมรู้ในกำรผลิตสื่อกำรอสนและขำดงบประมำณในกำรจัดท ำสื่อกำรสอน แนวทำงกำรพัฒนำ คือ ควรจัดสรร

ภำระงำนให้เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ ของครู และส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำครูโดยกำรจัดอบรมสัมมนำ 

ศึกษำดูงำนตำมสถำบันต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำพัฒนำกำรเรียน กำรสอนรวมไปถึงมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร

อย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง สอดคล้องกับสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของอติพงษ์ วงษ์ชลชัยกุล(2549) สภำพ

ปัญหำและแนวทำงพัฒนำกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำนสงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ชลบุรีเขต 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำ แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ควรพัฒนำจัดอบรมครูในเร่ือง

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญสอดคล้องกับ นิลวรรณ วัฒนำ (2556)ได้ศึกษำ

สภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนประถมศึกษำขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำจังหวัดชลบุรี พบว่ำด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ควรจัดสรรบุคลำกรให้ เพียงพอกับจ ำนวน
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ผู้เรียน ครูควรได้รับกำรส่งเสริมให้พัฒนำตนเองที่ทนัต่อกำรเปล่ียนแปลง กิจกรรมกำรอบรมอำจปรับเป็นกำร

อบรมด้วยตนเอง ศึกษำจำกแผ่นงำนหรือใช้กำรอบรมออนไลน์ จัดปฏทินิกำรอบรมประจ ำปีกำรศึกษำ  

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยั 

1. จำกผลกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู ท ำให้ทรำบถึงควำมส ำคัญของครูอยู่ในระดับต ่ำสุด 

ซ่ึงมีสำเหตุมำจำกภำระงำนของครูที่มีมำกจนเกินไป ผู้บริหำรควรประชุม วำงแผน ในกำรจัดสรรด้ำนภำระงำน

ของครูให้เหมำะสม มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจนและกระจำยภำระงำนให้เหมำะสมตำมบทบำท

หน้ำที่ของแต่ละคน 

2. ผู้บริหำรควรเปิดโอกำส และส่งเสริมในกำรศึกษำดูงำนของครู ส่งครูเข้ำร่วมอบรมสัมมนำเพ่ือ

เป็นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของครูในทุกๆ ด้ำน เช่น ด้ำนจัดหลักสูตำสถำนศึกษำ ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 

ด้ำนกำรผลิตและกำรใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดทักษะ ควำมช ำนำญในแต่ละด้ำน 

โดยจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประสทิธิภำพ 

 

ข้อแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรมีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยำเขต สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำ เขต 4  

2. ควรมีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของนักเรียนในกำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือ

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยำเขต สงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 4   
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