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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนใน
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยจำ�แนกตาม
ตำ�แหน่ง และขนาดของโรงเรียน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สำ � คั ญ ในโรงเรี ย นสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน จำ�นวน 1,029 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ ของ
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
2. ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยจำ�แนกตามตำ�แหน่ง และขนาดของโรงเรียน มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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สำ�คัญ คือ ควรมีการจัดวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในท้องถิน่ ตามทีน่ กั เรียนต้องการ เช่น ด้าน
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ครูผู้สอนควรออกแบบการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ครูควรมีการผลิตสื่อ ออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ควรมี
การนำ�ผลการมาประเมินมาวิเคราะห์หาจุดบกพร่องและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ปัญหาที่พบ ควรมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระบบนิเทศภายในให้ครูทุกคนเข้าใจ ควรมีการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานต้นสังกัด อย่างสมํ่าเสมอ
คำ�สำ�คัญ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
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The research was aimed at (1) studying an academic administration of the
learner-centered instruction of the schools under the jurisdiction of the Office of
Ubon Ratchathani Primary Education Service Area 5, (2) to compare the opinions of
the school administrators and teachers of the schools under study as classified by
their ranks and school size, and (3) to examine the recommendations concerning
the learner-centered instruction of the school in question.
The samples in the study were administrators and teachers of the schools
numbering 1,029. The research instrument was a five-rating scale. Statistics used in
data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
The research findings were as follows.
1. The academic administration of the learner-centered instruction of the
schools under the jurisdiction of the Office of Ubon Ratchathani Primary Education
Service Area 5 was overall at the highest level. As regards individual aspects,
it was found that the supervision and follow-up was the highest, followed by the
instructional activities, supportive factors, and instructional planning.
2. There was no difference found in the opinions of the school administrators
and the teachers of the schools in the study when it was classified by the subjects’
ranks and school size.
3. The proposed recommendations for the academic administration in terms of
the learner-centered instruction were as follows. The academic personnel who were
knowledgeable in local wisdom should be invited to teach students; the teachers
should design the teaching process in line with a curriculum; the teachers should
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produce media to teach learners how to analyze and solve the problems; the
evaluation results should be applied to the teaching approach in accordance with
the problems found; there should be a continual supervision.
Keywords : The Learner-centered Instruction
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การศึกษานับเป็นรากฐานที่สำ�คัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนได้พัฒนา
ตนเองด้านต่าง ๆ ที่จะดำ�รงชีพ และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนได้ (กรมวิชาการ, 2543 : 11) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ได้กำ�หนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำ�คัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” ในการปฏิรปู
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะสำ�เร็จได้ต้องมีผู้นำ�การปฏิรูปที่พัฒนาการเรียนการสอน ตามแนวการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
จากสภาพของสั ง คมโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
การปกครอง รวมทั้ ง ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่ อ สารข้ อ มู ล
ความรู้ต่างๆ ไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและไร้ขีดจำ�กัด ทำ�ให้การจัดการเรียนการสอนในระบบเดิม
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ (รุ่ง แก้วแดง, 2542 : 6) กระทรวงศึกษาธิการและ
สถานศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ในการดำ�เนินงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน ซึง่ การบริหารงานวิชาการถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบเป็นอันดับแรก และจะต้องให้เวลามากกว่างานด้านอื่นๆ โดยมีหน้าที่เป็นผู้นำ�ทางวิชาการ
ให้คำ�แนะนำ� ร่วมกับคณะครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การที่จะสร้าง
นักเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพมากน้อยเพียงใด ขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา โดยส่วนมากมักจะให้ความสำ�คัญกับธุรการ งานการเงิน หรือการก่อสร้างอาคาร
สถานที่ เพราะเป็นงานที่เห็นผลชัดเจน และรวดเร็วให้ความสำ�คัญกับวิชาการน้อยกว่างานด้านอื่น ๆ
มักจะมอบหมาย ให้ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการเป็นผู้มีที่บทบาทสำ�คัญในการวางแผน และบริหาร
แผนงานวิชาการ จึงทำ�ให้การบริหารงานวิชาการไม่ประสบผลสำ�เร็จเท่าที่ควร นอกจากนี้จาก
รายงานการวิจัยยังพบปัญหาอีกว่า ครูที่เข้าสอนไม่ตรงตามวุฒิ อัตราครูไม่เพียงพอ สื่อการเรียน
การสอนไม่เพียงพอ ขาดการนิเทศติดตามผล ขาดแนวปฏิบัติในด้านการประเมินผลงานวิชาการ
ขาดการปรับปรุงและพัฒนาการสอนอย่างต่อเนือ่ งนอกจากนีก้ ารบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
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ยังมีคุณภาพและมาตรฐานต่างกัน
จะเห็นได้จากการประเมินมาตรฐานของโรงเรียน ในสังกัดกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศ
พ.ศ. 2541 โดยยึดหลักมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2539 กรมสามัญศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ พบว่ามาตรฐานงานด้านวิชาการของโรงเรียนยังต่างกันตามขนาดของโรงเรียน โดย
โรงเรียนขนาดใหญ่จะมีมาตรฐานดีกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ พิสิทธิ์ จันทรเนตร (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร พบว่า ด้านข้อเสนอแนะในการบริหาร
งานวิชาการโดยภาพรวม มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในระดับมาก คือ รัฐควรจัด
อัตรากำ�ลังครูให้เพียงพอต่อจำ�นวนนักเรียนตามเกณฑ์ คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) การ
พิจารณาเงินเดือนของข้าราชการครูให้สูงขึ้นมากกว่าข้าราชการฝ่ายอื่น เพื่อจูงใจให้คนเก่ง คนดี มา
เป็นครู รัฐควรยกระดับมาตรฐานด้านวิชาการของทุกโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ โรงเรียน
ที่มีขนาดใหญ่และมีความพร้อมในด้านบุคลากรมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จึง
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีกว่า และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (บุญเลี้ยง ทุมคำ�,
2542 : 126) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ พบว่า มีปัญหาหลายประการที่
ทำ�ให้การบริหารงานวิชาการไม่ประสบผลสำ�เร็จเท่าที่ควร ปัจจัยประการสำ�คัญ คือ อัตรากำ�ลัง
ข้าราชการครูไม่ครบตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พอกับจำ�นวนนักเรียน บริหารงานวิชาการแต่งตั้ง
ข้าราชการครูรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ครูคนหนึ่งต้องทำ�การสอนหลายชั้น และรับผิดชอบหลาย
งาน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กำ�หนด
แนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ มีการส่งเสริมพัฒนาครู ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ นรูปแบบดังกล่าวแต่ผลการดำ�เนินงาน ครูยงั นำ�หลักสูตรไปใช้ได้ไม่เป็นตามวัตถุประสงค์
เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลอย่างแท้จริง โดยยังยึดถือ
หนังสือเรียนเป็นสำ�คัญและไม่รู้จักการบูรณาการเนื้อหาที่จะสอนไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ และครู
ร้อยละ 70 ยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย การสอนของครูยังใช้เทคนิคที่ไม่หลากลาย ครูยังใช้สื่อ
การสอนน้อย และไม่สามารถจัดกิจกรรมทีส่ นองความสนใจของนักเรียนได้ดเี ท่าทีค่ วร การประเมิน
ผลการเรียน แม้มีความพยายามกระตุ้นให้ครูใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง เช่น การใช้แฟ้ม
สะสมงาน แต่ในทางปฏิบัติจริงพบว่า ครูส่วนใหญ่ ยังใช้ข้อสอบเป็นหลักในการประเมินผลนักเรียน
ดังนั้น ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน จึงเปรียบเสมือนตัวจักรสำ�คัญของการปฏิรูป การเรียนรู้
ให้มีพลังที่จะขยับและผลักดัน วงล้อของการปฏิรูปการศึกษาให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสู่
จุดหมายสำ�คัญ การปฏิรปู การเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญจึงมีความสำ�คัญทีส่ ดุ ทัง้ นี้ 1) เพือ่ พัฒนา
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คุณภาพของคนไทย 2) เพือ่ เพิม่ พูนความเข้มแข็งของคนไทย 3) เพือ่ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ยุคโลกาภิวัตน์ 4) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
สังคมไทย 5) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย เป็นที่ยอมรับกันว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำ�คัญ คือ วิธีการสำ�คัญที่สามารถสร้าง และพัฒนา “ผู้เรียน” ให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการ
ในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำ�คัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนรูจ้ กั เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เรียนในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง
และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542 : 4)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการทีเ่ กีย่ วกับ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อจะได้ทราบว่าผู้บริหารโรงเรียนได้บริหารงานวิชาการ ด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ มีสภาพเป็นอย่างไร ผลจากการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูล
ย้อนกลับและเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริหารโรงเรียนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในอันทีจ่ ะกำ�หนดนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ กำ�กับติดตาม พัฒนาปรับปรุง แก้ไข การบริหารงานวิชาการของตนให้
เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญในโรงเรียน ช่วยให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
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1. เพือ่ ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ
ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยจำ�แนกตามตำ�แหน่ง และขนาด
ของโรงเรียน
3. เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
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วิธีด�ำ เนินการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน ในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 256 โรงเรียน
แยกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำ�นวน 106 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จำ�นวน 101 โรงเรียน และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ จำ�นวน 49 โรงเรียน (สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 ปีการศึกษา, 2556 : 2)
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2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จำ�นวน 80 คน
ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก จำ�นวน 161 คน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลาง จำ�นวน 80
คน ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลาง จำ�นวน 334คน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ จำ�นวน
40 คน และครูผู้สอนโรงเรียนขนาดใหญ่ จำ�นวน 334 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 1,029 คน ซึ่งได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ตำ�แหน่ง (ผู้บริหารสถานศึกษา ครู) ขนาดของสถานศึกษา (ใหญ่
กลาง เล็ก)
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยสนับสนุน ด้านการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการนิเทศ ติดตามผล
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
วิชาการเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริหารงาน
วิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ 4 ด้านประกอบด้วย ด้านปัจจัย
สนับสนุน ด้านการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญด้านการนิเทศ ติดตามผล แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเป็น .97
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน t-test และ f-test
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1. สภาพการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัย
สนับสนุน และด้านการนิเทศ ติดตามผล ตามลำ�ดับ
2. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยจำ�แนกตามตำ�แหน่ง และขนาดของโรงเรียน ใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จำ�แนกเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือด้านปัจจัยสนับสนุน ด้านการ
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วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการนิเทศ
ติดตามผลไม่แตกต่างกัน
3. ข้ อ เสนอแนะในการบริ ห ารงานวิ ช าการด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 คือ
3.1 ด้านปัจจัยสนับสนุน ควรมีการจัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นตาม
ทีน่ กั เรียนต้องการและสนใจ ครูควรหาสือ่ การสอนอืน่ มาใช้ควบคูก่ บั การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ควร
มีหอ้ งสมุดทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ควรมีการจัดครูเข้าสอนให้ตรงตามเอกและเหมาะสมกับความรูค้ วาม
สามารถ
3.2 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนควรมีการตระหนักถึงความสำ�คัญของ
ภาระหน้าทีค่ รู ครูควรผลิตและใช้สอื่ ประกอบการจัดการเรียนการสอน ครูควรการจัดกิจกรรม เสริม
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผูเ้ รียน ควรมีการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของ ควรมีการประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียนโดยรวมและต่อเนื่อง
3.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการ
สอน ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิดวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาโดยจัดอบรมหรือจัดหาเอกสารความรู้ มาให้ครูได้ศกึ ษา
ครูควรสนใจศึกษาเอกสารความรู้ที่ทางกระทรวงจัดหามาให้ ควรมีนโยบาย การจัดกิจกรรมให้น้อย
ลง ควรปรับวิธกี ารสอนของครูเพราะครูสว่ นมากยังใช้วธิ กี ารสอนแบบเดิม ควรจัดกิจกรรมให้ครูได้
ศึกษาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาตนเองแล้วนำ�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังเลิกเรียน
ก่อนกลับบ้านหรือในยามว่าง
3.4 ด้ า นการนิ เ ทศ ติ ด ตามผล ควรมี ก ารนำ � ผลการมาประเมิ น มาวิ เ คราะห์ ห า
จุดบกพร่องและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปัญหา ควรเปลี่ยนระบบการพิจารณาความ
ดีความชอบจากการอ้างอิงความพอใจมาเป็นการประเมินด้วยเครื่องมือและเกณฑ์ที่เกิดจากข้อตกลง
ร่วมกัน ควรมีการประชุมชีแ้ จงเกีย่ วกับระบบนิเทศภายในให้ครูทกุ คนเข้าใจ ผูม้ านิเทศภายในโรงเรียน
ควรมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและควรมีข้อเสนอแนะหากผลการทำ�งานไม่ตรงกับผลของการนิเทศ
ควรให้มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

คณ
ะม

1. สภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ ของ
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตามความคิดเห็น ของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนิเทศ
ติดตาม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัย
สนับสนุน ด้านการวางแผนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ความคิดเห็นของครูผสู้ อนโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศติดตามผล อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ ดารัตน์ พิมพ์อุบล (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและ
เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตราด ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและครูวิชาการ จำ�แนกตามขนาดโรงเรียนและสถานภาพ
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ครูผสู้ อน และครูวชิ าการ จากโรงเรียนขนาดเล็ก 76 โรงเรียน
ขนาดใหญ่ 21 โรงเรียน ประกอบด้วยครูผู้สอน 299 คน ครูวิชาการ 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและครูวิชาการ โดยรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำ�ดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การนิเทศภายใน และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 จำ�แนกตามขนาดของโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ
ดารัตน์ พิมพ์อบุ ล (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของครูผสู้ อนและครูวชิ าการ
จำ � แนกตามขนาดโรงเรี ย นและสถานภาพกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ค รู
ผู้สอน และครูวิชาการ จากโรงเรียนขนาดเล็ก 76 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 21 โรงเรียน ประกอบด้วย
ครูผสู้ อน 299 คน ครูวชิ าการ 97 คน 2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน โดย
รวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียน
การสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตราดจำ�แนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ
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เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ จินตา อุสมาน (2549 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการหนึ่ง
อำ�เภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ข้าราชการครู จำ�นวน
329 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สถิติ
ทีใ่ ช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่า F 2) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหาร
งานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูทมี่ ตี �ำ แหน่งเป็นหัวหน้าวิชาการ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผู้สอนพบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้าน
การพัฒนาบุคลากรที่มีความแตกต่างอย่างนัยสำ�คัญที่ .05
3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของข้าราชการครูที่มีต่อสภาพ
การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ของโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
3.1 ด้านปัจจัยสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กยังขาดการสนับสนุนงบประมาณจากฝ่าย
บริหาร ทำ�ให้ส่งผลต่องบประมาณในการพัฒนาบุคลาการโดยการศึกษาต่อหรืออบรม การจัด
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นตามที่นักเรียนต้องการและสนใจยังมีน้อยเนื่องจากเป็น
ชุมชนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางยังขาดการสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายบริหาร ทำ�ให้ส่งผล
ต่องบประมาณในการพัฒนาบุคลาการโดยการศึกษาต่อหรืออบรม การให้บริการสื่อ ICT และ
INTERNET ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการทั้งครูและนักเรียน นอกจากนี้การใช้วิทยากร
ในท้องถิ่นมาช่วยให้ความรู้ตามความต้องการและความสนใจของนักเรียนยังมีน้อย
โรงเรียนขนาดใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อหรือการอบรม
งบประมาณที่ได้รับยังไม่ได้นำ�มาพัฒนาครูผู้สอนเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังไม่มีการจัดวิทยากรที่มี
ความรูค้ วามสามารถในท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนตามความต้องการและสนใจได้
3.2 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดเล็กยังขาดความตระหนัก ในหน้าที่ และขาดทักษะในการผลิตและการใช้
สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของผู้เรียนยังทำ�ได้ไม่ดี ทั้งนี้เนื่องมาจากจำ�นวนครูผู้สอนไม่เพียงพอนั่นเอง
โรงเรียนขนาดกลางครูยังขาดทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนให้มีความเหมาะสม
และตรงตามความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังขาดทักษะในการผลิตและใช้สื่อประกอบการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้เรียนยังทำ�ได้ไม่ดี
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โรงเรียนขนาดใหญ่ครูขาดทักษะในการผลิตและใช้สื่อประกอบการจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผูเ้ รียน
ครูไม่มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
3.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดเล็กมีเอกสารและแหล่งเรียนรู้สำ�หรับการศึกษาค้นคว้าสำ�หรับครูและ
นักเรียนไม่เพียงพอ วิธีการสอนของครูยังไม่พัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้
ทั้งนี้นักเรียนไม่ได้ฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
โรงเรียนขนาดกลางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยไม่คำ�นึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เอกสารและแหล่งเรียนรูใ้ นการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมไม่เพียงพอกับจำ�นวนครู นักเรียน
นอกจากนีว้ ธิ กี ารสอนของครูยงั ไม่สามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้รจู้ กั คิดวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
โรงเรียนขนาดใหญ่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่ค�ำ นึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและขาดความต่อเนื่องเพราะต้องจัดกิจกรรมอื่นมากกว่ากิจกรรมทางวิชาการนอกจากนี้วิธี
การสอนของครูยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
3.4 ด้านการนิเทศ ติดตามผล
โรงเรียนขนาดเล็กระบบการนิเทศ ติดตามผลขาดความต่อเนื่องสมํ่าเสมอ การจัดระบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษายังไม่สามารถเชือ่ มโยงกับระบบนิเทศของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผู้บริหารและครูผู้สอนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอเกี่ยวกับการจัดทำ�เครื่องมือวัดผล ประเมินผล
ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ศึกษานิเทศก์จึงควรให้ค�ำ ปรึกษาและทำ�การนิเทศอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนขนาดกลางระบบการนิเทศ ติดตามผลขาดความต่อเนื่องสมํ่าเสมอ การจัด
ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษายังไม่สามารถเชือ่ มโยงกับระบบนิเทศของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอเกี่ยวกับการจัดทำ�เครื่องมือวัดผล
ประเมินผลให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังขาดการนำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำ�ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์จึงควรให้ค�ำ ปรึกษาและทำ�การนิเทศอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนขนาดใหญ่ระบบการนิเทศ ติดตามผลขาดความต่อเนื่องสมํ่าเสมอ การจัดระบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษายังไม่สามารถเชือ่ มโยงกับระบบนิเทศของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผู้บริหารและครูผู้สอนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอเกี่ยวกับการจัดทำ�เครื่องมือวัดผล ประเมินผล
ให้มมี าตรฐานและมีประสิทธิภาพ นอกจากนีค้ รูผสู้ อนยังขาดขวัญกำ�ลังใจจากคณะกรรมการนิเทศ
ภายในของโรงเรียน ศึกษานิเทศก์จึงควรให้ค�ำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนิเทศและทำ�การนิเทศอย่างเป็น
กัลยาณมิตรโดยดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านปัจจัยสนับสนุน โรงเรียนขนาดเล็กได้รับปัจจัยสนับสนุนน้อยไม่เพียงพอกับการ
พัฒนา ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควรระดมทุนในการ
พัฒนาการศึกษา ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ควรนำ�ปัจจัยสนับสนุนมาพัฒนา
นักเรียนด้านวิชาการมากกว่าการพัฒนาด้านอื่น ๆ
1.2 ด้านการวางแผนการจัดการเรียน การสอน ครูผู้สอนควรตระหนักในหน้าที่ของ
ตนเองและปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ ควรจัดให้มีการ
อบรมการผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชา
หลักเพราะเนือ้ หาวิชาบางเนือ้ หาจะเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมทำ�ให้นกั เรียนไม่เข้าใจในบทเรียน
1.3 ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โรงเรี ย นยั ง ไม่ มี ก ารจั ด การเรี ย น
การสอนโดยคำ�นึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ส่งเสริม ให้
นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ดังนั้นโรงเรียนควรจัดหาเอกสารและแหล่งเรียนรู้ ให้ครูและ
นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
1.4 ด้ า นการนิ เ ทศ ติ ด ตามผล ระบบการนิ เ ทศ ติ ด ตามผลขาดความต่ อ เนื่ อ ง
สมาํ่ เสมอ จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษายังไม่สามารถเชือ่ มโยงกับระบบนิเทศของสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ศึกษานิเทศจึงควรให้ค�ำ ปรึกษาและทำ�การนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตรและนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทำ � การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การบริ ห ารวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ได้แก่ ประสบการณ์การบริหาร การได้รับการอบรมทางวิชาการ รูปแบบการจัดชั้นเรียน
2.2 ควรทำ�การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารวิชาการของครูผู้สอน ได้แก่
ประสบการณ์ในการสอน การได้รับการอบรมทางวิชาการ รูปแบบการจัดชั้นเรียน
2.3 ควรทำ�การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.4 ควรทำ�การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาแนวโน้มการบริหารงานวิชาการภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของโรงเรียนขนาดต่าง ๆ
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