บทที่ 1
บทนำ
1.1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู ้ ความสามารถคิดเป็ น ทาเป็ น
และแก้ปัญหาเป็ น มีความสาเร็ จในการประกอบสัมมาอาชีพ คนที่ได้รับการศึกษาอบรมมาเป็ นอย่าง
ดีแล้วย่อมเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ประชาชน
อยูอ่ ย่างมีความสุ ข การศึกษาที่ทุกคนยอมรับว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติ
คือ การศึกษาระดับประถมศึกษา หรื อการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดยมีภารกิจหลักที่สาคัญ คือการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้ตามระดับและประเภทของการศึกษา ซึ่ งคาดหวังไว้โดย
การกาหนดหลักสู ตร โดยชุมชนและสังคม โดยสถานศึกษา และในตัวของผูเ้ รี ยนเอง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545) ได้กาหนดให้
การศึ กษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุ คคลและสังคม โดยการถ่ ายทอด
ความรู ้ การฝึ กการอบรม การสื บสานวัฒ นธรรม การสร้ างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
สร้ างสรรค์ความรู ้ อนั เกิ ดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และปั จจัยเกื้ อหนุ นให้
บุ คคลเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต (มาตรา 4) และยังได้กาหนดทิ ศทางให้มีการจัดท า
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองดีของชาติ การทารงชีวติ และการ
ประกอบอาชี พและการศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาสาระหลักสู ตรในส่ วนที่เกี่ยวกับ
ปั ญหาในชุ มชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่ น คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ช่วยเหลือตนเองและพึ่งตนเองได้ ตามพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ข ร่ วมมือกันพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม ใน
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์ในสังคม (หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544)
จากการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 การบริ หารงาน
วิช าการซึ่ งเป็ นการบริ ห ารงานที่ ส าคัญ และเป็ นหัวใจในการปฏิ รูป การศึ ก ษา การบริ ห ารงาน
วิชาการเป็ นงานที่เกี่ยวกับกิ จกรรมซึ่ งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไขการเรี ยนการสอน
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ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเป้ าหมายของการศึกษา งานวิชาการเป็ นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้าน
หลักสู ตร การนาหลักสู ตรไปใช้ แบบเรี ยน งานการเรี ยนการสอน งานสื่ อการเรี ยนการการสอน งาน
วัดผลและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิ เทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุ ม
อบรมทางวิ ช าการ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เรี ย นบรรลุ เป้ า หมายของการศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพตามที่ตอ้ งการ เพื่อนาไปใช้ในการดารงชีวติ ที่ดีในสังคม
ตามพระราชบัญ ญัติการศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.
2545 ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริ หารงานบุ คคล และการบริ หารงานทัว่ ไปไปยังคณะกรรมการและสานักงานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมพื้นที่การศึกษา และการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ซึ่ งในสถานศึกษานั้นจะ
เห็ น ได้ว่า หั ว ใจของสถานศึ ก ษานั้น อยู่ที่ การบริ ห ารงานวิ ช าการ มี ค วามส าคัญ ยิ่ ง ต่ อ การจัด
การศึ ก ษาให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ ต้ ัง ไว้ มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะปรากฏเด่ น ชัด เมื่ อ มี ก าร
บริ หารงานวิชาการประสบความสาเร็ จ (มาตรา 39)
งานวิช าการเป็ นงานหลัก ของการบริ หารการศึ กษา ไม่ ว่าสถานศึ กษาจะเป็ นประเภทใด
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่ องจากงานวิชาการ
เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นหัวใจของ
สถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่ งอาจจะ
เกี่ยวข้องทางตรงหรื อทางอ้อมก็อยูท่ ี่ลกั ษณะของงานนั้น (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2553:1)
งานสาคัญของโรงเรี ยนคืองานวิชาการ ถ้าหากโรงเรี ยนดาเนิ นผิดพลาดทางวิชาการ ก็น่าจะ
พิจารณาได้วา่ โรงเรี ยนนั้นประสบความล้มเหลว ในทางตรงข้ามโรงเรี ยนใดที่ประสบความสาเร็ จ
ในการดาเนิ นวิช าการ โรงเรี ยนนั้นก็ ส มควรที่ จะได้รับ การยกย่องและยอมรั บ ว่าเป็ นโรงเรี ยนที่
ดาเนิ นภารกิจของโรงเรี ยนได้ผล (อุทยั บุญประเสริ ฐ. 2538 : 62) ดังนั้น การบริ หารงานวิชาการจึง
เป็ นสิ่ งส าคัญอย่างยิ่งที่ ตอ้ งพัฒ นาและปรั บ ปรุ งอยู่เสมอ ๆ โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะครู และ
บุ ค ลากรที่ เกี่ ยวข้อง ร่ วมกันใช้ความรู ้ และแนวคิ ดที่ มี เหตุ ผลและความถู ก ต้อง เพื่ อให้เกิ ดความ
เชื่ อมัน่ และมุ่งมัน่ ในการบริ หารงานวิชาการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้น อันเป็ นที่ยอมรับ
ของสังคมและชุมชน
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การบริ หารงานวิ ช าการจะมี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพมากน้ อ ยเพี ย งใดนั้ น ผู ้บ ริ หาร
สถานศึ กษาและบุ ค ลากรทุ กระดับของสถานศึ กษาเป็ นผูก้ ันดาเนิ นการร่ วมกัน โดยอาศัยทักษะ
ความรู ้ และประสบการณ์ของตน และความร่ วมมือของชุ มชน บิดามารดา ผูป้ กครอง ให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตามวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ที่สถานศึกษาได้กาหนดไว้ ซึ่ ง
มาตรฐานและคุ ณ ภาพของแต่ ล ะโรงเรี ย นอาจมี ผ ลมากน้อ ยแตกต่ างกัน ดัง จะเห็ น ได้จากการ
รายงานผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ นั พื้ น ฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี
การศึกษา 2557 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ดังนี้
ตำรำงที่ 1 ค่ ำสถิติของแต่ ละโรงเรียนแยกตำมรำยวิชำ

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

สุ ขศึกษา และ
พลศึกษา
ศิลปะ

วิทยาศาสตร์

โรงเรี ยนบ้านนายเหรี ยญ

2.00

2.00

1.50

1.50

1.50

2.00

2.00

2.00

บ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)

2.50

2.50

1.50

2.00

2.00

2.50

2.00

2.50

โรงเรี ยนบ้านนายสี

2.00

2.00

1.50

1.50

2.00

2.00

2.00

2.50

โรงเรี ยนวัดบางบอน

2.50

2.50

1.50

1.50

2.00

2.50

2.00

2.50

โรงเรี ยนพรหมราษฎร์รังสรรค์

2.50

2.50

1.50

1.50

2.00

2.50

2.50

2.50

โรงเรี ยนสถานีพรหมแดน

2.50

2.50

2.00

1.50

2.00

2.50

2.00

2.50

โรงเรี ยนวัดนินสุขาราม

2.00

2.00

1.50

1.50

1.50

2.00

2.00

2.00

โรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์

2.50

2.50

2.00

2.00

2.00

2.50

2.50

2.50

กรุงเทพมหำนคร
(ได้รับการสอบ O-NET)

ภาษาไทย

คณิ ตศาสตร์

โรงเรียนในเขตบำงบอน

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ

รำยวิชำ/ระดับคุณภำพ

โดยอิ งตามเกณฑ์ ข องการค านวณช่ วงระดับ คะแนน O-NET ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี
การศึกษา 2557 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ดังนี้
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ระดับคุณภำพ

ระดับคะแนน

ดีเยีย่ ม

4.00

ดีมาก

3.50

ดี

3.00

ค่อนข้างดี

2.50

ปานกลาง

2.00

พอใช้

1.50

ควรปรับปรุ ง

1.00

ควรปรับปรุ งอย่างยิง่

0.00

อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายการศึกษา สานักงานเขตบางบอน ได้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และ
คุณภาพการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และการอ่าน สาหรับนักเรี ยนในเครื อข่ายที่ 76
และ 77 ในปี พ.ศ. 2558 ตามนโยบายของ กรุ งเทพมหานคร ให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการ
เรี ยนการสอน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้รับการส่ งเสริ มให้มีศกั ยภาพสู งสู่ มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับ
นานาชาติ ส านัก งานการศึ ก ษา จึ งได้ตอบสนองเจตนารมณ์ ดังกล่ าว โดยก าหนดเป้ าหมายให้
สถานศึกษายกระดับคุ ณภาพการศึ กษาโดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบการศึ กษา
ระดับ ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน (O-NET) ซึ่ งการที่ จ ะด าเนิ น การให้ บ รรลุ ต ามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้น้ ั น
สถานศึกษาเป็ นหน่วยงานที่สาคัญที่สุดที่ตอ้ งพัฒนาการศึกษาอย่างตลอดแนว ทั้งในด้านหลักสู ตร
การจัด การเรี ย นการสอน การบริ ห ารจัด การ รวมทั้ง การวัด และประเมิ น ผล ทั้ง นี้ ในส่ ว น
ผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก เรี ยนจากการทดสอบการศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ นั พื้ น ฐาน (O-NET) ในระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนสังกัด
กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2555 – 2556 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และภาษาไทย ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ ยระดับประเทศ จึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งในการเร่ งดาเนิ นการช่ วยเหลื อและพัฒนาให้สถานศึ กษาได้จดั การเรี ยนการ
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สอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตรงตามสภาพปั ญหาของสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และภาษาไทย ดังเอกสารที่ได้แนบมาในภาคผนวก
ผูว้ ิจยั ในฐานะนักศึกษาด้านบริ หารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญ
ในการศึกษาวิจยั การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร
เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ ที่เกิดขึ้นตามบริ บทของแต่ละโรงเรี ยนว่าเป็ นอย่างไร
และเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกันหรื อไม่ ดังนั้น จึงสมควรทาการวิจยั เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แท้จริ ง เพื่อนาผลวิจยั ไปเป็ น
แนวทางการปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็ นที่ยอมรับ
ของสังคมยิง่ ขึ้น
1.2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1. เพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
บางบอน กรุ งเทพมหานคร
1.2.2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ยนสั ง กัด
สานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร แต่ละโรงเรี ยน
1.3. ขอบเขตของกำรวิจัย
1.3.1. ขอบเขตด้ ำนประชำกร การวิจยั ครั้ งนี้ มีของเขตด้านประชากรที่ เป็ นเป้ าหมาย คื อ
โรงเรี ยนสั งกัดส านักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร จานวน 9 โรงเรี ย น ซึ่ ง เป็ นผูใ้ ห้ข้อมู ล
ประกอบด้วยผูอ้ านวยการ 9 คน รองผูอ้ านวยการ 15 คน ครู จานวน 351 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 375
คน (สานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558)
1.3.2. ขอบเขตด้ ำนเนื้ อ หำ เนื้ อหาที่ จะท าการวิจยั ในครั้ งนี้ คื อมุ่ งศึ ก ษาการบริ ห ารงาน
วิชาการในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร ตามขอบข่ายการบริ หารงาน
วิชาการในโรงเรี ยน (สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร 2554 : 32-33) ที่ มีท้ งั หมด 9 ด้านดังนี้ 1)
การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา 3) การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
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4) การนิ เทศงานวิช าการภายในโรงเรี ย น 5) การวัด ผลประเมิ น ผลการเรี ย น 6)การพัฒ นาสื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้ 7)การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมี
ส่ วนร่ วมในการเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ งทางวิช าการ 9) การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษากับ งาน
วิชาการ
1.3.3. ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่ ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจยั ได้แก่ โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
บางบอน กรุ งเทพมหานคร จานวน 9 โรงเรี ยน
1) โรงเรี ยนบ้านนายเหรี ยญ
2) โรงเรี ยนบ้านนายผล(แม้นสุ วรรณอุปถัมภ์)
3) โรงเรี ยนบ้านนายสี
4) โรงเรี ยนวัดบางบอน
5) โรงเรี ยนพรหมราษฎร์ รังสรรค์
6) โรงเรี ยนสถานีพรหมแดน
7) โรงเรี ยนวัดนินสุ ขาราม
8) โรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์
9) โรงเรี ยนคงโครัดอุทิศ
1.4. คำจำกัดควำมทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
กำรบริ หำรงำนวิชำกำร หมายถึ งการบริ หารงานทุ กชนิ ดในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
บางบอนกรุ งเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับการปรับปรุ งพัฒนา และส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนให้ได้ผลดี
มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดต่อผูเ้ รี ยน ตามขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยน ที่มีท้ งั หมด 9 ด้าน
คือ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา 3) การบริ หารการจัดการ
เรี ยนรู ้ 4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน 5) การวัดผลประเมินผลการเรี ยน 6)การพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้ 7)การวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมี
ส่ วนร่ วมในการเสริ ม สร้ างความเข้ม แข็ งทางวิช าการ 9) การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษากับ งาน
วิชาการ
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ผู้บริหำร หมายถึง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารงานเกี่ยวกับการวางแผน การดาเนินงาน การประสานงาน การควบคุมดูแล และการ
นิ เทศงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลงานด้านวิชาการ การปกครอง ธุ รการหรื อบริ หาร
ทัว่ ไป ความสัมพันธ์กบั ชุมชนและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ครู หมายถึง ผูท้ าหน้าที่สอนและให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบาง
บอน กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ความก้าวหน้าในวิชานั้นๆ และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนด้วยวิธีการต่างๆให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
1.5. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจัย
1.5.1. ผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางบอนกรุ งเทพมหานครได้ใช้เป็ น
แนวทางในการวางแผน ปรังปรุ ง และพัฒนาการบริ หารวิชาการ ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
เป็ นที่ยอมรับของสังคม และชุมชนต่อไป
1.5.2. ผลการวิจยั ในครั้งนี้จะเป็ นข้อมูลเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารงานด้านอื่นๆ และ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ให้เทียบเท่ากับโรงเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับที่เหนื อกว่า

