บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื่ อง การบริ หารงานวิ ช าการของโรงเรี ยนสั ง กั ด ส านั ก งานเขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
สั ง กัด ส านัก งานเขตบางบอน กรุ ง เทพมหานคร และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร แต่ละโรงเรี ยน
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ โรงเรี ย นสั ง กัดส านัก งานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร
จานวน 9 โรงเรี ยน โดยมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ผู ้บริ หาร และครู ที่ปฏิบตั ิงานในปี พ.ศ. 2558
จานวน 375 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บ ข้อมู ล เป็ นแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบ่ งออกเป็ น 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
อาชี พ และประสบการณ์ ใ นการท างาน เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Form) แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับสภาพการบริ หารงาน
วิชาการของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ
(Multiple Choices) ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามข้อมู ลเกี่ ยวกับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นแบบเลื อกตอบ (Multiple
Choices) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์โดยค่าร้อยละ (Percentage) โดยวิเคราะห์เป็ น
รายโรงเรี ยนและภาพรวม
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิ จ ัย เรื่ อ ง การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กัด ส านั ก งานเขตบางบอน
กรุ ง เทพมหานคร ผู ว้ ิจยั สามารถสรุ ป ผลการวิจยั โดยแบ่ ง ประเด็ น ในการสรุ ป ผลการวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
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1. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นครู ผสู ้ อน มีประสบการในการทางาน ไม่เกิน 5 ปี
2. ส ภาพ ก ารบ ริ ห ารงาน วิ ช าก ารของโรงเรี ยน สั ง กั ด ส านั ก งาน เขตบ างบ อน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า
2.1 การวางแผนงานวิชาการ
2.1.1 ด้านการจัดทาข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ ปรากฏว่า กิ จกรรมส่ วนใหญ่ที่
โรงเรี ย นท าคื อ มี ก ารส ารวจและจัด ท าทะเบี ย นข้อ มู ล สารสนเทศงานวิช าการ มี ก ารจัด ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ และยังมีการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
งานวิชาการ
2.1.2 ด้านการจัดทาแผนงานวิชาการ ปรากฏว่า กิจกรรมส่ วนใหญ่ที่โรงเรี ยนทาคือ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทาแผนงานวิชาการ มีการให้ความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาแผนงาน
วิชาการแก่บุคลากร และมีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาแผนงานวิชาการ
2.2 การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
2.2.1 ด้านการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา ปรากฏว่า กิ จกรรมส่ วนใหญ่ที่โรงเรี ยน
ทาคื อ มี การสร้ างความตระหนักแก่ บุคลากรในด้านการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา มี การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา และยังมีการจัดทายกร่ างหลักสู ตรสถานศึกษา และมี
การประกาศใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
2.2.2 ด้า นการน าหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาไปใช้ ปรากฏว่า กิ จ กรรมส่ ว นใหญ่ ที่
โรงเรี ยนทา คือ มีการประชุ มชี้ แจงให้ครู ได้รับทราบแนวทางการนาหลักสู ตรไปใช้ จัดให้ครู แต่ละ
กลุ่ ม สาระร่ วมกัน วิ เคราะห์ ห ลัก สู ต รสู่ แผนการจัดการเรี ย นรู ้ และยังมี ก ารจัดท าแผนการและ
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ทันสมัย มุ่งสู่ คุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.2.3 ด้านการนิ เทศติ ดตามการใช้หลักสู ตรสถานการศึ กษา ปรากฏว่า กิ จกรรม
ส่ วนใหญ่ที่โรงเรี ยนทาคือ มีการตรวจเยีย่ มและสังเกตการณ์ในชั้นเรี ยน มีการตรวจแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ และยังมีการจัดทาบันทึกหลังการสอน
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2.2.4 ด้านการประเมินผลการใช้หลักสู ตร ปรากฏว่า กิจกรรมที่โรงเรี ยนส่ วนใหญ่
ท าคื อ มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงให้ ค รู ไ ด้รับ รู ้ แ นวทางการตรวจสอบหลัก สู ตร คณะกรรมการจัดท า
หลักสู ตรสถานศึกษา ร่ วมกันตรวจสอบ ทบทวนผลการใช้หลักสู ตรทุ กปี การศึกษา และยังมี การ
จัดทาสรุ ปข้อมูลเพื่อเตรี ยมจัดทารายงานการประเมินหลักสู ตร
2.2.5 ด้านการรายงานการประเมิ น ผลการใช้ ห ลัก สู ต รสถานศึ ก ษา ปรากฏว่า
กิ จกรรมส่ วนใหญ่ ที่ โรงเรี ยนท า คื อ มี การรวบรวมข้อมู ลจากแบบบันทึ ก ผลการประเมิ นการใช้
หลักสู ตร มีการจัดทารายงานการตรวจสอบทบทวนหลักสู ตร และยังมีการนาผลการรวบรวมข้อมูล
ไปจัดกระทาตามขั้นตอนกระบวนการประเมินผลทางสถิติ
2.2.6 ด้านการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานการศึกษา ปรากฏว่า ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ย นมี ก ารประชุ ม ชี้ แจงให้ ค รู เห็ น ความส าคัญ และแนวทางการพัฒ นาและการปรั บ ปรุ ง
หลักสู ตร มีการดาเนิ นการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร และยังมีคณะกรรมการมี การปรับปรุ ง
หลักสู ตรนาข้อมูลจากผลการประเมินผลการใช้หลักสู ตรมาวางแผนพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร
2.3 การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
2.3.1 ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ ปรากฏว่ากิ จกรรม
ส่ วนใหญ่ที่โรงเรี ยนทา คือ มีการประชุ มชี้แจงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มี การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ และยังมีการศึกษาสภาพปั ญหาและ
ความต้องการ
2.3.2 ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ปรากฏว่า กิ จกรรม
ส่ วนใหญ่ที่โรงเรี ยนทา คือ มีการประชุ มชี้ แจงนโยบาย/วัตถุประสงค์ดา้ นการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้
ตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ มี การจัดทากาหนดโครงการ/กิ จกรรมด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และยังมีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งกาหนดบทบาทหน้าที่
2.3.3 ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน ปรากฏว่า กิ จกรรมส่ วนใหญ่ ที่
โรงเรี ยนทา คือ มีการชี้แจงนโยบาย/วัตถุประสงค์ดา้ นการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน มีการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผูร้ ั บ ผิดชอบ และยังมี การส่ งเสริ มสนับ สนุ นให้คาแนะนาปรึ กษา ตรวจสอบ
นิเทศ ให้ขวัญกาลังใจ
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2.3.4 ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ปรากฏว่า กิ จกรรมส่ วนใหญ่ที่โรงเรี ยนทาคือ มี
การวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ ค คล ค้น หา/คัดกรอง/คัดแยก มี ก ารนานัก เรี ย นที่ คดั กรองแล้วไป
ทดสอบ IQ และวินิจฉัยความบกพร่ อง และมีการประชุ ม นิ เทศผูป้ กครองเกี่ ยวกับการดาเนิ นงาน
และยังมีการนาผลจาการตรวจจากแพทย์มาเป็ นข้อมูลในการวางแผนจัดการศึกษา
2.4 การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
2.4.1 ด้านการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมมือกันปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยน
การสอนและการปฏิ บ ัติ งานต่ างๆ ปรากฏว่ากิ จกรรมที่ โรงเรี ย นท าส่ วนใหญ่ คื อ มี ก ารแต่ งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ มี การสร้ างความตระหนักเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มให้บุ คลากรในโรงเรี ยน
ร่ วมมื อกันปรับปรุ งคุ ณภาพการเรี ยนการสอนและการปฏิ บตั ิงานต่าง ๆ และยังมีการติดตามการ
ดาเนินการนิเทศภายใน
2.5 การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
2.5.1 ด้า นการจัด ท าระเบี ย บว่ า ด้ว ยการวัด และประเมิ น ผลของโรงเรี ย น และ
ด าเนิ นงานอย่ า งเป็ นระบบ ปรากฏว่ า กิ จ กรรมส่ วนใหญ่ ที่ โ รงเรี ยนท าคื อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนิ นงาน มีการมอบหมายภาระงานของกรรมการแต่ละชุด และผูบ้ ริ หารและคณะ
ครู มีการดาเนินงานตามกรอบแนวทางการวัด และประเมินผลตามที่กาหนด
2.6 การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรี ยนรู ้
2.6.1 ด้ า นการพัฒ นาสื่ อ นวัต กรรม เทคโนโลยี แ ละแหล่ ง เรี ย นรู ้ ปรากฏว่ า
กิ จกรรมที่ โรงเรี ยนทาส่ วนใหญ่คือ ครู ทุกกลุ่มสาระมี การร่ วมกันพัฒนาสื่ อให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละกลุ่มสาระ มีการประชุ มชี้ แจงให้ครู ได้รับทราบแนวทางการสร้างและพัฒนา
สื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และยังมีการจัดทาทะเบียนสื่ อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้
2.6.2 ด้านการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่ งการเรี ยนรู ้ ปรากฏว่า กิ จกรรมส่ วน
ใหญ่ที่โรงเรี ยนทาคือ มีแนวทางการวางแผนการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ มีแนวทางการสร้าง พัฒนา
และใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ และยังมีการเตรี ยมการก่อนพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
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2.7 การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.7.1 ด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน ปรากฏว่า กิ จกรรมส่ วนใหญ่ ที่โรงเรี ยนท าคื อ ครู
ดาเนิ นการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน มีการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน และยังมีการ
ให้ความรู ้กบั ครู ในการวิจยั ในชั้นเรี ยน
2.8 การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
2.8.1 ด้านการให้ ชุ ม ชนมี ส่ วนร่ วมในการเสริ ม สร้ างความเข้ม แข็งทางวิช าการ
ปรากฏว่า กิ จกรรมส่ วนใหญ่ ที่โรงเรี ยนทาคื อ มี การสร้ างความตระหนักของการมี ส่ วนร่ วมของ
ชุมชนในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ชุ มชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ และยังมีการวางแผนสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับชุมชน
2.9 การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
2.9.1 ด้านการปรั บ ปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี
คุณภาพ ปรากฏว่า กิ จกรรมส่ วนใหญ่ ที่โรงเรี ยนท าคือ มี การเตรี ยมการด้านการปรับ ปรุ งการ
บริ หารจัดการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ มี การดาเนิ นการด้านการปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี คุ ณภาพ และยังมี ก ารจัดท ารายงานประกัน
คุณภาพด้านวิชาการประจาปี การศึกษา
3. ปั ญ ห าการบริ ห ารงาน วิ ช าการของโรงเรี ยน สั ง กั ด ส านั ก งาน เขตบ างบ อน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า
3.1 การวางแผนงานวิชาการ
3.1.1 ด้า นการจัด ท าข้อ มู ล สารสนเทศงานวิช าการของโรงเรี ย น บุ ค ลากรใน
โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการ
จัดทาระบบเครื อข่ายสารสนเทศงานวิชาการ บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศงานวิชาการ และยังขาดการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
งานวิชาการ
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3.1.2 ด้านการจัดทาแผนงานวิชาการของโรงเรี ยน บุคลากรในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่
ตอบว่า ไม่ มี ปั ญ หา แต่ มี ส่ วนน้อ ยตอบว่า มี ปั ญ หา ส่ วนปั ญ หาได้แก่ ขาดการประชาสั ม พัน ธ์
เกี่ยวกับแผนงานวิชาการ บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาแผนงานวิชาการ และยังขาด
การใช้ขอ้ มูลในการจัดทาแผนงานวิชาการ
3.2 การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
3.2.1 ด้านการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน บุ คลากรในโรงเรี ยนส่ วน
ใหญ่ ต อบว่า ไม่ มี ปั ญ หา แต่ มี ส่ วนน้อยตอบว่า มี ปั ญ หา ส่ วนปั ญ หาได้แก่ ขาดการใช้ข ้อมู ล ที่
ถูกต้องในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา บุคลากรขาดความตระหนักในด้านการจัดทาหลักสู ตร
สถานศึกษา และหลักสู ตรสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
3.2.2 ด้านการนาหลักสู ตรสถานศึก ษาไปใช้ของโรงเรี ยน บุ คลากรในโรงเรี ย น
ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดงบประมาณใน
การจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสู ตร และครู แต่ละ
กลุ่มสาระขาดการร่ วมกันวิเคราะห์หลักสู ตรสู่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.2.3 ด้านการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน บุคลากรใน
โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการ
ตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน ขาดการจัดทาระบบการนิ เทศ ติ ดตาม
การใช้หลักสู ตร และยังไม่มีการจัดกิจกรรมการนิเทศ และขาดการจัดทาบันทึกหลังการสอน
3.2.4 ด้านการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน บุคลากรใน
โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการ
นิ เทศ ประเมินผลการใช้หลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง ขาดการประชุ มชี้ แจงให้ครู ได้รับรู ้ แนวทางการ
ประเมินผลการใช้หลักสู ตร คณะกรรมการจัด ทาหลักสู ตรสถานศึกษาขาดการร่ วมกันตรวจสอบ
ทบทวนผลการใช้หลักสู ตรในแต่ละปี การศึกษา และขาดการสรุ ปข้อมูลเพื่อการจัดทารายงานการ
ประเมินหลักสู ตร
3.2.5 ด้านการรายงานการประเมิ นผลการใช้หลักสู ตรสถานศึ กษาของโรงเรี ย น
บุคลากรในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่
ขาดการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้ผูเ้ กี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ ขาดการรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึก
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ผลการประเมิ น การใช้ห ลัก สู ต ร และยังขาดการจัด ท ารายงานการตรวจสอบทบทวนการใช้
หลักสู ตร
3.2.6 ด้านการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน บุคลากรใน
โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการ
นิ เทศติดตามการใช้หลักสู ตร คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร ไม่ได้นาผลการประเมินผลการใช้
หลักสู ตรมาวางแผน พัฒนา และปรับปรุ งหลักสู ตร และขาดการดาเนิ นการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสู ตร และยังขาดการจัดทาสรุ ปรายงานผลการปรับปรุ งหลักสู ตร
3.3 การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
3.3.1 ด้านการบริ ห ารการจัด การเรี ย นรู ้ ในด้านการบริ ห ารจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของโรงเรี ยน บุคลากรในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อย
ตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้คาแนะนาปรึ กษา ให้ขวัญกาลังใจ
ขาดการศึ กษาสภาพปั ญหา และความต้องการเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ และยังขาดการประชุ มชี้ แจง
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และขาดการจัดทาสรุ ป
รวบรวมผลและรายงานผูเ้ กี่ยวข้อง
3.3.2 ด้านการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ตามกลุ่ ม สาระ
การเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน บุคลากรในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มี
ปั ญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้คาแนะนาปรึ กษา นิ เทศ ให้ขวัญกาลังใจ
ขาดการประเมินผลเป็ นระยะ ๆ และขาดการจัดทาสรุ ปรวบรวมผล รายงานผูเ้ กี่ยวข้อง
3.3.3 ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพัฒ นาศัก ยภาพผู ้เรี ย นของโรงเรี ย น บุ ค ลากรใน
โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา นิ เทศ ให้ ข วัญ ก าลัง ใจ ขาดการนิ เทศ ติ ด ตาม การ
ดาเนินงาน และยังขาดการชี้แจงนโยบาย/วัตถุประสงค์ ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
3.3.4 ด้านการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรี ยน บุคลากรในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบ
ว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ไม่มีการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ไม่มีการจัดทาแผนการสอนเฉพาะบุ คคลประจาวัน (IIP) และยังไม่มีการนา
นักเรี ยนที่คดั กรองแล้วไปทดสอบ IQ และวินิจฉัยความบกพร่ อง
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3.4 การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
3.4.1 ด้านการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมมือกันปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยน
การสอนและการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของโรงเรี ยน บุคลากรในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา
แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการจัดทาระบบการนิ เทศงานวิชาการ ไม่มี
การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมมือกันปรับปรุ งคุณภาพการ
เรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ และยังขาดการติดตามการดาเนินการนิเทศภายใน
3.5 การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
3.5.1 ด้า นการจัด ท าระเบี ย บว่า ด้ว ยการวัด และประเมิ น ผลของโรงเรี ย นและ
ดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ บุคลากรในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า
มี ปั ญ หา ส่ ว นปั ญ หาได้แ ก่ ขาดการนิ เทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ผู ้บ ริ ห ารและคณะครู ข าดการ
ดาเนิ นงานตามกรอบแนวทางการวัด และประเมินผลตามที่ กาหนด และยังขาดการขาดการจัดทา
ระบบการวัดผล ประเมินผล ของโรงเรี ยน
3.6 การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรี ยนรู ้
3.6.1 ด้านการพัฒ นาสื่ อ นวัต กรรม เทคโนโลยี และแหล่ ง เรี ย นรู ้ บุ ค ลากรใน
โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สื่อ ขาดการจัดทาทะเบียนสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้
และขาดการนิเทศการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และครู ในกลุ่มสาระขาดการร่ วมกันพัฒนาสื่ อ
ให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้
3.6.2 ด้านการด้านการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ บุคลากรในโรงเรี ยน
ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการจัดทาแนว
ทางการสร้ าง พัฒนา และใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ และขาดการตรวจสอบ ทบทวน กากับติดตาม ขาด
การจัด ท าสรุ ป และรายงานผลการสร้ างและพัฒ นาแหล่ งการเรี ย นรู ้ และยังขาดการจัด ท าแนว
ทางการวางแผนการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้
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3.7 การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.7.1 ด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน บุ คลากรในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา
แต่มีส่ วนน้อยตอบว่า มี ปั ญหา ส่ วนปั ญ หาได้แก่ ไม่มี การจัดประชุ ม แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ขาดการ
เผยแพร่ งานวิจยั ในชั้นเรี ยน และครู ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจในการวิจยั ในชั้นเรี ยน
3.8 การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
3.8.1 ด้านการให้ ชุ ม ชนมี ส่ วนร่ วมในการเสริ ม สร้ างความเข้ม แข็งทางวิช าการ
บุคลากรในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่
ไม่มีการวางแผนสร้ างความเข้มแข็งทางวิชาการกับชุ มชน ขาดการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และยังขาดการสร้ างความตระหนักของการมี ส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
3.9 การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
3.9.1 ด้า นการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจัด การอย่า งต่ อเนื่ อ ง เพื่ อ พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ มี
คุ ณภาพ บุ คลากรในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ ตอบว่า ไม่มีปั ญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มี ปัญหา ส่ วน
ปั ญหาได้แก่ ขาดการเตรี ยมการด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพ ขาดการดาเนิ นการด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพ และยังขาดการจัดทารายงานประกันคุณภาพด้านวิชาการประจาปี การศึกษา
อภิปรายผล
จากข้อมู ลเกี่ ยวกับสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร พบว่า โรงเรี ยนส่ วนน้อยที่ระบุวา่ มีปัญหา และส่ วนใหญ่ที่ระบุวา่ ไม่
มีปัญหา ดังนั้นผูว้ จิ ยั จะขอนเสนอการอภิปรายผลการวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ
จากผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ มีการส ารวจและจัดท าทะเบี ยนข้อมู ล
สารสนเทศงานวิชาการ โดยโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทาแผนงานวิชาการ
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ข้อมูลสารสนเทศมีความสาคัญและเป็ นประโยชน์สาหรับบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน โดยเฉพาะ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน หัวหน้ากลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ และหัวหน้าสายชั้น มี ความจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มู ล
สารสนเทศประกอบการวางแผนตัดสิ นใจกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ยน ดังนั้นทุ กโรงเรี ยนจึ งมี การสารวจและจัดทาทะเบียนข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
เพราะข้อ มู ล สารสนเทศมี ค วามเกี่ ย วข้อ งในการพัฒ นาและประสบความส าเร็ จ ในงานต่ า ง ๆ
สอดคล้องกับ ประภาวดี สื บสนธ์(2543: 8) อ้างใน ฉัตรรัตน์ เชาวลิต (2547: 6) กล่าวว่า สารสนเทศ
มีความเกี่ยวข้องกับทุก ๆ เรื่ องในชีวิตประจาวันไม่วา่ จะเป็ นการศึกษา การประกอบอาชี พ การดารง
ชี พ สารสนเทศมีบทบาทต่อมนุ ษย์มากเกิ นกว่าที่มนุ ษย์ตระหนักถึง การสาเร็ จทางด้านการแพทย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา อุตสาหกรรม เกิ ดได้เพราะการนาสาระสนเทศมาใช้ประโยชน์
ทั้งสิ้ น สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยเชื่ อถื อได้ เหมาะแก่ความสามารถของผูใ้ ช้ในการนาไปใช้งาน
จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับผูอ้ ยู่ในสังคมปั จจุบนั ดังนั้น จึงมีกระบวนการดาเนิ นงานที่ ถูกต้องตาม
หลักการบริ หารงานวิชาการ โดยมี การแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทาแผนงานวิชาการ ผูว้ ิจยั เห็ นว่า
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนงานวิชาการ ทาให้บุคลากรมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาผล
การดาเนิ นงานด้านวิชาการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ซึ่ ง รุ่ งรัชดาพร เวหะชาติ (2550:
61-62) ได้กล่ าวว่า ระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การ ว่าด้วยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงาน
วิช าการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ระบุ ว่า ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ยกว่า
“คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการสถานศึกษา” อยูภ่ ายใต้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน องค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รและงานวิ ช าการ ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2543 ซึ่ งได้ม าโดยการแต่ ง ตั้ง ของผู บ้ ัง คับ บัญ ชาเหนื อ ระดับ สถานศึ ก ษาขึ้ น ไปอี ก ระดับ
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เป็ นประธาน ผูช้ ่ วยผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เป็ นรองประธาน
หัวหน้าหมวดวิชาหรื อกลุ่ มวิชา เป็ นกรรมการ หัวหน้างานแนะแนว เป็ นกรรมการ หัวหน้าด้าน
วัด ผลและประเมิ น ผล เป็ นกรรมการเลขานุ ก าร การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กัด
สานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร จึงได้จดั ให้มีคณะกรรมการ อันจะส่ งผลสาคัญต่อการ
บริ หารงานวิชาการ
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2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีการสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในด้าน
การจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา โดยโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีการประชุ มชี้ แจงให้ครู ได้รับทราบแนว
ทางการนาหลักสู ตรไปใช้ เพื่อให้ประสบความสาเร็ จในการนาหลักสู ตรไปใช้ ซึ่ งธารง บัวศรี
(2514: 165-195) ได้สรุ ปชี้ ให้เห็นปั จจัยที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จของการนาหลักสู ตรไปใช้ไว้วา่ ควร
คานึ งถึงสิ่ งต่อไปนี้ 1) โครงการสอน เช่น การวางโครงการสอนแบบหน่วย (Unit Organization of
Instruction, Teaching Unit) ประเภทของหน่ วยการสอนมี 2 ประเภท คื อ หน่ วยรายวิชา (Subject
Matter Unit) และหน่ วยงานประสบการณ์ (Experience Unit) 2) หน่วยวิทยาการ (Resource Unit)
เป็ นแหล่ งให้ความรู ้ แก่ ครู เช่ นเอกสาร คู่มือ และแนวการปฏิ บตั ิ ต่าง ๆ 3) องค์ประกอบอื่น ๆ ที่
ช่วยในการสอน เช่ น สถานที่และเครื่ องมือเครื่ องใช้ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน วิธีสอนและวัดผล
การศึ ก ษา กิ จกรรมร่ ว มหลัก สู ต ร การแนะน าการจัด และบริ ห ารโรงเรี ย น เป็ นต้น เมื่ อ ได้น า
หลักสู ตรไปใช้แล้วยังมี การนิเทศติดตามการใช้หลักสู ตรสถานการศึกษา โดยโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มี
การตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ในชั้นเรี ยน แล้วนามาประเมินผลและรายงานการประเมินผลการใช้
หลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ แนะน าครู ใ ห้ เข้าใจและน าไปใช้ไ ด้ถู ก ต้อ งเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรในทุกกิจกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญมี เณรยอด (2529) ที่กล่าว
ว่า ควรจัดแนะนาและควบคุมดูแลการสอนของครู ให้เป็ นไปตามหลักสู ตร มีการประชุ มพิจารณา
ปั ญ หาต่ า ง ๆ ผู ้บ ริ ห ารต้อ งศึ ก ษาหลัก สู ต รให้ เข้า ใจอย่ า งละเอี ย ด เพื่ อ การนิ เทศ ติ ด ตามผล
ประเมินผลการใช้หลักสู ตรในโรงเรี ยน ดังนั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่า การนิ เทศ ติดตามผล ประเมินผลและ
รายงานการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา ทาให้ทราบจุดเด่นที่ ตอ้ งพัฒนาหรื อปั ญหาที่
ต้องแก้ไข เพื่อให้สาธารณชนทราบ และเป็ นข้อมูลในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร ผลจากการ
ประเมินหลักสู ตรนั้นย่อมมีคุณประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้หลักสู ตรตลอดจนประสิ ทธิ ภาพของ
การเรี ยนการสอน สอดคล้องกับ นิ ตยา เปลื้ องนุ ช (2555: 105) กล่ าวว่า การพัฒนาการศึ กษาใน
โรงเรี ยน จากภาพของระบบโรงเรี ยนที่เกี่ ยวพันไปยังผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนดังกล่าว
สอดคล้ อ งกับ พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบัต รแก่ ผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยในวันที่ 25 มิถุนายน 2524 ว่า ลักษณะของการศึกษานั้นมี อยู่ 3 ลักษณะ
ได้แก่ เรี ย นรู ้ ต ามความคิ ด ของผูอ้ ื่ น อย่างหนึ่ ง เรี ย นรู ้ ด้วยการขบคิ ดพิ จารณาของตนเองให้ เห็ น
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เหตุผลอย่างหนึ่ ง กับเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิฝึกฝนประจักษ์ผล และเกิ ดความคล่องแคล่วชานาญอีก
อย่างหนึ่ ง การเรี ยนรู ้ ท้ งั สามลักษณะนี้ จาเป็ นต้องกระท าไปด้วยกัน ให้ส อดคล้องและอุ ดหนุ น
ส่ งเสริ ม กัน จึ ง จะช่ วยให้ เกิ ด ความรู ้ จริ ง พร้ อ มทั้ง ความสามารถที่ จ ะน าใช้ท าการต่ าง ๆ อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพได้
นอกจากนี้ ยังการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานการศึกษา โดยโรงเรี ยนส่ วนใหญ่
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการประชุมชี้แจงให้ครู เห็นความสาคัญและแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุ ง
หลักสู ตร ผูว้ ิจยั เห็ นว่า การบริ หารหลักสู ตรถือเป็ นหัวใจของการบริ หารงานวิชาการที่โรงเรี ยนได้
ให้ ค วามส าคัญ และความจาเป็ นที่ จะต้อ งร่ วมมื อกัน พัฒ นา บุ ค ลากรที่ ส าคัญ เช่ น คณะครู ใ น
โรงเรี ยน กรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง ผูน้ าชุ มชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนักเรี ยน เป็ นต้น
ซึ่ งบทบาทของผู ้บ ริ หารจึ ง ควรเอาใจใส่ แ ละตระหนัก ว่า สิ่ ง ที่ จ ะเป็ นผลท าให้ เกิ ด การพัฒ นา
การศึ กษา คืองานด้านหลัก สู ตร ซึ่ ง ใจทิ พ ย์ เชื้ อรั ตนพงษ์ (2539 : 11) อ้างใน บุ ญ เลี้ ยง ทุ มทอง
(2553 : 13) ได้กล่าวในเรื่ องนี้ไว้วา่ การที่จะทราบว่าการศึกษาในระดับต่าง ๆ จะดีหรื อไม่ดีสามารถ
ศึกษาได้จากหลักสู ตรการศึกษาในระดับนั้น ๆ ของประเทศ เพราะหลักสู ตรเป็ นเครื่ องมือในการ
ปรับปรุ งจุดมุ่งหมายและนโยบายทางการศึกษาของชาติเข้าสู่ การปฏิบตั ิในสถาบันการศึกษาระดับ
ต่าง ๆ หลักสู ตรจะเป็ นเสมือนกับหางเสื อที่จะคอยกาหนดทิศทางให้การเรี ยนการสอนเป็ นไปตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หลักสู ตรเป็ นเครื่ องชี้นาทางในการจัดความรู ้
และประสบการณ์ แก่ผูเ้ รี ยน ซึ่ งครู จะต้องปฏิ บตั ิตามเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้รับการศึกษาที่มุ่งสู่ จุดหมาย
เดี ยวกัน หลักสู ตรจึงเป็ นหัวใจส าคัญ ของการศึ กษา และเป็ นเครื่ องชี้ ถึงความเจริ ญของชาติ ถ้า
ประเทศชาติใดมีหลักสู ตรที่เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิ ทธิ ภาพคนในประเทศนั้นก็ยอ่ มมีความรู ้
มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั เห็ นว่า หลักสู ตร
สถานศึกษาแม้วา่ จะเป็ นหัวใจของการบริ หารงานวิชาการ แต่ถา้ วิธีการและกระบวนการ ในการนา
หลักสู ตรไปใช้อย่างไม่ถูกต้องแล้ว หลักสู ตรนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร สอดคล้องกับดังที่ นิ ตยา
เปลื้ องนุ ช (2555: 101-102) กล่าวว่า มี คากล่ าวหนึ่ งที่ มกั ได้ยินอยู่เสมอคื อ แม้เราจะมี หลักสู ตรดี
เพียงใดก็ตาม แต่ถา้ นาหลักสู ตรไปใช้อย่างไม่ถูกต้องแล้ว หลักสู ตรนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร ซึ่ งคา
กล่ าวนี้ เป็ นหลักยีนยันได้ชัดเจนว่า “วิธี การหรื อกระบวนการนาหลักสู ตรไปใช้น่าจะเป็ นหัวใจ
สาคัญของการพัฒนาการศึกษาในโรงเรี ยน” สิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาในการนาหลักสู ตรไปใช้คือ ใครมี
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ส่ วนเกี่ยวข้องในเรื่ องนี้ บา้ ง บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สุดคือ ครู ในฐานะผูน้ าหลักสู ตรไป
ใช้ใ นห้อ งเรี ย น ซึ่ งเป็ นการเรี ย นการสอนโดยตรงแล้ว ความสามารถที่ มี ใ นตัว นัก เรี ย น เพื่ อ น
นักเรี ยน อาจารย์ใหญ่ และการสอนของครู จะมีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ น
อย่างมาก และถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปอีก ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู จะดีหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ตัว
อาจารย์ใหญ่ การส่ งเสริ มให้กาลังใจแก่ครู ทัศนคติในอาชี พครู ทัศนะคติในการประกอบอาชี พของ
ครู ข้ ึนอยู่กบั ความสามารถของตัวครู ฐานะความเป็ นอยู่ทางเศรษฐกิ จ และสังคมของครู และการ
ฝึ กหัดอบรมจากสถาบันการฝึ กหัดครู และท้ายที่สุด การส่ งเสริ มให้กาลังใจให้แก่ครู น้ นั ขึ้นอยู่กบั
เพื่อน ๆ ครู บรรยากาศของโรงเรี ยน ซึ่ งครู ใหญ่ก็เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทที่สุดในการสร้างบรรยากาศที่ดี
ให้กบั โรงเรี ยน โดยสรุ ปแล้วสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่สาคัญ ๆ นั้น มี
3 ประการคือ การฝึ กหัดครู หรื อการเตรี ยมครู ประการหนึ่ง อาจารย์ใหญ่ประการหนึ่ ง และประการที่
สาคัญที่สุดคือตัวครู หรื อการสอนของครู หรื ออีกนัยหนึ่ ง การนาหลักสู ตรไปใช้จะมีประสิ ทธิ ภาพ
มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบทั้ง 3 ประการคือ การเตรี ยมครู บทบาทของผูบ้ ริ หารหรื อ
อาจารย์ใหญ่และการสอนของครู
3. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
จากผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีมีการประชุ มชี้ แจงสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีการประชุ มชี้แจง
นโยบาย/วัตถุประสงค์ดา้ นการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และด้านการส่ งเสริ ม
และพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน การเรี ยนการสอนที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ทาให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและ
มีบทบาทในการเรี ยนรู ้มากขึ้น ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2542 : 24-25) ได้กล่าวถึง บทบาทของครู ในการ
สอนที่ยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางไว้ว่า ครู ตอ้ งเตรี ยมการสอน โดยการศึกษาวิเคราะห์เนื้ อหาที่ จะ
สอนให้เข้าใจ ศึกษาหาแหล่งความรู ้ ที่หลากหลาย มีการวางแผนการสอน จัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยน
การสอนที่หลากหลายและเพียงพอให้กบั ผูเ้ รี ยน ตลอดจนสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดีกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรมอย่างเต็มที่ สังเกตบันทึ กพฤติ กรรม และปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น ให้ความ
คิ ดเห็ น ความรู ้ เพิ่ ม เติ ม แก่ ผูเ้ รี ยน เพื่ อปรั บ ปรุ งกิ จกรรมให้ ดีข้ ึ น และให้ข ้อเสนอแนะตามความ
เหมาะสม ตลอดจนเก็ บ รวบรวมผลงานของผูเ้ รี ยน และประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนตามที่
กาหนดไว้ในแผนการสอน อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั เห็นว่า การเรี ยนการสอนจะประสบความสาเร็ จนั้น
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ผูส้ อนต้องคานึงถึงผูเ้ รี ยน ในด้านความสามารถและความสนใจเป็ นสาคัญ และจัดการเรี ยนการสอน
ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีโอกาสในการเรี ยนรู ้ มากที่สุด สอดคล้องกับ สุ มิตรา อังวัฒ
นกุล (2539: 19) ที่ได้กล่าวว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ครู จะต้องคานึ งถึ งจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ โดยสามารถเชื่ อมโยงเนื้ อหาหลักสู ตรกับการนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน เพื่อเป็ นการเพิ่ ม
ทักษะประสบการณ์ และเจตคติที่ดีให้แก่นกั เรี ยน ดังนั้น เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยการมีส่วนร่ วมของทุกคน ดังที่ รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ
(2550: 195) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม คือ การที่องค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งครู ผูเ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารการศึกษา
ผูน้ าชุ มชน หรื อสมาชิ กชุ มชน มาร่ วมกันดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ ง โดยในการดาเนิ นการนั้นมี
ลัก ษณะของกระบวนการ (Process) มี ข้ นั ตอนที่ มุ่ ง หมายจะให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ (Learning) อย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง มี พ ลวัต (Dynamic) คื อ มี ก ารเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงอย่า งต่ อ เนื่ อ งสม่ า เสมอ มี ก าร
แก้ปัญหา การร่ วมกันกาหนดแผนงานใหม่ ๆ เพื่อสร้างความยั้งยืนในความสัมพันธ์ของทุกฝ่ ายที่เข้า
ร่ วม ซึ่ งมีความหลากหลายตามความเกี่ยวข้องของกิ จกรรมที่จะทา หัวใจสาคัญของการมีส่วนร่ วม
คือ การระดมความคิ ด อันเป็ นการกระจายอานาจและความสัมพันธ์ ที่เป็ นแนวราบเสมอภาคกัน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
นอกจากนี้ ยังมี การจัดการศึกษาพิ เศษ โดยโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ มีก ารวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุ ค คล ค้น หา/คัด กรอง/คัด แยก ส านั ก การศึ ก ษา กรุ ง เทพมหานคร (2554: 97) กล่ า วว่ า
การศึกษาพิเศษเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนและบริ การที่ให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่
เด็กปั ญญาอ่อน เด็กพิการทางกายและสุ ขภาพ เด็กพิการทางตา ทางหู เด็กที่มีปัญหาทางการพูด เด็ก
ที่ มี ปั ญ หาทางอารมณ์ และสั ง คม รวมทั้งเด็ ก ปั ญ ญาเลิ ศ เพื่ อให้ ไ ด้รับ การพัฒ นา ส่ งเสริ ม อย่า ง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ ผูว้ ิจยั เห็นว่า การจัดการศึกษาเพื่อผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะพิเศษ ให้มีโอกาส
เรี ยนได้เท่าเทียมผูอ้ ื่น โรงเรี ยนจึงต้องมีกระบวนการดูแล ส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้ รวมทั้งมีการจัด
การศึ กษาพิเศษและเรี ยนร่ วม ซึ่ ง กนกพร เจริ ญฤทธิ์ (2546 : 2) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนร่ วมทุ ก
รู ปแบบมีขอ้ ดีต่างกันและจะจัดรู ปแบบใดขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาอย่างรอบคอบของหลายฝ่ ายได้แก่
ผูป้ กครอง ตัวเด็ก ครู ผูบ้ ริ หาร แพทย์หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องและทุกฝ่ ายต้องมีเจตคติ
ที่ดีต่อการจัดการเรี ยนร่ วม ต้องมีความเชื่ ออยูบ่ นพื้นฐานที่วา่ เด็กทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับโอกาสทาง
การศึ ก ษาที่ เท่ า เที ย มและเสมอภาคกัน อย่า งไรก็ ต าม จากการส ารวจผลการวิจ ัย พบว่า บาง
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สถานศึกษายังไม่มีการจัดการศึกษาพิเศษ และไม่มีขอ้ มูลที่ชดั เจน จึงควรได้รับการแก้ไขปรับปรุ ง
โดยเร่ งด่วน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อใช้ในปี รายต่อไป
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมมือ
กันปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ซึ่ งเป็ นวิธีหรื อกระบวนการที่ผูบ้ ริ หารต้องรับผิดชอบในการส่ งเสริ มและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ดังที่ ไพฑูรย์ เจริ ญพันธุ วงศ์ (2529: 177) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารการศึกษาซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
มีความสาคัญในการนิเทศการศึกษามากผูห้ นึ่ ง แม้บางครั้งผูบ้ ริ หารอาจไม่ได้นิเทศการศึกษาเลย แต่
การที่ผบู ้ ริ หารจะต้องรับผิดชอบงานด้านวิชาการอยู่ดว้ ย จึงต้องให้การสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้มีการ
นิ เทศการศึกษาในโรงเรี ยนของตน เพื่อให้งานด้านวิชาการประสบความก้าวหน้าตามจุดมุ่งหมาย
ผูบ้ ริ หารจะต้องทราบถึงเทคนิคและวิธีการนิเทศการศึกษา โครงการนิเทศการศึกษา หลักการนิเทศ
การศึกษาเพื่อนาไปใช้นิเทศการศึกษาหรื อนาไปดาเนิ นการจัด ติดตาม และประเมินผลการนิ เทศ
การศึกษาในโรงเรี ยนของตนต่อไป ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ตามหลักการนิ เทศเป็ นการร่ วมมือกันระหว่างผู ้
นิ เทศกับครู ผูส้ อน เพราะการจัดการนิ เทศการศึกษาจากภายในโรงเรี ยนมีความสาคัญ และจาเป็ น
ซึ่ งผูท้ าหน้าที่ นิเทศเป็ นผูท้ ี่ อยู่ในโรงเรี ยน มี ความใกล้ชิด ครู ย่อมจะมองเห็ นปั ญหาและแนวทาง
การศึกษาให้ได้รับผลดีที่สุด สอดคล้องกับ ชโลมใจ ภิงคารวัฒน์ และอุทยั บุญประเสริ ฐ (2528: 22)
กล่าวว่า การนิ เทศภายในโรงเรี ยน หมายถึ ง กระบวนการทางานร่ วมกันของบุ คลากรทุ กอย่างใน
โรงเรี ยนซึ่ งมีการดาเนิ นงานเป็ นขั้นตอนและมีกระบวนการเฉพาะ เพื่อการสนองจุดมุ่งหมายของ
การนิ เทศ คือ ได้ผลงานที่ มี คุณ ภาพ มีก ารพัฒ นางาน พัฒ นาคน มีก ารเสริ มสร้ างบ ารุ งขวัญและ
กาลังใจให้เกิดความภาคภูมิใจ และมัน่ ใจในการทางาน
5. การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
จากผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ มี ก ารจัดท าระเบี ยบว่าด้วยการวัดและ
ประเมิ น ผลของโรงเรี ย น และดาเนิ น งานอย่างเป็ นระบบ โดยโรงเรี ย นส่ วนใหญ่ มี ก ารแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการด าเนิ น งาน ผู ้วิ จ ัย เห็ น ว่ า การเรี ย นการสอนและการวัด ผลประเมิ น ผลเป็ น
กระบวนการเดียวกัน จึงต้องดาเนินงาน และวางแผนไปพร้อม ๆ กันอย่างเป็ นระบบการประเมินผล
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เป็ นเพี ยงการติ ดตามผลการปฏิ บ ตั ิ ซึ่ งมุ่งวัดการบรรลุ ถึ งความส าเร็ จของวัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อที่ จะ
ทราบว่ากิ จกรรมการเรี ยนการสอนทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ หรื อไม่เพี ยงใด สอดคล้องกับ ระ
วีวรรณ โพธิ์ วัง นงเยาว์ ภู่ แก้ว อาพร จิ ตรใจ และบู รชัย ศิ ริม หาสาคร (2548: 103) กล่ าว่า การ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ คือการจัดการศึกษาที่บรรลุผลการสร้าง หรื อพัฒนาพฤติกรรมความเป็ นคน
ที่ ส มบู รณ์ ทุ ก ด้าน โดยทั้ง นี้ มี ค วามเชื่ อ ว่าการศึ ก ษาคื อการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (ส านัก งาน
การศึ ก ษาเอกชน, 2542 หน้ า 1) การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คื อ การพัฒ นาประเทศ เพราะ
วัตถุ ป ระสงค์ที่ ส าคัญของการจัดการศึ ก ษา คื อการท าให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมตามหลักสู ตร สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการดารงชี วติ ได้อย่างเหมาะสม เป็ นพลเมืองที่มี
คุ ณภาพและเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ จากความสาคัญของการจัดการศึกษาดังกล่ าว
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกโดยเฉพาะประเทศที่พฒั นาแล้วจึงตระหนักและให้ความสาคัญต่อภารกิจด้าน
การัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ สถานศึกษาจึงเป็ นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบภารกิจสาคัญ
นี้ โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผูส้ อน เพราะเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ หน้าที่โดยตรงในการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยน ดังนั้นเมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนแล้ว ครู จ่ ึงต้องวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ว่าผู เ้ รี ย นได้เกิ ด การเรี ย นรู ้ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ที่ ก าหนดไว้ห รื อ ไม่ เพี ย งใด เพื่ อ จะได้
แนวทางในการปรับ ปรุ งการจัดการเรี ย นรู ้ ส าหรับ ครู และข้อมู ล ส าหรับผูบ้ ริ หารในการใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการศึ กษาอย่างเป็ นระบบ และมี คุณ ภาพ ส่ งผลโดยตรงต่ อประสิ ท ธิ ภาพการ
พัฒนาหลักสู ตรสู่ มาตรฐานคุณภาพของการศึกษา
6. การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรี ยนรู ้
ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ ครู ทุกกลุ่ มสาระมี การร่ วมกันพัฒนาสื่ อให้
สอดคล้องกับ การจัดการเรี ย นรู ้ ในแต่ ล ะกลุ่ ม สาระ โดยโรงเรี ย นส่ วนใหญ่ มี แนวทางการวาง
แผนการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 135) กล่าวว่า เนื่องจาก
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงจาเป็ นต้องมี
กิ จกรรมที่ หลากหลายให้ผูเ้ รี ยนเลื อกเรี ยนรู ้ ตามความสนใจ แหล่ งการเรี ยนรู ้ เช่ น ห้องสมุ ด ห้อง
คอมพิวเตอร์ เรื อนเพาะชา สวนหย่อม ห้องจริ ยศึกษา ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพลศึกษา ห้องพยาบาล
ห้องครัว เป็ นต้น แหล่งการเรี ยนรู ้ที่กล่าวมานี้ มีอยูต่ ามปกติอยูแ่ ล้ว หากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาบริ หาร
จัดการแหล่งเรี ยนรู ้เหล่านี้ ให้เป็ นระบบ วางแผนการใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ จัดตั้งบุคลากรรับผิดชอบ
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ดูแล มีการควบคุมกากับ และติดตามประเมินผลการใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ รวมทั้งแสวงหาแหล่งการ
เรี ยนรู ้ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและความต้องการของครู ในฐานะผูอ้ านวยความ
สะดวกให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ดังนั้นโรงเรี ยนจึงต้องพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ ภายในโรงเรี ยนให้มีความพร้อมสาหรับจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั เห็ นว่า การพัฒนาสื่ อให้
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นงานที่สถานศึกษาต้องส่ งเสริ มสนับสนุน สอดคล้องกับ รุ่ งชัชดา
พร เวหะชาติ (2550: 127) กล่าวว่า สถานศึกษาต้องส่ งเสริ มสนับสนุ นให้การจัดการเรี ยนรู ้ ของครู
อาจารย์บรรลุผล โดยการพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีที่มีความหลายหลายเหมาะสมและเพียงพอให้ครู
อาจารย์ได้เลื อกพัฒนาและใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้อย่างได้ผล และสื่ อเทคโนโลยีน้ นั ควร
เน้นตั้งแต่การจัดทาจัดหาจากท้องถิ่ นไปจนถึ งสื่ อที่ ทนั สมัยสากล นอกจากนี้ สื่อเทคโนโลยียงั
ก่อให้เกิ ดนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ใหม่ ๆ ทาให้ผูเ้ รี ยนมีความสนใจในการเรี ยนรู ้ ทาให้การเรี ยนรู ้ มี
พัฒนาการรวดเร็ วและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้ในยุคปั จจุบนั จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ ง
ให้ความสาคัญในการพัฒนาสื่ อ เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละกลุ่มสาระ
7. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ มีการวิจยั ในชั้นเรี ยน พบว่า โดยโรงเรี ยน
ส่ วนใหญ่ ครู ดาเนิ นการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ผูว้ ิจยั เห็ นว่า การวิจยั ในชั้นเรี ยนจะเกิดขึ้นหลังจาก
ครู สรุ ปได้วา่ ปั ญหาคืออะไร เกิดที่ไหนและมีแนวทางจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร กล่าวคือ ครู คิดหา
วิธีการแก้ปัญหาแล้วได้นาไปทดลองใช้จนได้ผลแล้วพัฒนาเป็ นนวัตกรรม สามารถนาไปเผยแพร่
ได้ต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ วิมล ว่องวาณิ ช (2553: 21) กล่าวว่า การวิจยั ปฏิ บตั ิการในชั้นเรี ยน
คือ การวิจยั ที่ทาโดยครู ผูส้ อนในชั้นเรี ยน เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในชั้นเรี ยน และนาผลมาใช้ใน
การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนหรื อส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน เป็ นการวิจยั ที่ตอ้ งทาอย่างรวดเร็ ว นาผลไปใช้ทนั ที และสะท้อนข้อมูล
เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันของตนเองและกลุ่มเพื่อนร่ วมงานในโรงเรี ยนได้มี
โอกาสวิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ในแนวทางที่ ได้ปฏิ บตั ิและผลที่ เกิ ดขึ้น เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ของครู และนักเรี ยน
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8. การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีการให้ชุมชนมี ส่วนร่ วมในการเสริ มสร้ าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีการสร้างความตระหนักของการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ผูว้ ิจยั เห็นว่า การมีส่วนร่ วมของชุ มชนนั้น เป็ น
การปลุ กพลังชุ มชนขึ้นมาบนฐานภูมิปัญญา และการทางานร่ วมกันของคนในชุ มชน ควบคู่ไปกับ
แนวทางการบริ หารการศึกษา เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการ
สอน และการบริ หารทรัพยากรของโรงเรี ยนตามสภาพ ความต้องการ ความเชื่อ ตลอดจนรากเหง้า
ทางวัฒนธรรม อันเป็ นเอกลักษณ์ ของชุ มชนในท้องถิ่ นนั้นๆ ดังนั้น โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
บางบอน กรุ งเทพมหานคร จึงมีการสร้างความตระหนัก เพื่อทางานร่ วมกันของคนในชุ มชนได้ดี
ยิ่ง ขึ้ น สอดคล้อ งกับ รุ่ งชัช ดาพร เวหะชาติ (2550: 198) กล่ าวว่า ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างชุ ม ชน
ท้องถิ่นนั้น แม้จะถูกกาหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่งในการบริ หารสถานศึกษา แต่ชุมชนและท้องถิ่นไม่ได้
มี ส่ วนร่ วมในการก าหนดทิ ศ ทางการจัด การศึ ก ษาในท้องถิ่ น ของตน การศึ ก ษาจึ ง ไม่ เป็ นหนึ่ ง
เดี ยวกับ ชุ ม ชน ดัง นั้น ผูบ้ ริ ห ารจะต้องตระหนัก ว่าการสร้ างความสั ม พัน ธ์ ระหว่างชุ ม ชนและ
ท้องถิ่ น ในการศึ กษาจาเป็ นที่ ตอ้ งสร้ างให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วม สถานศึกษาจึงจาเป็ นต้องปรับปรุ ง
โครงสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง ชุ มชน ท้องถิ่น และสถานศึกษา หากพบว่าระเบียบบางด้านเป็ น
อุปสรรค์ต่อการเข้าถึ งสถานศึกษา การปรับโครงสร้างเป็ นการปรับระบบภายในการทางานให้เกิ ด
บรรยากาศเป็ นกันเอง อบอุ่น เชื้ อเชิ ญให้ชุมชนท้องถิ่ นให้เข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้นและเป็ นการลด
ขั้นตอนที่ไม่จาเป็ นออกไป การเปลี่ ยนแปลงความสัมพันธ์ให้อยู่ในจุดที่สมดุ ล สร้ างสรรค์ และมี
ความเสมอภาคกัน และต้องตระหนักว่าใช้เวลานาน และมีความยากลาบาก ดังนั้นจึงไม่ควรใจร้อน
หรื อคาดหวังเกินความเป็ นจริ ง
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
จากผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ มีการปรั บ ปรุ งการบริ หารจัดการอย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ โดยโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีการเตรี ยมการด้านการปรับปรุ ง
การบริ ห ารจัดการอย่างต่ อเนื่ องเพื่ อพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี คุณ ภาพ ดังที่ พระราชบัญ ญัติก ารศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้มีการประกันทั้งการประกันคุณภาพภายใน และ
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การประกันคุณภาพภายนอก ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นการยกระดับการพัฒนา
คุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาทุกระดับ การศึกษาต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพกระบวนการบริ หารการศึกษา สอดคล้องกับ ประเสริ ฐ สุ ทธิ สิทธ์ (2545: 108) กล่าว
ว่า การประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เป็ นไปตามเงื่ อนไขแห่ งพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และตามแนวทางและประกาศที่ เกี่ ย วข้อ งของส านัก งานรั บ รอง
มาตรฐาน แล ะป ระเมิ น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษ าของไท ย ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษ าจ าเป็ น ต้ อ งมี
กระบวนการพัฒ นาระบบกลไกของการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบัน ขึ้ นโดยเน้ น
ประสิ ทธิ ผลของกระบวนการดาเนิ นงานเป็ นสาคัญ มี การพัฒนาระบบเอกสารควบคู่ไปด้วย เพื่อ
เป็ นคู่มือการดาเนินงานและเป็ นหลักฐานแสดงประสิ ทธิ ผลของการดาเนินงาน

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะจากการนาผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั เกี่ ยวกับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า โรงเรี ย นส่ วนใหญ่ มี ก ารจัดท าการบริ ห ารงานวิชาการตามกรอบการ
บริ หารงานวิชาการของกรุ งเทพมหานครทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ กิจกรรมการปรับปรุ งชี้ แจง
กับครู เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และด้านการนิ เทศติดตามการใช้หลักสู ตร
สถานศึกษา กิจกรรมที่โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ มีการตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ใน
ชั้นเรี ยน จึงเป็ นความสมควรอย่างยิง่ ที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาต้องให้ความสาคัญ และดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจริ งจัง เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการของโรงเรี ยน
จากผลการวิจยั พบว่า มี เพี ย งโรงเรี ย นเดี ย วที่ คุ ณ ครู ส่ วนใหญ่ ต อบว่า มี ปั ญ หาด้า นการ
วางแผนงานวิชาการ ในด้านการจัดทาข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ ซึ่ งปั ญหาคือ บุคลากรไม่ได้รับ
การพัฒนาเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ จึงขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าว
จึงสมควรอย่างยิ่งที่ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง
ๆ ให้มีความพร้อมเพื่อป้ องกันปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน และเป็ นการพัฒนาคุณภาพงานอีกทางหนึ่ ง
ด้วย
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2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสังกัดสานัก
การศึกษา กรุ งเทพมหานครในเขตอื่น ๆ
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตบางบอนกรุ งเทพมหานคร หรื อสังกัดสานักงานเขตอื่น ๆ
2.4 ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับสภาพและปั ญหาในด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร

