
บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
สรุปผล 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 กลาวไววา การจัดการ
ศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ซ่ึง
สอดคลองกับจุดหมายของการจัดการศึกษาโดยทั่วไปที่เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อใหผูเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค คือเปนคนดี มีปญญาและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,2545:1) 

งานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเปนแนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาและ
เพิ่มพูนความรูพื้นฐานของประชาชนใหสูงขึ้น เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอมและสังคมไทย โดยจัดใหแกกลุมนักเรียนที่เรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ดอยโอกาสทางการศึกษาไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่แมฮองสอน เขต 2 
อยางไร แตกตางกันหรือไม มีปญหาและขอเสนอแนะอยางไร เพื่อจะนําผลที่ไดมาเปนแนวทางใน
การพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค คือเปนคนดี มีปญญาและมีความสุขตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย มีดังนี้ คือ 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูวิชาการและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูวิชาการและครูผูสอนเกี่ยวกับการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
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3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการและครูผูสอนในเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 2   

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูวิชาการและครูผูสอนของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จํานวน 170 คน จําแนกเปนครูวิชาการ 
จํานวน 24 คน และครูผูสอน จํานวน 146 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงายแบบ (Simple Random 
Sampling) จับสลาก  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency) การหาคารอยละ (Percentage) การ

หาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบ
คาที (t-test) 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
1. ครูวิชาการและครูผูสอน สวนใหญเปนผูชาย มีอายุ 21-30 ป มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการทํางาน 1-5 ป และเปนครูผูสอน  
2. ครูวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 2 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
2.1 ดานหลักสตูรและการใชหลักสูตร  

ครูวิชาการมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การประชุมคณะครูและผูมี
สวนเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อนํามาปรับแผนการสอนให
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
การสงเสริมครูใหมีการจัดทําแผนการสอนประกอบการสอน การจัดหาเอกสารหลักสูตรเผยแพรแก
ครูอยางเพียงพอ การจัดทําโครงการทางวิชาการของโรงเรียนสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 
การประเมินผลการใชหลักสูตร การนําผลการประเมินการใชหลักสูตรไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

2.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครูวิชาการมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การจัดครูเขาสอนโดยคํานึง

วิชาเอก ความรู ความสามารถของครูแตละคน การจัดอบรมใหความรูความเขาใจแกครูเร่ืองเทคนิค
การสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพของทองถิ่น การจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสงเสริมใหครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน การสงเสริมใหครู
วิเคราะหพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคล การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการสอนซอมเสริมแกนักเรียน
อยางตอเนื่อง การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด 
การสนับสนุนใหครูใชส่ือเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิเคราะหผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 

2.3 ดานการจัดกิจกรรมหองสมุด 
2.3.1 ครูวิชาการมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การแตงต้ังคณะกรรมการ

รับผิดชอบหองสมุดการจัดหองสมุดใหมีบรรยากาศเหมาะสมแกการศึกษาคนควาหาความรู การ
อํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควาหาความรูจากหองสมุด การจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียน
มาใชบริการหองสมุดการจัดหาหนังสือ เอกสาร วารสาร อยางเพียงพอสําหรับการคนควาของ
นักเรียน การจัดกิจกรรมสงเสริมการรักการอาน การสงเสริมใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด การพัฒนา ปรับปรุงหองสมุดใหเปนศูนยกลางของการคนควาหาความรู การ
สํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการหองสมุด 

2.3.2 ครูวิชาการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ การประเมินผล
การจัดกิจกรรมหองสมุดเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2.4 ดานการนิเทศภายใน 
ครูวิชาการมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การวางแผนการดําเนินงาน

ตามโครงการนิเทศภายในอยางเปนระบบโดยครูทุกคนมีสวนรวม การประชุมชี้แจงใหครูเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน การสรางความ
ตระหนักใหครูทุกคนในโรงเรียนเห็นความสําคัญของการนิเทศภายใน การปฏิบัติการนิเทศภายใน
ตามแผนที่กําหนดไวทุกขั้นตอน การนิเทศภายในอยางกัลยาณมิตร การใชหลักการนิเทศภายใน 
เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ สรางขวัญและกําลังใจการประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียนทุกภาคเรียนการนําเอาผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงพัฒนาการนิเทศภายใน การ
ใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการนิเทศใหกับผูรับการนิเทศ 

2.5 ดานการวัดผลประเมินผล 
2.5.1 ครูวิชาการมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การวางแผน และจดัทาํ

ระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประชุมอบรมเพื่อใหครูมีความรู
ความเขาใจในการสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผล การใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลใหเปนไปตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษา การใชเครื่องมือวัดผลประเมินผลมี
ลักษณะเนนการคิดวิเคราะหและแกปญหา การปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลประเมินผลใหมีคุณภาพ 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 95 

การสงเสริมใหครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง การจัดหาเอกสาร คูมือ ระเบียบการวัดผล
ประเมินผล ใหคณะครูอยางเพียงพอ การวิเคราะหการวัดผลประเมินผลเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.5.2 ครูวิชาการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อใชในการสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผล การรวบรวม จัดทําสถิติขอมูลจากการวัด
ประเมินผลอยางเปนระบบ 

3. ครูผูสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 
เขต 2 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 

3.1 ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร  
3.1.1 ครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การประชุมคณะครูและ

ผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อนํามาปรับแผนการ
สอนใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร การสงเสริมครูใหมีการจัดทําแผนการสอนประกอบการสอน การจัดทําโครงการทาง
วิชาการของโรงเรียนสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 

3.1.2 ครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ การจัดหาเอกสาร
หลักสูตรเผยแพรแกครูอยางเพียงพอ การประเมินผลการใชหลักสูตร การนําผลการประเมินการใช
หลักสูตรไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.2.1 ครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การจัดครูเขาสอนโดย

คํานึงวิชาเอก ความรู ความสามารถของครูแตละคน การจัดอบรมใหความรูความเขาใจแกครูเร่ือง
เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพของทองถิ่น การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสงเสริมใหครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน การสงเสริมให
ครูวิเคราะหพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคล การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการสอนซอมเสริมแก
นักเรียนอยางตอเนื่อง การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการคิด การสนับสนุนใหครูใชส่ือเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

3.2.2 ครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ การวิเคราะหผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 
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3.3 ดานการจัดกิจกรรมหองสมุด 
3.3.1 ครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การแตงตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบหองสมุดการจัดหองสมุดใหมีบรรยากาศเหมาะสมแกการศึกษาคนควาหาความรู การ
อํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควาหาความรูจากหองสมุด การจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียน
มาใชบริการหองสมุด การจัดกิจกรรมสงเสริมการรักการอาน การสงเสริมใหนักเรียนรูจักคนควาหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด การพัฒนา ปรับปรุงหองสมุดใหเปนศูนยกลางของการคนควาหา
ความรู  

3.3.2 ครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ การจัดหาหนังสือ 
เอกสาร วารสาร อยางเพียงพอสําหรับการคนควาของนักเรียน การสํารวจความพึงพอใจของผูมาใช
บริการหองสมุด การประเมินผลการจัดกิจกรรมหองสมุดเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3.4 ดานการนิเทศภายใน 
3.4.1 ครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก  คือ  การวางแผนการ

ดําเนินงานตามโครงการนิเทศภายในอยางเปนระบบโดยครูทุกคนมีสวนรวม การประชุมชี้แจงให
ครูเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน การ
สรางความตระหนักใหครูทุกคนในโรงเรียนเห็นความสําคัญของการนิเทศภายใน การนิเทศภายใน
อยางกัลยาณมิตร การใชหลักการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ สราง
ขวัญและกําลังใจ  

3.4.2 ครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ การปฏิบัติการ
นิเทศภายในตามแผนที่กําหนดไวทุกขั้นตอน การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนทุกภาคเรียน 
การนําเอาผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงพัฒนาการนิเทศภายใน การใหขอมูลยอนกลับ
เกี่ยวกับผลการนิเทศใหกับผูรับการนิเทศ 

3.5 ดานการวัดผลประเมินผล 
3.5.1 ครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การวางแผนและจัดทํา

ระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประชุมอบรมเพื่อใหครูมีความรู
ความเขาใจในการสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผล การใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลใหเปนไปตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษา การใชเครื่องมือวัดผลประเมินผลมี
ลักษณะเนนการคิดวิเคราะหและแกปญหา การปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลประเมินผลใหมีคุณภาพ 
การสงเสริมใหครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  
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3.5.2 ครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ การจัดหาเอกสาร 
คูมือ ระเบียบการวัดผลประเมินผล ใหคณะครูอยางเพียงพอ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชใน
การสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผล การรวบรวม จัดทําสถิติขอมูลจากการวัดประเมินผลอยางเปน
ระบบ การวิเคราะหการวัดผลประเมินผลเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. ครูวิชาการและครูผูสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 

4.1 ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร  
4.1.1 ครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การประชุม

คณะครูและผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อนํามา
ปรับแผนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร การสงเสริมครูใหมีการจัดทําแผนการสอนประกอบการสอน การจัดทํา
โครงการทางวิชาการของโรงเรียนสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร การประเมินผลการใช
หลักสูตร  

4.1.2 ครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ 
การจัดหาเอกสารหลักสูตรเผยแพรแกครูอยางเพียงพอ การนําผลการประเมินการใชหลักสูตรไป
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4.2.1 ครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การจัด

ครูเขาสอนโดยคํานึงวิชาเอก ความรู ความสามารถของครูแตละคน การจัดอบรมใหความรูความ
เขาใจแกครูเร่ืองเทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพของทองถิ่น 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสงเสริมใหครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
การสงเสริมใหครูวิเคราะหพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคล การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการสอนซอม
เสริมแกนักเรียนอยางตอเนื่อง การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิด
ทักษะกระบวนการคิด การสนับสนุนใหครูใชสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

4.2.2 ครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ 
การวิเคราะหผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 
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4.3 ดานการจัดกิจกรรมหองสมุด 
4.3.1 ครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การ

แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหองสมุดการจัดหองสมุดใหมีบรรยากาศเหมาะสมแกการศึกษา
คนควาหาความรู การอํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควาหาความรูจากหองสมุด การจัด
กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมาใชบริการหองสมุด การจัดกิจกรรมสงเสริมการรักการอาน การ
สงเสริมใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด การพัฒนา ปรับปรุงหองสมุดให
เปนศูนยกลางของการคนควาหาความรู  

4.3.2 ครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ 
การจัดหาหนังสือ เอกสาร วารสาร อยางเพียงพอสําหรับการคนควาของนักเรียน การสํารวจความ
พึงพอใจของผูมาใชบริการหองสมุด การประเมินผลการจัดกิจกรรมหองสมุดเพื่อพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

4.4 ดานการนิเทศภายใน 
4.4.1 ครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การ

วางแผนการดําเนินงานตามโครงการนิเทศภายในอยางเปนระบบโดยครูทุกคนมีสวนรวม การประชุม
ช้ีแจงใหครูเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายใน การสรางความตระหนักใหครูทุกคนในโรงเรียนเห็นความสําคัญของการนิเทศภายใน การ
นิเทศภายในอยางกัลยาณมิตร การใชหลักการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน ประสาน
สัมพันธ สรางขวัญและกําลังใจ การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนทุกภาคเรียน 

4.4.2 ครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ 
การปฏิบัติการนิเทศภายในตามแผนที่กําหนดไวทุกขั้นตอน การนําเอาผลการประเมินมาวิเคราะห
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการนิเทศภายใน การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการนิเทศใหกับผูรับการ
นิเทศ 

4.5 ดานการวัดผลประเมินผล 
4.5.1 ครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การ

วางแผน และจัดทําระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประชุมอบรม
เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจในการสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผล การใหคําปรึกษาแนะนําแกครู
เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลใหเปนไปตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษา การใชเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลมีลักษณะเนนการคิดวิเคราะหและแกปญหา การปรับปรุงเครื่องมือการวัดผล
ประเมินผลใหมีคุณภาพ การสงเสริมใหครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  
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4.5.2 ครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ 
การจัดหาเอกสาร คูมือ ระเบียบการวัดผลประเมินผล ใหคณะครูอยางเพียงพอ การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อใชในการสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผล การรวบรวม จัดทําสถิติขอมูลจากการวัด
ประเมินผลอยางเปนระบบ การวิเคราะหการวัดผลประเมินผลเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

5. ครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α = .05 ดังนี้ การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการสอนซอมเสริมแกนักเรียน
อยางตอเนื่อง และการสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการหองสมุด 

6. ครูวิชาการและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ดังนี้ 

6.1 ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร 
ครูวิชาการและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ครูขาดความรูความเขาใจในดานการจัดทําหลักสูตรและการนําเอาหลักสูตร
ไปใชคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของไมมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร 
ครูขาดการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร ขาดการประเมินผลการใชหลักสูตรและปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร เนื้อหาสาระในหลักสูตรแกนกลางมีมากเกินไปไมสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ินและการจัดทําสาระหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลาไมมีการกําหนดแนนอน 

6.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครูวิชาการและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ขาดแคลนสื่อ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ครู
ไมครบชั้นเรียน ครูคนเดียวสอนหลายชั้น และหลายกลุมสาระ ครูสอนไมตรงตามวิชาเอก และ
ความถนัด ครูขาดเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย นักเรียนสวนใหญเปน
ชาวไทยภูเขา มีปญหาดานภาษาในการสื่อสาร ครูมีภาระงานนอกเหนืองานสอนมากเกินไป และครู
สอนโดยไมใชแผนการเรียนรู 
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6.3 ดานการจัดกิจกรรมหองสมุด 
ครูวิชาการและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ หนังสือสําหรับการศึกษาคนควาไมหลากหลาย และไมเพียงพอ สถานที่ใน
การจัดกิจกรรมหองสมุดคับแคบและไมเหมาะสม ขาดครุบรรณารักษ ในการดูแลหองสมุด นักเรียน
ขาดความสนใจ และไมเห็นความสําคัญของหองสมุดในการศึกษาคนควา ขาดงบประมาณสนับสนุน
ในการดําเนินงานหองสมุด ขาดแคลนสื่อ เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต (Internet) ในการสืบคนขอมูล 
และขาดการจัดกิจกรรมเชิญชวนนักเรียนใหสนใจเขาหองสมุด 

6.4 ดานการนิเทศภายใน 
ครูวิชาการและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ การนิเทศภายในขาดความตอเนื่อง การนิเทศภายในไมเปนไปตามแผน 
ขาดระบบการนิเทศภายในที่ดี ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนในการ
นิเทศภายใน คณะกรรมการนิเทศภายในไมมีเวลาทําการนิเทศและขาดการประเมินผลการนิเทศ
ภายในและนําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนา 

6.5 การวัดผลประเมินผล 
ครูวิชาการและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ขาดเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ครูขาดความรู
ความเขาใจที่ชัดเจนในการวัดผลประเมินผลและครูไมมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

7. ครูวิชาการและครูผูสอน มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ดังนี้ 

7.1 ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร 
ครูวิชาการและครูผูสอนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการจัดทําหลักสูตรและการนําเอาหลักสูตรไปใช 
ควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ควรใหชุมชนมี
สวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและควรมีการประเมินผลการใชหลักสูตรและปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรทุกปการศึกษา 
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7.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครูวิชาการและครูผูสอนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ควรสนับสนุน ส่ือเทคโนโลยี ในการใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จัดสรรอัตรากําลังใหครบชั้นเรียน และไมใหมีการดยกยายบอย ควรจัดใหครูเขาสอนตรงตาม
วิชาเอกและความถนัด ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และควรจัดอบรม 
ใหความรูความเขาใจแกครู ดานเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

7.3 ดานการจัดกิจกรรมหองสมุด 
ครูวิชาการและครูผูสอนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ และขอรับบริจาค หนังสือ วารสาร เขาหองสมุด
ทุกภาคเรียน ควรสนับสนุนดานสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใชในการดําเนินงานหองสมุด ควรจัดกิจกรรม
สงเสริมใหครู และนักเรียนมาใชหองสมุด ควรจัดเจาหนาที่ ดูแลรับผิดชอบหองสมุดและควรจัด
อาคารสถานที่ ในการดําเนินงานหองสมุดใหเหมาะสม 

7.4 ดานการนิเทศภายใน 
ครูวิชาการและครูผูสอนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ผูบริหาร และคณะกรรมการนิเทศภายใน ควรนิเทศตามแผนที่กําหนดไวอยาง
ตอเนื่อง ควรจัดประชุมชี้แจง อบรม ใหความรู ดานการนิเทศภายในแกผูบริหารและคณะครู ควร
จัดระบบการนิเทศภายในใหมีคุณภาพ และควรมีการประเมินผลการนิเทศภายในและนําผลการ
นิเทศไปปรับปรุงพัฒนา 

7.5 การวัดผลประเมินผล 
ครูวิชาการและครูผูสอนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองวัดผลประเมินผลแกคณะครู ควรเนนใหครูมีการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและตอเนื่อง และควรจัดตั้งศูนยเครือขายวิชาการ เพื่อรวมกันจัดทํา
เครื่องในการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
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อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ อภิปรายผลไดดังนี้ 
1. ครูวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง คือ การประเมินผลการจัดกิจกรรมหองสมุดเพื่อพัฒนา
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผล การรวบรวม 
จัดทําสถิติขอมูลจากการวัดประเมินผลอยางเปนระบบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การวัดผลประเมินผล
เปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหทราบวาการจัดกิจกรรมดานตางๆ ของโรงเรียนจะบรรลุผลสําเร็จ
มากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง เพื่อจะไดเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขและพัฒนา 
การดําเนินงานดานตางๆ ของโรงเรียนตอไป 

2. ครูผูสอนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง คือ การจัดหาเอกสารหลักสูตรเผยแพรแกครูอยาง
เพียงพอ การประเมินผลการใชหลักสูตร การนําผลการประเมินการใชหลักสูตรไปพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวิเคราะหผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน การ
จัดหาหนังสือ เอกสาร วารสาร อยางเพียงพอสําหรับการคนควาของนักเรียน การสํารวจความพึง
พอใจของผูมาใชบริการหองสมุด การประเมินผลการจัดกิจกรรมหองสมุดเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง 
การปฏิบัติการนิเทศภายในตามแผนที่กําหนดไวทุกขั้นตอน การประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียนทุกภาคเรียน การนําเอาผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงพัฒนาการนิเทศภายใน 
การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการนิเทศใหกับผูรับการนิเทศ  การจัดหาเอกสาร คูมือ ระเบียบ
การวัดผลประเมินผล ใหคณะครูอยางเพียงพอ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการสราง
เครื่องมือวัดผลประเมินผล การรวบรวม จัดทําสถิติขอมูลจากการวัดประเมินผลอยางเปนระบบ การ
วิเคราะหการวัดผลประเมินผลเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา งานวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารงานโรงเรียน ขอมูลทางดานงานวิชาการ
ของโรงเรียนเปนสิ่งที่จะชวยในการนํากลับมาเพื่อปรับปรุง พัฒนาใหการดําเนินงานดานวิชาการ
เปนไปตามเปาหมายและนโยบายของแผนการศึกษาชาติ ซ่ึงการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
จะประกอบไปดวยงานที่เกี่ยวของกับครู นักเรียน การจัดทําหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การนิเทศภายใน ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การจัดกิจกรรมอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยตรง และการจัดบริการอื่นเสริมที่เสริมการเรียนการสอนที่จะ
กอใหเกิดผลดีตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีผูบริหารและครูผูสอนรวมกัน
วางแผนการดําเนินงานอยางมีขั้นตอนและดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
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3. ครูวิชาการและครูผูสอนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง คือ การจัดหาเอกสารหลักสูตรเผยแพรแกครู
อยางเพียงพอ การนําผลการประเมินการใชหลักสูตรไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ
วิเคราะหผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน การจัดหาหนังสือ เอกสาร วารสาร 
อยางเพียงพอสําหรับการคนควาของนักเรียน การสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการหองสมุด 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมหองสมุดเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง การปฏิบัติการนิเทศภายในตาม
แผนที่กําหนดไวทุกขั้นตอน การนําเอาผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงพัฒนาการนิเทศ
ภายใน การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการนิเทศใหกับผูรับการนิเทศ การจัดหาเอกสาร คูมือ 
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ใหคณะครูอยางเพียงพอ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการ
สรางเครื่องมือวัดผลประเมินผล การรวบรวม จัดทําสถิติขอมูลจากการวัดประเมินผลอยางเปน
ระบบ การวิเคราะหการวัดผลประเมินผลเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวางานวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารงานโรงเรียน ขอมูลทางดาน
งานวิชาการของโรงเรียนเปนสิ่งที่จะชวยในการนํากลับมาเพื่อปรับปรุง พัฒนาใหการดําเนินงาน
ดานวิชาการเปนไปตามเปาหมายและนโยบายของแผนการศึกษาชาติ ซ่ึงการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน จะประกอบไปดวยงานที่เกี่ยวของกับครู นักเรียน การจัดทําหลักสูตร การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การนิเทศภายใน ส่ือ และอุปกรณการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การจัด
กิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยตรง และการจัดบริการอื่นเสริมที่เสริมการเรียน
การสอนที่จะกอใหเกิดผลดีตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีผูบริหาร ครูวิชาการ
และครูผูสอนรวมกันวางแผนการดําเนินงานอยางมีขั้นตอน และดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 

4. ครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α = .05  ดังนี้ การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการสอนซอมเสริมแก
นักเรียนอยางตอเนื่อง และการสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการหองสมุด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาครูวิชาการมีความพอใจในการการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการสอนซอมเสริมแกนักเรียน
อยางตอเนื่องและการสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการหองสมุด ทั้งนี้เพื่อตองการพัฒนา
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหใหสูงขึ้นไดตามมาตรฐาน และตองการหาทาง
ชวยเหลือใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพที่แตละคนมี สวนครูผูสอนจะมีความ
พอใจที่แตกตางกัน อาจเนื่องมาจากการที่ตองรับภาระการสอนคนเดียวหลายชั้นเรียน หลายกลุม
สาระวิชารวมทั้งมีภาระงานนอกเหนืองานสอนมาก ทําใหไมมีเวลาในการจัดกิจกรรมการสอนซอม
เสริม และสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการหองสมุด  
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5. ครูวิชาการและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ดังนี้ คือ ครูขาด
ความรูความเขาใจในดานการจัดทําหลักสูตรและการนําเอาหลักสูตรไปใชคณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของไมมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ขาดแคลนสื่อ วัสดุอุปกรณ และ
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน หนังสือสําหรับการศึกษาคนควาไมหลากหลายและไม
เพียงพอ การนิเทศภายในขาดความตอเนื่อง และขาดเครื่องมือวัดผลประเมินผล ที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับ วรเชษฐ จันทรภิรมย (2546) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน พบวาปญหาการบริหารงาน
ดานหลักสูตร คือ ครูขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําสาระตางๆ ของหลักสูตรใหม ขอเสนอแนะ 
ควรจัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําสาระหลักสูตรการเรียนรูของหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแกคณะครูและผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดถึงผูเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินการ ดานการนิเทศภายในคือ ขาดการวางแผนการนิเทศ ขอเสนอแนะ ควรวางแผน
และแตงตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการนิเทศภายใน และกิตติพงษ เมืองยศ (2542) ไดทําการวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง ตามความ
คิดเห็นของผูบริหาร พบวาในการบริหารงานวิชาการสวนใหญไดปฏิบัติทั้ง 4 งาน คือ งานสื่อการ
เรียนการสอนและการใชแหลงทรัพยากรทองถ่ิน งานนิเทศทางวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล 
งานหลักสูตรและการใชหลักสูตร สวนครูผูสอนสวนใหญ เห็นวาในการบริหารงานวิชาการสวนใหญ
ไดปฏิบัติทั้ง 4 งาน คือ งานวัดผลและประเมินผล งานสื่อการเรียนการสอนและการใชทรัพยากร
ทองถ่ิน งานนิเทศทางวิชาการ และงานหลักสูตรและการใชหลักสูตร สําหรับปญหาการบริหารงาน 
พบวา การบริหารหลักสูตรและการใชหลักสูตร ทั้งผูบริหารและครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจ 
สวนงานสื่อการสอนและการใชทรัพยากรทองถ่ินสวนใหญไมไดจัดทําระเบียนแหลงวิทยากร
ทองถ่ินไว  ดานการนิเทศทางวิชาการยังขาดการนิเทศอยางเปนระบบและความตอเนื่อง และสวน
งานวัดและประเมินผลยังขาดแบบสอบที่ไดมาตรฐาน 

6. ครูวิชาการและครูผูสอนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ดังนี้ คือ ควรจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ ในเร่ืองการจัดทําหลักสูตรและการนําเอาหลักสูตรไป ควรสนับสนุน ส่ือเทคโนโลยี 
ในการใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือ และ
ขอรับบริจาค หนังสือ วารสาร เขาหองสมุดทุกภาคเรียน ผูบริหารและคณะกรรมการนิเทศภายใน 
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ควรนิเทศตามแผนที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง และควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองวัดผลประเมินผล 
แกคณะครู ซ่ึงสอดคลองกับ รุง เลิศลอย (2542) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการในโรงเรียน อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนควรรวมมือกับชุมชน ประชุม ปรึกษาหารือเพื่อวางแผนงานวิชาการ ผูบริหารควรเปนผูนํา
ในการสรางบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน และสงเสริมใหครูเขารับการอบรมประชุม สัมมนา 
เพื่อพัฒนาครูทางดานวิชาการและการสอนอยูเสมอ ควรทําการนิเทศการสอนในลักษณะการให
ความรูแกครูอยูเสมอ ดานการสอน ครูผูสอนควรศึกษาหลักสูตรกอนการวางแผนและเตรียมการ
สอน ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ควรใชวิธีการวัดผลประเมิน
และการสอนซอมเสริมอยางหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน โรงเรียนควรอบรมใหครูผูสอน
สามารถใชนวัตกรรมการสอน เทคโนโลยีทางการสอนและสื่อการสอนประกอบการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ ควรขอความชวยเหลือและความรวมมือจากชุมชนเปนคร้ังคราว โดยเนนทางดาน
วิชาการเปนหลัก 
 
ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ มี 2 ประเภท คือ ขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะ
เพื่อการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
1.1 ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร 

1.1.1 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการจัดทําหลักสูตรและการ
นําเอาหลักสูตรไปใช 

1.1.2 ควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน 

1.1.3 ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.4 ควรมีการประเมินผลการใชหลักสูตรและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

ทุกปการศึกษา 
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1.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.2.1 ควรสนับสนุน สื่อเทคโนโลยี เพื่อใชในการประกอบการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 
1.2.2 ควรจัดสรรอัตรากําลังใหครบชั้นเรียน และไมใหมีการโยกยายบอย 
1.2.3 ควรจัดใหครูเขาสอนตรงตามวิชาเอก และความถนัด 
1.2.4 ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1.2.5 ควรจัดอบรมใหความรูความเขาใจแกครู ดานเทคนิคการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.3 ดานการจัดกิจกรรมหองสมุด 

1.3.1 ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือ และขอรับบริจาค หนังสือ 
วารสาร เขาหองสมุดทุกภาคเรียน 

1.3.2 ควรสนับสนุนดานสื่อ  เทคโนโลยี  เพื่อใชในการดําเนินงาน
หองสมุด 

1.3.3 ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหครู และนักเรียนมาใชหองสมุด 
1.3.4 ควรจัดเจาหนาที่ ดูแลรับผิดชอบหองสมุด 
1.3.5 ควรจัดอาคารสถานที่ ในการดําเนินงานหองสมุดใหเหมาะสม 

1.4 ดานการนิเทศภายใน 
1.4.1 ผูบริหารและคณะกรรมการนิเทศภายใน ควรนิเทศตามแผนที่

กําหนดไวอยางตอเนื่อง 
1.4.2 ควรจัดประชุมชี้แจง อบรม ใหความรู ดานการนิเทศภายใน แก

ผูบริหาร และคณะครู 
1.4.3 ควรจัดระบบการนิเทศภายในใหมีคุณภาพ 
1.4.4 ควรมีการประเมินผลการนิเทศภายในและนําผลการนิเทศไป

ปรับปรุงพัฒนา 
1.5 การวัดผลประเมินผล 

1.5.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวัดผลประเมินผล แกคณะครู 
1.5.2 ควรเนนใหครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและตอเนื่อง 
1.5.3 ควรจัดตั้งศูนยเครือขายวิชาการ เพื่อรวมกันจัดทําเครื่องในการ

วัดผลประเมินผล ที่หลากหลาย และมีคุณภาพ 
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนในเขตพื้นที่ สูงของจังหวัด

แมฮองสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
2.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนในโรงเรียนที่มีครูไมครบกลุมสาระ 
2.3 ควรศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนในโรงเรียนที่มีครูไมครบชั้น 
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