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บทนํา 
 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการตางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุง 
และพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงถือเปนกลไกลที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ  เพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี  มีปญญา   มีความสุข  มีศักยภาพ  พรอมที่จะแขงขันและ
รวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก              
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  หมวด  3 มาตรา  4  กําหนดให
บุคคลมีสิทธิเสมอกัน  ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  ที่รัฐจะตองจัดใหอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  ตองคํานึงถึงการมีสวนรวม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนและหมวด  5 มาตรา  81 กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษา
อบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม ใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตางๆ  เรงรัดพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ   พัฒนาวิชาชีพครู  และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  
ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542 
และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  2542  ไดกําหนดขอบขายงาน การบริหารสถานศึกษา
ออกเปน  4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ  งานบุคลากร  และ งานบริหารทั่วไป หมายถึง 
ภารกิจหลักเหลานี้  ตองไดรับการจัดการที่ดี และมีคุณภาพ  โดยเฉพาะงานวิชาการ ซ่ึงถือวาเปน
ภารกิจที่ยิ่งใหญและเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความกาวหนาอยางมีคุณภาพได 
ตามเปาหมาย และความคาดหวังหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544         
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 จากการศึกษาของปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544:1) ในดานการใชเวลาในการบริหารงาน
และการใหความสําคัญของงานในสถานศึกษา งานในความรับผิดชอบของผูบริหาร  โดยแยกเปน  
7 ประเภท  พบวา  การบริหารงานวิชาการ  คิดเปนรอยละ  40  การบริหารงานบุคคล  คิดเปนรอยละ 
20  งานกิจการนักเรียน นักศึกษา  คิดเปนรอยละ  20  งานบริหารการเงิน  คิดเปนรอยละ  5  งานบริหาร
อาคารสถานที่  คิดเปนรอยละ 5 งานบริหารความสัมพันธกับชุมชน   คิดเปนรอยละ 5 งานบริหารทั่วไป  
คิดเปนรอยละ  5  จากตัวเลขที่ปรากฏการบริหารงานวิชาการในสัดสวน คิดเปนรอยละ 40  ถือไดวา
เปนงานที่มีความสําคัญ  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู  อันเปนจุดมุงหมาย
หลักของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา              
 พรชัย  ภาพันธ  (2547:34)  ไดใหความสําคัญของงานวิชาการวา  ภารกิจของสถานศึกษา
งานวิชาการเปนภารกิจหลักโดยมีงานอื่น ๆ สนับสนุนงานวิชาการ เพื่อใหสถานศึกษาไดบริหารงาน
ดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยการประสานรวมมือกับครอบครัว  องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ  จัดการศึกษาในขณะที่  
กมล  ภูประเสริฐ  (2544:6) ไดอธิบายความหมายของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  หมายถึง  
การบริหารงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา
โดยจะตองมีการวางแผนในการพัฒนา หรือวางแผนในเชิงกลยุทธ  เพื่อนําแผนไปปฏิบัติและสุดทาย
ตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน              
 สถานศึกษามีบทบาท และหนาที่ในการจัดการศึกษาใหผูเรียน สามารถพัฒนาตนเอง    
และเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 ขณะเดียวกัน
จะตองมีการพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติ  มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน       
การที่จะจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น  สถานศึกษาจะตองพึ่งพาชุมชนและสังคมภายนอก
ใหเขามามีสวนรวมชวยเหลือในการกําหนดทิศทาง  ใหคําแนะนําเพื่อใหสถานศึกษาสามารถผลิต
ประชากรที่มีคุณภาพเปนกําลังสําคัญของสังคมและประเทศชาติตอไป  ดังนั้นหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544  มีความสําคัญยิ่งและถือไดวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เปนหลักสตูร
ที่มุงเนนพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถในการแขงขัน  
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข บนพื้นฐานของความเปนไทยและความเปนสากล  รวมถึง
ความสามารถในการประกอบอาชีพ  หรือศึกษาตอตามความถนัด  และตามความสามารถของแตละบุคคล  
ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน  ผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงเปนผูนําสูงสุดในองคการ ตองคิดหาวิธีและ
แนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยแนวทางในการดําเนินการ  
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ไดแก  การบริหารหลักสูตร  การบริหารการเรียนการสอน  การประเมินผล  การนิเทศภายใน  การพัฒนา
บุคลากรทางวิชาการ  การวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการทางวิชาการ  การบริหารระบบ
ขอมูลสารสนเทศทางวิชาการ และ การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการ ของสถานศึกษา              
 จะเห็นไดวาการบริหารงานวิชาการ เปนงานที่มีความสําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  
และการจะมอบหมายใหครูฝายวิชาการดําเนินการโดยลําพังนั้นไมได เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษา
เปนผูมีอํานาจ และใชอํานาจในการที่จะอํานวยการ ใหกิจกรรมทุกอยาง ดําเนินไปตามแผนงานของ
สถานศึกษา  ดังนั้น  การบริหารงานวิชาการ  จึงเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกอยางในสถานศึกษา 
              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน  เขต  2 เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแตอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบดวยโรงเรียน  
จํานวน  3  อําเภอ  คือ  อําเภอแมสะเรียง  อําเภอแมลานอย  และ อําเภอสบเมย มีจํานวนโรงเรียน
ทั้งหมด 173 โรงเรียน  มีครูผูสอนทั้งหมด  762  คน และ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  173  คน  
ในปการศึกษา 2548  (ขอมูล 10  มิถุนายน  2548) มีนักเรียนทั้งหมด  24,226 คน และจากผลการ
สรุปการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีตัวบงชี้  คือ  ผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GAT)  
ในปการศึกษา  2546  พบวาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 36.208  
จากระดับประเทศ  คะแนนเฉลี่ยรอยละ  45.245  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ไดคะแนนเฉลี่ย
รอยละ  32.965  จากระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยรอยละ  41.695  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    
ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  33.800  จากระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยรอยละ  42.213  กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  32.205 จากระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยรอยละ  
41.140  จากผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแตละกลุมสาระดังกลาว พบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู แสดงใหเห็นถึงการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรซึ่ง
สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องดวยปญหาและอุปสรรคดานการ
บริหารงานวิชาการที่ไมสามารถผลักดันผูเรียนใหประสบผลสําเร็จในการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑมาตรฐานได เปนเพราะมาจากสภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  
ที่ใหความสําคัญตอการบริหารงานวิชาการนอยไป ขาดความรูความเขาใจในการบริหารงานวิชาการ
หรือรับผิดชอบงานอื่น ๆ มากเกินไป  ตลอดจนการละเลยตอหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน  สงผลให
การบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาไมเปนไปตามเปาที่วางไว        
 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอการจัดการศึกษา
เปนอยางยิ่ง  และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่คาดหวัง ผูบริหารควรมีการวางแผน 
การบริหารอยางมีระบบ  โดยการทําแผนกลยุทธสถานศึกษา หรือที่เรียกวาแผนงบประมาณแบบ
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มุงเนนผลงาน (Performance – based Budgeting:PBB)  เพื่อจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูใหกาวทันตอ
ความเปลี่ยนแปลง ตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม  และตอบสนองตอความตองการ
ของผูเรียน  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น  อยูที่ผลสําเร็จ
ของงานวิชาการเปนสําคัญ               
 ดังนั้น  ผลสําเร็จของการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก  เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน  เขต  2 จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจในหนาที่   
ของการบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของ
สถานศึกษา  ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เพื่อหาคําตอบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน ของสถานศึกษาขนาดเล็กคืออะไรและจะมีแนวทางการบริหารงานวิชาการโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน ของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน  เขต  2  อยางไร           
เพื่อที่จะนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  ใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป     
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาปญหาเกี ่ยวกับการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  

2. เพื่อหาแนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 เพื่อนําผลวิจยัที่ไดไปเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมการบริหารงานวิชาการโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน  เขต  2   
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก  เขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 2  ครูวิชาการ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หัวหนากลุมงาน
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 2  ประธานศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขนาดเล็ก และ ครูวิชาการศูนย
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขนาดเล็ก  รวมทั้งส้ิน  363 คน 
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2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544   ใน 4  ดาน ไดแก  การบริหารงานวิชาการดานหลักสูตร การบริหาร
การเรียนการสอน  การประเมินผล   และการนิเทศภายใน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 งานวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามบทบาทที่กําหนดไวในขอบขายที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงประกอบดวย การบริหาร 4 
ดาน คือ  การบริหารหลักสูตร  การบริหารการเรียนการสอน  การประเมินผล และการนิเทศภายใน                  
 การบริหารหลักสูตร  หมายถึง  การดําเนินงานตามวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยมีการ
เตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผลการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร                
 การเรียนการสอน  หมายถึง   ภารกิจที่ครูผูสอนตองปฏิบัติอยูเปนกิจวัตรประจําวันโดย
ตองทําการวิเคราะหผูเรียนกับการเตรียมความพรอม   ตลอดจนการจัดเตรียมสื่ออุปกรณที่ใชในการ
เรียนการสอนและจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ                
 การประเมินผล  หมายถึง   การที่เด็กนักเรียนไดเรียนรูและไดปฏิบัติจริง  โดยจะเปนการ
ประเมินผลในสิ่งที่เปนจริง หรือเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันของผูเรียน                
 การนิเทศภายใน  หมายถึง การสํารวจสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อนําไปใชในการวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษา              
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง การดําเนินการจัดการบริหารหลักสูตร  
การเรียนการสอน การประเมินผล และการนิเทศภายใน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ การมีสวน
รวม และการตรวจสอบถวงดุล               
 การกระจายอํานาจ  หมายถึง  การแบงอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของผูบริหาร
ใหกับครูและคณะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดเขามามีสวนชวยในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนทั้งการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ ควบคุม              
 การมีสวนรวม   หมายถึง การเปดโอกาสใหครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไดมีสวนรวมในการบริหาร  ตัดสินใจ  และรวมในงานวิชาการของโรงเรียน ทั้งการวางแผน การปฏิบัติ 
และการตรวจสอบ ควบคุม              
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 การตรวจสอบและถวงดุล  หมายถึง การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  และภารกิจของ
ผูบริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพของ
งานวิชาการของโรงเรียน ทั้งการวางแผน การปฏิบัติและการตรวจสอบ ควบคุมใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพ              
 สถานศึกษาขนาดเล็ก  หมายถึง โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีจํานวนนักเรียน
ไมเกิน  120  คน  ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน  เขต  2   
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