
 
บทที่  4 

 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 
 การวิจัยเพื่อศึกษาศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 และเพื่อหาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก  เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 2   
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 2 ดําเนินการวิจัยโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  จึงขอเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล ดังนี้                 
 1.     ผลการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  แบงออกเปน 2 ตอน  

ตอนที ่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม                    
ตอนที ่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน ของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2    
2. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ  เสนอผลแนวทางการบริหารงาน

วิชาการใน 4 ดาน ไดแก การบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และการนิเทศ
ภายใน 
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1.  ผลการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  แบงออกเปน 2 ตอน  
 

ตอนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม                
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปผูตอบแบบสอบถามของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จําแนกตาม  ตําแหนง เพศ อายุ การศึกษา  
ประสบการณการสอน  และประสบการณการทํางาน  ดังตารางที่  4.1 
 
ตารางที่ 4.1   จํานวนและรอยละของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จํานวน (N=363) รอยละ 
1. ตําแหนง 
    ผูบริหารสถานศึกษา 
    ครูวิชาการ 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 2. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 
  3. อายุ 
        อายุ 23 – 30 ป 
        อายุ 31- 40 ป 
        อายุ 41- 50 ป 
        อายุ 51- 60 ป 
  4. วุฒิการศึกษา 
        ต่ํากวาปรญิญาตรี 
        ปริญญาตรี 
        สูงกวาปริญญาตรี 
5. ประสบการณสอน 

นอยกวา 6 ป 
6-10ป 
10ปขึ้นไป 

 
121 
121 
121 

 
242 
121 

 
94 
122 
100 
47 
 

119 
196 
48 
 

109 
69 
107 

 
33.34 
33.33 
33.33 

 
66.70 
33.30 

 
25.90 
33.61 
27.54 
12.95 

 
32.80 
54.00 
13.20 

 
38.25 
24.21 
37.54 
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    ตารางที่ 4.1   (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (N=363) รอยละ 
   6.  ประสบการณทํางาน 

นอยกวา 5 ป 
6-10ป 
11ปขึ้นไป 

 
159 
94 
110 

 
43.80 
25.90 
30.30 

   

 จากตารางที่  4.1  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เปนเพศชาย อายุระหวาง 31 – 40 ป 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณสอนนอยกวา 6 ปและมีประสบการณในการทํางาน
นอยกวา 5 ป    
 

ตอนที่  2  ปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวชิาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
                 เขตพื้นท่ีการศึกษาแมฮองสอน  เขต  2 
 ผลการวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ไดผลการวิเคราะหปรากฏตาม 
ตารางที่  4.2 
 

ตารางที่ 4.2  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปญหาเกี่ยวกับบริหารงานวิชาการ              
ในภาพรวม 

 

ดานที ่ การบริหารงานวิชาการ . μ  ระดับปญหา 

1 การบริหารหลักสูตร 3.06 0.79 ปานกลาง 
2 การบริหารการเรียนการสอน 3.10 0.82 ปานกลาง 
3 การบริหารการประเมินผล 3. 01 0.92 ปานกลาง 
4 การบริหารการนิเทศภายใน 2.98 0.83 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3. 03 0.84 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.2 พบวา ภาพรวมมีปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
มีปญหาในระดับปานกลาง (μ =  3.03) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่เปนปญหาโดยมีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ดานการเรียนการสอน (μ = 3.10) รองลงมาคือ ดานการบริหารหลักสูตร (μ = 3.06) การบริหาร
การประเมินผล (μ = 3.01) และการบริหารการนิเทศภายใน (μ = 2.98)   
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ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปญหาเกี่ยวกับบริหารงานวิชาการ              
ดานการบริหารหลักสูตร 

 
รายการ 

ขอ 
ดานการบริหารหลักสูตร 

. μ  
ระดับ
ปญหา 

1 จัดประชุมคณะครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดทําหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3.01 0.87 ปานกลาง 

2 ศึกษาสภาพปญหาของการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 3.15 0.89 ปานกลาง 
3 แตงตั้งคณะกรรมการคณะตางๆ ตามความตองการและความจําเปนใน

การบริหารจัดการหลักสูตร 
3.07 1.02 ปานกลาง 

4 ดําเนินการจัดทําขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ 
กับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

3.06 0.91 ปานกลาง 

5 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน 

3.14 1.03 ปานกลาง 

6 จัดเตรียมและดําเนินการวิเคราะหเนื้อหาสาระตลอดถึงกิจกรรมตาม
หลักสูตรใหม 

3.09 0.85 ปานกลาง 

7 กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนจากสภาพปญหาความ
ตองการหรือความจําเปนของทองถิ่นและชุมชน 

3.09 0.94 ปานกลาง 

8 เปดโอกาสใหคณะครูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 

3.06 1.11 ปานกลาง 

9 ดําเนินการวิเคราะหจุดมุงหมายของหลักสูตรเพื่อนํามาปรับแผนการสอน
ใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 

3.18 0.97 ปานกลาง 

10 สนับสนุนใหคณะครูไดรับความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดทําแผนการ
สอนโดยการสงเขารับการฝกอบรมหรือเชิญวิทยากรมาบรรยาย 

3.07 1.03 ปานกลาง 

11 สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรูดวย
ตนเองและจากแหลงเรียนรูอื่นๆ 

3.18 1.11 ปานกลาง 

12 สงเสริมใหมีการบริการแนะแนวในโรงเรียน 2.90 1.01 ปานกลาง 
13 จัดแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสอดคลองกับสภาพของสังคมและ

ทองถิ่น 
3.00 1.02 ปานกลาง 

14 สนับสนุนใหมีตํารา เอกสารทางวิชาการที่เปนประโยชน 3.15 1.00 ปานกลาง 
15 สงเสริมใหครูไดมีสวนรวมการวางแผน เพื่อกําหนดเปาหมายและ

แนวทางในการบริหารหลักสูตร 
2.95 1.10 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 
 

รายการ 
ขอ 

ดานการบริหารหลักสูตร 
. μ  

ระดับ
ปญหา 

16 นําขอมูลการเรียนการประเมินผลการเรียนของนักเรียนมาใชประโยชน
ในการบริหารและพิจาณากําหนดการบริหารหลักสูตร 

3.05 0.93 ปานกลาง 

17 จัดครูควบคุมดุแลงานหลักสูตรไดถูกตามตามจุดมุงหมาย 
ของการบริหารหลักสูตร 

3.04 1.01 ปานกลาง 

18 สงเสริมใหครูจัดเก็บเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรไวเปน
สัดสวนและสามารถตรวจสอบได 

3.03 1.05 ปานกลาง 

19 จัดใหมีแบบฟอรมตาง ๆที่จําเปนในการบริหารหลักสูตร 2.95 0.98 ปานกลาง 
20 จัดดําเนินงานบริหารหลักสูตรใหเปนที่ยอมรับแกคณะครู 

และหนวยงานทางการศึกษาอื่น 
3.09 0.98 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.06 0.79 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่  4.3  พบวา โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง (μ = 3.06)  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอประเด็นที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุดก็คือมีการดําเนินการวิเคราะหจุดมุงหมายของ
หลักสูตรเพื่อนํามาปรับแผนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยแสวงหาความรูดวยตนเองและจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ (μ = 3.18) และประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยของระดับปญหาต่ําสุดก็คือมีการจัดประชุมคณะครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร  หรือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (μ =  3.01) และเมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบวา เกิน 1.00 เกือบทุกขอ แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นไมสอดคลองกัน           
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ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปญหาเกี่ยวกับบริหารงานวิชาการ              
ดานการบริหารการเรียนการสอน 

 
รายการ 

ขอ 
ดานการบริหารการเรียนการสอน 

. μ  
ระดับ
ปญหา 

21 จัดประชุมวางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.07 1.10 ปานกลาง 
22 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 3.18 1.03 ปานกลาง 
23 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถิ่น 3.14 1.01 ปานกลาง 
24 ควบคุม ดูแล สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองกับ

หลักสูตรสถานศึกษา 
3.17 1.06 ปานกลาง 

25 จัดใหมีการรวบรวมขอมูลในชุมชนใหทุกช้ันเรียนจัดทําแผนการสอนให
มีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 

3.15 0.97 ปานกลาง 

26 สงเสริมสนับสนุนใหทุกช้ันเรียนจัดทําแผนการสอน กําหนดการสอน
เพื่อความสะดวกในการสอนแทน 

3.10 1.05 ปานกลาง 

27 จัดครูเขาสอนตามระดับช้ันตางๆโดยคํานึงถึงความรูความสามารถของ
ครูผูสอนเปนหลัก 

3.11 1.18 ปานกลาง 

28 จัดใหครูเตรียมการสอนโดยใชแผนการสอน เอกสาร คูมือครูเพื่อเปน
แนวทางในการจัดทําบันทึกการสอน 

3.15 1.04 ปานกลาง 

29 สงเสริมใหครูดําเนินการฝกใหนักเรียนคิดเปนทําเปน แกปญหาเปน และ
จัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.16 1.01 ปานกลาง 

30 สํารวจสภาพปญหาเพื่อพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 2.98 0.90 ปานกลาง 
31 ประชุมเพื่อกําหนดเปาหมาย นโยบายในการวางแผนสงเสริมการวิจัยใน

ช้ันเรียน 
2.96 0.91 ปานกลาง 

32 กระตุนใหครูเกิดความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยใน
ช้ันเรียน 

3.07 0.93 ปานกลาง 

33 วางแผนพัฒนาบุคลากรในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 3.06 0.93 ปานกลาง 
34 สนับสนุนใหครูนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.25 0.99 ปานกลาง 

35 สนับสนุนใหครูจัดประสบการณสอนอยางหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน 

3.21 0.97 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ) 
 

รายการ 
ขอ 

ดานการบริหารการเรียนการสอน 
. μ  

ระดับ
ปญหา 

36 ประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคนิค 
วิธีการสอนใหแกครู 

3.13 0.91 ปานกลาง 

37 แสวงหาขอมูลความถนัดและความสามารถของครูแตละคน 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.12 0.96 ปานกลาง 

38 จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อชวยเหลือและพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการ
เรียนกาสอน 

3.01 0.95 ปานกลาง 

39 สงเสริมใหครูใชมาตรการแกปญหาการขาดเรียนไดอยางเหมาะสม 2.97 0.98 ปานกลาง 
40 สนับสนุนใหครูไดมีการสอนซอมเสริมใหกับเด็กนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการเรียนอยางเปนระบบ 
3.10 1.05 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.10 0.82 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบวาโดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง (μ =  3.10 ) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอประเด็นที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุดก็คือสนับสนุนใหครูนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (μ = 3.25) และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยของระดับ
ปญหาต่ําสุดก็คือจัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อชวยเหลือและพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(μ = 3.01) และเมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา เกิน 1.00 เกือบทุกขอ แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นไมสอดคลองกัน             
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ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปญหาเกี่ยวกับบริหารงานวิชาการ              
ดานการบริหารการประเมินผล 

 
รายการ 

ขอ 
ดานการบริหารการประเมินผล 

. μ  
ระดับ
ปญหา 

41 การวางแผนดําเนินการวัดผลและประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง 3.10 0.87 ปานกลาง 
42 จัดอบรมใหความรูแกครูและผูเกี่ยวของในการวัดผลและประเมินผล 2.98 0.85 ปานกลาง 
43 ใหคําแนะนําในการเลือกใชเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล 2.96 0.90 ปานกลาง 
44 วิเคราะหผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

ไดถูกตอง 
3.04 0.87 ปานกลาง 

45 ประชุมช้ีแจงถึง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการวัดผลการเรียนของผูเรียน
ตามหลักสูตรที่กําหนด 

3.02 0.93 ปานกลาง 

46 กําหนดเวลาในการวัดผลประเมินผลในแตละภาคเรียนไวเปนลายลักษณ
อักษร 

2.93 1.07 ปานกลาง 

47 สงเสริมใหครูมีความรับผิดชอบตอการวัดผลและประเมินผลตลอดถึงการ
จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียน 

3.01 1.04 ปานกลาง 

48 สรางเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงานตามรายการประเมิน 
ที่กําหนด 

2.99 0.91 ปานกลาง 

49 กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานการประเมินผลการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน 

2.87 1.04 ปานกลาง 

50 นําผลการประเมินไปกําหนดเปนยุทธศาสตรเพื่อวางแผนพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

3.04 0.95 ปานกลาง 

51 สงเสริมใหครูไดศึกษาหาความรูเพื่อใชในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การวัดผลและประเมินผล 

2.98 0.96 ปานกลาง 

52 สนับสนุนใหครูไดมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดเปาหมายและ
แนวทางในการประเมินผล 

2.98 0.98 ปานกลาง 

53 จัดช้ีแจงหรือจัดใหมีการชี้แจงใหครูเขาใจหลักการวัดและประเมินผล 2.97 0.91 ปานกลาง 
54 จัดใหมีการควบคุมการเรียนการสอนใหถูกตองและสอดคลองกับระเบียบ

และหลักการของการวัดผลและประเมินผล 
3.08 0.86 ปานกลาง 

55 มีการตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลของครูอยางเปนระบบและสาร
มารถตรวจสอบได 

3.01 0.92 ปานกลาง 

 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 86 

ตารางที่ 4.5  (ตอ) 
 

รายการ 
ขอ 

ดานการบริหารการประเมินผล 
. μ  

ระดับ
ปญหา 

56 จัดใหมีเอกสารที่เปนประโยชนตอการประเมินผล 3.04 0.95 ปานกลาง 
57 สงเสริมใหครูนําขอมูลการประเมินผลของนักเรียนมาใชประโยชนการ

บริหารและพิจารณาการประเมินผล 
3.08 0.93 ปานกลาง 

58 สนับสนุนใหครูไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวัดผลและประเมินผลให
ทันสมัยและเปนประโยชนอยางสูงสุด 

2.99 1.06 ปานกลาง 

59 จัดเก็บเอกสารที่สําคัญของการวัดผลและประเมินผลไวเปนสัดสวนและ
เปนระเบียบเรียบรอย 

3.02 1.03 ปานกลาง 

60 จัดใหมีแบบฟอรมตาง ๆ ที่จําเปนในการวัดผลและประเมินผล 3.00 0.81 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.01 0.92 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบวา โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง (μ = 3.01) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอประเด็นที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด ก็คือการวางแผนดําเนินการวัดผลและประเมินผล
อยางเปนระบบและตอเนื่อง (μ = 3.10) และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยของระดับปญหาต่ําสุดก็คือกําหนด
ปฏิทินในการปฏิบัติงานการประเมินผลการดําเนินงานอยางชัดเจน (μ = 2.87)  และเมื่อพิจารณา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา เกิน 1.00 เกือบทุกขอแสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นไม
สอดคลองกัน             
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ตารางที่  4.6  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปญหาเกีย่วกับบริหารงานวิชาการ                
 ดานการบริหารการนิเทศภายใน 

 
รายการ 

ขอ 
ดานการบริหารการนิเทศภายใน 

. μ  
ระดับ
ปญหา 

61 สํารวจสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อนําไปใชในการวางแผนนิเทศภายใน 

3.01 0.91 ปานกลาง 

62 สรางความตระหนักใหแกบุคลากรในสถานศึกษาถึงความสําคัญของการ
นิเทศภายใน 

3.00 0.96 ปานกลาง 

63 วางแผนการนิเทศภายในอยางเปนระบบและตอเนื่อง 2.98 0.94 ปานกลาง 
64 แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบการนิเทศภายในได 

อยางเหมาะสม 
2.95 1.00 ปานกลาง 

65 กําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจนในการนิเทศภายในสถานศึกษาสงเสริมใหครู
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.02 0.91 ปานกลาง 

66 ใหคณะครูมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศ 3.03 1.06 ปานกลาง 
67 สงเสริมการนิเทศการสอนระหวางครูผูสอนเพื่อเสนอแนะ 

ซึ่งกันและกัน 
3.00 1.02 ปานกลาง 

68 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการนิเทศภายใน 2.87 0.90 ปานกลาง 
69 จัดใหมีการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียน 

การสอน 
2.99 1.01 ปานกลาง 

70 จัดใหมีการนิเทศภายในระหวางผูบริหารและครูเพื่อแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูในการทํางานตางๆที่ไดรับมอบหมาย 

2.95 0.97 ปานกลาง 

71 ประสานงานกับหนวยงานทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการนิเทศภายในใหมี
คุณภาพ 

2.98 0.87 ปานกลาง 

72 จัดประชุมเพื่อกําหนดเปาหมายและนโยบายในการวางแผน 
การนิเทศภายใน 

2.96 0.97 ปานกลาง 

73 กระตุนใหครูเกิดความสนใจและเห็นคุณคาของการนิเทศภายใน 3.00 1.06 ปานกลาง 
74 การพัฒนาเครื่องมือในการนิเทศภายในไดอยางหลากหลาย 3.08 0.88 ปานกลาง 
75 จัดใหมีแบบฟอรมตางๆที่จําเปนในการนิเทศภายใน 2.92 0.92 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.6  (ตอ) 
 

รายการ 
ขอ 

ดานการบริหารการนิเทศภายใน 
. μ  

ระดับ
ปญหา 

76 การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศภายในไวอยางเปนระบบและ
ระเบียบ 

2.92 0.93 ปานกลาง 

77 จัดใหมีการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 3.01 0.96 ปานกลาง 
78 ใหครูไดมีสวนรวมและชวยเหลือในการวางแผนการนิเทศภายใน 3.00 1.04 ปานกลาง 
79 ตรวจสอบการนิเทศภายในอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน 2.98 0.97 ปานกลาง 
80 นําผลการนิเทศภายในมาใชปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
3.04 0.94 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 2.98 0.83 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบวา โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง (μ = 2.98) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอประเด็นที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุดก็คือ การพัฒนาเครื่องมือในการนิเทศภายในได
อยางหลากหลาย (μ = 3.08) และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยของระดับปญหาต่ําสุดก็คือ จัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการนิเทศภายใน (μ = 2.87) และเมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา เกิน 1.00 
เกือบทุกขอแสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นไมสอดคลองกัน             
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2.  ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ   
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนวาระการประชุมเชิงปฎิบัติการ และบันทึก
ผลการประชุม โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นในระหวางวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
เวลา 09.00น.- 16.00น. ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงคโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 2 หัวหนากลุมงานนิเทศติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา ตลอดจนประธานศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก  และครู
วิชาการศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก จากนั้นทําการสังเคราะห
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการแยกแตละดานนําเสนอในลักษณะการบรรยาย  ดังนี้  
 1.  ดานการบริหารหลักสูตร 
                           1.1  การมีสวนรวม               

1.1.1 ควรจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับงานบริหารงานวิชาการในโรงเรียน   
1.1.2 ควรจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการมีสวนรวม

ในการบริหารหลักสูตร  
1.1.3 ควรสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการในทุกดานใหมาก

ยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องวิถีชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน  
กําหนดเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา   กํากับติดตามการใชหลักสูตร                
                           1.2  การกระจายอํานาจ   

1.2.1  สงเสริมสนับสนุนการนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุวัตถุประสงคโดย
ใหโรงเรียนเปนฐาน โดยการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาทําให
สถานศึกษามีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทุกดานโดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกันบริหารจัดการสถานศึกษาใหสอดคลองและตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน  ของผูปกครองและชุมชนมากที่สุด                        
                           1.3  การตรวจสอบถวงดุล 

1.3.1 ควรยึดหลักสูตรของกรมวิชาการเปนหลัก ในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา                   

1.3.2 ปจจุบันการจัดหลักสูตรมีการเนนเทคโนโลยีมากเกินไปโดยไม
คํานึงถึงสภาพแวดลอมของสถานศึกษาและจะเนนวิชาการโดยไมคํานึงถึงคุณธรรมในการ
ดํารงชีวิตจึงควรตรวจสอบ ควบคุมใหมีการปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพของสถานศึกษา
และเนนคุณธรรมจริยธรรม        

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 90 

1.3.3 สถานศึกษาควรวางแผนบริหารจัดการหลักสูตร เชนเปดโอกาสใหผู
ที่เกี่ยวของรวมกันวางแผนตั้งแตการจัดแผนการเรียน จัดครูผูสอน การนิเทศและการประเมินผล  
เปนตน          

2.  ดานการบริหารการเรียนการสอน   
                           2.1  การมีสวนรวม 

2.1.1 การเรียนการสอนควรใชกระบวนการกลุม  
2.1.2 ควรสงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเปนผูช้ีนําสงเสริม

สนับสนุนผูเรียนใหแสวงหาความรู  ลงมือปฏิบัติโดยจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ  ดวยตนเอง  
เชน การสอนแบบบูรณาการ 

2.1.3 สงเสริมใหครูไดรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
สามารถนํามาใชไดจริงแลวนําความรู ทักษะที่ไดมาวางแผนการสอนรวมกัน  

2.1.4 สนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีสวน
รวมในการพัฒนาแนวคิดใหมๆ เชนการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 

2.1.5 ควรเนนกระบวนการกลุม  กิจกรรมกลุม  การทํางานเปนกลุมในการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่องจะเปนการฝกเด็กใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคไดอยางยั่งยืน  
                         2.2  การกระจายอํานาจ    

2.2.1 ควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดฝก  การคิด  การลงมือปฏิบัติและนําเสนอ
อยางตอเนื่องทุกระดับชั้น ควรสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และเชิญ
วิทยากรในทองถ่ินมาแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่ครูไมถนัดและครูมีจํานวนนอย  
                        2.3  การตรวจสอบถวงดุล 

2.3.1 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้นเรียนมักจะไมมีส่ือการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยเพราะไมมีงบประมาณควรมีมาตรการในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเปน
การแบงเบาภาระครูผูสอน   

2.3.2 ผูบริหารควรนิเทศอยางตอเนื่อง โดยเนนใหครูจัดทําแผนการสอน
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

2.3.3 ควรยึดหลักสูตรเปนหลักและนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
แตละโรงเรียน 
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3.  ดานการบริหารการประเมินผล   
3.1  การมีสวนรวม 

3.1.1  ควรจัดใหครูมีสวนรวมในการอบรมทั้งดานการจัดการเรียนการสอน   
การจัดทําเอกสารแตละชั้นเรียนใหถูกตอง    เชน การจัดทําเอกสารธุรการชั้นเรียนใหเปนปจจุบัน   
  3.2  การกระจายอํานาจ 
                             3.2.1  ควรเปดโอกาสใหครูทุกคนไดพัฒนาเครื่องมือและหรือแสวงหา
เครื่องมือการวัดและประเมินผลใหหลากหลาย นํามาใชในการวัดและประเมินผล การสอนสาระที่
รับผิดชอบไดอยางเหมาะสม 
                             3.3  การตรวจสอบถวงดุล 

3.3.1 ควรประเมินตามสภาพความเปนจริง เชน การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละชวงชั้น 

3.3.2 ควรเนนการวัดผลเชิงพฤติกรรมใหมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม  การออนนอมถอมตน  เปนตน 

3.3.3 ควรจัดอบรมครูในเรื่องการวัดและประเมินผล เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกตองจะไดทําเครื่องมือในการวัดผลไดถูกตองตามวัตถุประสงค การประเมินผลควรใหมี
มาตรฐานและเปนไปตามขั้นตอนมากกวานี้ วิธีการวัดและประเมินผลตองใชวิธีที่หลากหลาย 
สอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัดทั้งที่เปนความรู ความคิดและการปฎิบัติ 

4.  ดานการบริหารการนิเทศภายใน 
   4.1  การมีสวนรวม 

4.1.1 สงเสริมใหคณะครูมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศ  กํากับติดตาม 
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล นําผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน การนิเทศภายใน  

4.1.2 ควรนิเทศอยางจริงจัง และตอเนื่องตามแผนที่วางไว โดยเฉพาะการ
นิเทศชั้นเรียน 

4.1.3 การนิเทศไมควรเปนทางการมากนัก  เชนการนิเทศชั้นเรียนในเรื่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรรับฟงขอเสนอแนะของครูเพื่อที่จะไดหาแกไขใหดีขึ้นกวาเดิม     

4.1.4 สงเสริมครูวิชาการมีบทบาทในการนิเทศมากขึ้น เชนเปดโอกาสให
ครูวิชาการเขามารวมวางแผนการนิเทศและกํากับติดตามผลการนิเทศ 
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                         4.2  การกระจายอํานาจ 
                          4.2.1  ควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูนําชุมชน
และผูปกครองเขามามีสวนรวมในกระบวนการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ   
เยี่ยมหองเรียนหรือออกแบบการนิเทศรวมกัน       
                      4.3  การตรวจสอบถวงดุล 

4.3.1 ควรมีการวางแผนการนิเทศภายในอยางเปนระบบในแผนกลยุทธ 
4.3.2 ควรจัดใหมีการนิเทศภายในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมออาจจะเดือนละ  

2  คร้ังจะทําใหครูพัฒนาดานการสอน  นักเรียนเกิดการเรียนรูที่มากกวาเดิม เชน ปฏิทินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
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