
 
บทที่ 5 

 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 

สรุป 
 

ในสภาวะที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังทางดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง  
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  จึงมีผลกระทบตอการพัฒนาดานการศึกษา  ทําใหการจัดการศึกษาของ
ประเทศจําเปนตองดําเนินการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ปจจัยที่สําคัญที่สุดคือการ
พัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศใหมีประสิทธิภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการศึกษาที่
รัฐบาลมุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ขั้นพื้นฐานและสามารถประกอบอาชีพตามควรแกวัย  
มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โรงเรียนเปนหนวยงานที่
สําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนของผูเรียน เพื่อใหไดบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนด การที่
จะใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามผลดังกลาวคือการบริหารโรงเรียนและงานที่เปนหัวใจ
สําคัญที่สุดในการบริหารก็คือ งานวิชาการ การบริหารงานวิชาการจะใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค
และเปาหมายจะตองมี ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ มาชวยดําเนินการสนับสนุนในการจัดการ
เรียนการสอน     

สภาพปญหาและอุปสรรคในในการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 มีดังนี้ 

1. การคมนาคม  ติดตอส่ือสาร  เปนไปดวยความยากลําบาก 
2. ขาดแคลนบุคลากรในสาขาตาง ๆ จํานวนมาก 
3. ขาดเครื่องมือเทคโนโลยีตาง ๆ  มาใชสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4. การสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากร  ไมตอเนื่อง 
5. ประชาชนในพื้นที่มีหลายเผาพันธุ ไดแก  ชาวไทยลานนา  กะเหรี่ยง  ละวา  มง                  

ไทยใหญ  เปนตน  ทําใหขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา  ภาษา  และสังคมวิถีชีวิต
โดยสวนรวมแตกตางกันอยางหลากหลาย  เปนเหตุใหมีความยุงยากลําบาก  ตอการจัดการศกึษาเปน
อยางยิ่ง 
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6. สภาพแวดลอมและสังคมในชุมชน พอแมเล้ียงดูแบบปลอยใหดูแลตนเอง ขาดการ
ดูแลอยางใกลชิด  ไมมีเวลาใหคําแนะนําที่ดีแกลูก  รักความสะดวกสบาย  ไมขยันทํางาน 

7. สภาพภูมิประเทศเปนปาเขา และติดชายแดน  ทําใหเปนแหลงลําเลียงยาเสพติด
ไดงาย 

8. คานิยม ความเชื่อของพอแมสังคมในชุมชนไมใหลูกชวยงานในครอบครัวกลัว
ลูกลําบาก  ทําใหเด็กมีเวลาวางมากเกินไป 

9. การขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา เชน              
การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือบุคลากรที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 

เทาที่ผานมาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 มีสภาพการบริหารงาน
วิชาการเชนเดียวกับการบริหารงานวิชาการทั่วๆไปแตเนื่องจากความทุรกันดารของพื้นที่และความ
ยากลําบากในการเดินทางถึงทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 มีสภาพการ
บริหารงานวิชาการที่ไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพเทาที่ควร 

จากสภาพการณดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาสภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายชาติพันธุ ในทัศนะของผูบริหารและครูวิชาการ ในเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอนเขต1 เปนอยางไร แตกตางกันหรือไม ซ่ึงจะใชเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง 
และพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปญหาในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายชาติพันธุในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการใน
เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต1 

กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้คือ ผูบริหารและครูวิชาการ ในเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 จํานวน 187 คน จําแนกเปนผูบริหาร 76 คนและครูวิชาการ 111 คน ซ่ึงไดมาโดย
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แบบจับสลาก  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และ การทดสอบคา t-test  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. ผูบริหารและครูวิชาการสวนใหญเปนผูชาย  อายุ 31 - 40 ป วุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี  ประสบการณในการทํางาน 1 - 5 ป และ 11 ป และมากกวา  

2. ผูบริหารและครูวิชาการมีทัศนะเกี่ยวกับสภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต  1 ดังนี้ 
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2.1 ผูบริหาร 
ผูบริหารมีทัศนะเกี่ยวกับสภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต  1 เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 
2.1.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ลําดับที่ 1 การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียน
โดยแสวงหาความรูดวยตนเองและจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

ลําดับที่ 2 การศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
สาระแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ 

ลําดับที่ 3 การดําเนินการวิเคราะหจุดมุงหมายของหลักสูตรเพื่อนํามา
ปรับแผนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 

ลําดับที่ 4 การจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ลําดับที่ 5 การไดกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนจากสภาพ
ปญหาความตองการหรือความจําเปนของทองถ่ินและชุมชน 

ลําดับที่ 6 การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและความ
ตองการของสังคมชุมชนและทองถ่ิน 

ลําดับที่ 7 การดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ตามความตองการ
และความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ลําดับที่ 8 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
ลําดับที่ 9 การจัดประชุมครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
ลําดับที่ 10 การเปดโอกาสใหคณะครูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมใน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.1.2  ดานการพัฒนาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ลําดับที่ 1 การสนับสนุนดานทรัพยากรเพื่อจัดสรรจัดสรางสื่อการสอน 
ลําดับที่ 2 การสงเสริมใหครูผลิตส่ือและนําเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช

ในการสอน 
ลําดับที่ 3 การจัดบริการดานโสตทัศนูปกรณเพื่อประโยชนในการเรียน

การสอน 
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ลําดับที่ 4 การประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่น 

ลําดับที่ 5 การประเมินผลการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ลําดับที่ 6 การศึกษาวิเคราะหความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยี

เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ลําดับที่ 7 การใชส่ือ อุปกรณที่มีอยูแลวในแตละสาระการเรียนรูใหเปน

ประโยชนและคุมคา 
ลําดับที่ 8 การจัดเก็บและรักษาสื่อ อุปกรณที่มีอยูแลวในแตละสาระการ

เรียนรูอยางเปนระบบ 
2.1.3  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

ลําดับที่ 1 การปรับปรุงแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ลําดับที่ 2 การกําหนดนโยบายการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
ลําดับที่ 3 การวางแผนการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
ลําดับที่ 4 การแตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงานดานการพัฒนาแหลง

เรียนรู 
ลําดับที่ 5 การวางแผนการใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน 
ลําดับที่ 6 การประชาสัมพันธเกี่ยวกับแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
ลําดับที่ 7 การจัดทําโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
ลําดับที่ 8 การใหความรูและความเขาใจในการใชแหลงเรียนรูแกบุคลากร 
ลําดับที่ 9 การเปดโอกาสใหชุมชนไดใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนเพื่อ

ประกอบกิจกรรม 
ลําดับที่ 10 การจัดทําระเบียนแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน 
ลําดับที่ 11 การจัดทําระเบียนแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

2.1.4  ดานการนิเทศการศึกษา 
ลําดับที่ 1 การประสานงาน ประสานคน และประสานเวลาเพื่อใหกิจกรรม

การนิเทศไดดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
ลําดับที่ 2 การสรางความตระหนักใหกับบุคลากรในสถานศึกษาใหเห็น

ความสําคัญของการนิเทศการศึกษา 
ลําดับที่ 3 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงการนิเทศการศึกษา 
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ลําดับที่ 4 การสํารวจสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไปใชในการวางแผนการนิเทศในโรงเรียน 

ลําดับที่ 5 การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
ลําดับที่ 6 การทําความเขาใจสื่อและเครื่องมือการนิเทศการศึกษารวมกัน 
ลําดับที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติการนิเทศเปนระยะๆและตอเนื่อง 
ลําดับที่ 8 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการนิเทศการศึกษา 
ลําดับที่ 9 การชี้แจงแกครูเร่ืองวัตถุประสงคและรูปแบบการนิเทศการ

เรียนการสอนในโรงเรียน 
2.1.5 ดานการวัดผลและประเมินผล 

ลําดับที่ 1 การมีแบบทดสอบที่เนนการคิดวิเคราะหและแกไขปญหา 
ลําดับที่ 2 การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละ

รายวิชาใหสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
ลําดับที่ 3 การกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล

ของสถานศึกษา 
ลําดับที่ 4 การสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลการเรียนโดยเนนการประเมิน

ตามสภาพจริง 
ลําดับที่ 5 การวิเคราะหและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล

ในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
ลําดับที่ 6 การวัดผลและประเมินผลตรงตามขอกําหนดของหลักสูตรคือ

สอดคลองกับจุดประสงค 
ลําดับที่ 7 การวางแผนดําเนินการวัดผลและประเมินผลอยางเปนระบบ  
ลําดับที่ 8 การใหความรูความเขาใจแกครูเร่ืองการวัดผลและประเมินผล 
ลําดับที่ 9 มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบหรือขอสอบอยาง

เปนระบบ 
ลําดับที่ 10 การใหความรูตรงตามขอกําหนดของหลักสูตรคือสอดคลอง

กับจุดประสงคการเรียนรู 
ลําดับที่ 11 การรวบรวมจัดทําสถิติขอมูลจากการวัดผลและประเมินผล

อยางเปนระบบ 
ลําดับที่ 12 การจัดเก็บแบบทดสอบหรือขอสอบอยางเปนระบบ 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



                               107 

2.2  ครูวิชาการ 
ครูวิชาการมีทัศนะเกี่ยวกับสภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่

มีนักเรียนหลายชาติพันธุในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้ 

2.2.1 ดานการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
ลําดับที่ 1 การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียน

โดยแสวงหาความรูดวยตนเองและจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
ลําดับที่ 2 การดําเนินการวิเคราะหจุดมุงหมายของหลักสูตรเพื่อนํามา

ปรับแผนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 
ลําดับที่ 3 การศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

สาระแกนกลาง                                                           
ลําดับที่ 4 การจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ลําดับที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
ลําดับที่ 6 การเปดโอกาสใหคณะครูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมใน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ลําดับที่ 7 การดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆตามความตองการ

และความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ลําดับที่ 8 การไดกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนจากสภาพ

ปญหาความตองการหรือความจําเปนของทองถ่ินและชุมชน 
ลําดับที่ 9 การจัดประชุมครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
ลําดับที่ 10 การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและ

ความตองการของสังคมชุมชนและทองถ่ิน 
2.2.2  ดานการพัฒนาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ลําดับที่ 1 การสนับสนุนดานทรัพยากรเพื่อจัดสรรจัดสรางสื่อการสอน 
ลําดับที่ 2 การสงเสริมใหครูผลิตส่ือและนําเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช

ในการสอน 
ลําดับที่ 3 การศึกษาวิเคราะหความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยี

เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
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ลําดับที่ 4 การประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่น 

ลําดับที่ 5 การจัดบริการดานโสตทัศนูปกรณเพื่อประโยชนในการเรียน
การสอน 

ลําดับที่ 6 การใชส่ือ อุปกรณที่มีอยูแลวในแตละสาระการเรียนรูใหเปน
ประโยชนและคุมคา 

ลําดับที่ 7 การจัดเก็บและรักษาสื่อ อุปกรณที่มีอยูแลวในแตละสาระการ
เรียนรูอยางเปนระบบ 

ลําดับที่ 8 การประเมินผลการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2.2.3 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

ลําดับที่ 1 การแตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงานดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 
ลําดับที่ 2 การจัดทําโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
ลําดับที่ 3 การปรับปรุงแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ลําดับที่ 4 การกําหนดนโยบายการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
ลําดับที่ 5 การเปดโอกาสใหชุมชนไดใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนเพื่อ

ประกอบกิจกรรม 
ลําดับที่ 6 การวางแผนการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
ลําดับที่ 7 การวางแผนการใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน 
ลําดับที ่8 การใหความรูและความเขาใจในการใชแหลงเรียนรูแกบคุลากร 
ลําดับที่ 9 การประชาสัมพันธเกี่ยวกับแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
ลําดับที่ 10 การจัดทําระเบียนแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน 
ลําดับที่ 11 การจัดทําระเบียนแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

2.2.4  ดานการนิเทศการศึกษา 
ลําดับที่ 1 การประสานงาน ประสานคน และประสานเวลาเพื่อใหกิจกรรม

การนิเทศไดดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
ลําดับที่ 2 การสรางความตระหนักใหกับบุคลากรในสถานศึกษาใหเห็น

ความสําคัญของการนิเทศการศึกษา 
ลําดับที่ 3 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงการนิเทศการศึกษา 
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ลําดับที่ 4 การสํารวจสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไปใชในการวางแผนการนิเทศในโรงเรียน 

ลําดับที่ 5 การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
ลําดับที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติการนิเทศเปนระยะๆ และตอเนื่อง 
ลําดับที่ 7 การชี้แจงแกครูเร่ืองวัตถุประสงคและรูปแบบการนิเทศการ

เรียนการสอนในโรงเรียน 
ลําดับที่ 8 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการนิเทศการศึกษา 
ลําดับที่ 9 การทําความเขาใจสื่อและเครื่องมือการนิเทศการศึกษารวมกัน 

2.2.5  ดานการวัดผลและประเมินผล 
ลําดับที่ 1 การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละ

รายวิชาใหสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
ลําดับที่ 2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบหรือขอสอบอยางเปนระบบ 
ลําดับที่ 3 การกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล

ของสถานศึกษา 
ลําดับที่ 4 การวัดผลและประเมินผลตรงตามขอกําหนดของหลักสูตรคือ

สอดคลองกับจุดประสงค 
ลําดับที่ 5 การวิเคราะหและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล

ในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
ลําดับที่ 6 การวัดผลและประเมินผลตรงตามขอกําหนดของหลักสูตรคือ

สอดคลองกับจุดประสงค 
ลําดับที่ 7 การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละ

รายวิชาใหสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
ลําดับที่ 8 การใหความรูความเขาใจแกครูเร่ืองการวัดผลและประเมินผล 
ลําดับที่ 9 การใหความรูตรงตามขอกําหนดของหลักสูตรคือสอดคลอง

กับจุดประสงคการเรียนรู 
ลําดับที่ 10 การวางแผนดําเนินการวัดผลและประเมินผลอยางเปนระบบ  
ลําดับที่ 11 การรวบรวมจัดทําสถิติขอมูลจากการวัดผลและประเมินผล

อยางเปนระบบ 
ลําดับที่ 12 การจัดเก็บแบบทดสอบหรือขอสอบอยางเปนระบบ 
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อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจยัคร้ังนี้อภิปรายผลไดดังนี ้
1. จากผลการวิจัยพบวาผูบริหารมีทัศนะเกี่ยวกับสภาพปญหาในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 มากเปนอันดับที่ 1 คือ การสงเสริม
ใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียนโดยแสวงหาความรูดวยตนเองและจากแหลงเรยีนรู
อ่ืนๆ การสนับสนุนดานทรัพยากรเพื่อจัดสรรจัดสรางสื่อการสอน  การปรับปรุงแหลงเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง การประสานงาน ประสานคน และประสานเวลาเพื่อใหกิจกรรมการนิเทศไดดําเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน  การมีแบบทดสอบที่เนนการคิดวิเคราะหและแกไขปญหา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของ พงษศักดิ์ อินทราม (2536) ที่กลาววา สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหา
บทเรียนแตยืดหยุนตามสภาพทองถ่ิน จัดหาสื่อการสอนโดยซื้อดวยเงินงบประมาณ มีการสงเสริม
การใชส่ือและจัดหองบริการสื่อการสอนอยางเปนระบบ มีการวัดผลการเรียนรูตามจุดประสงค 

2. จากผลการวิจัยพบวาครูวิชาการมีทัศนะเกี่ยวกับสภาพปญหาในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 มากเปนอันดับที่ 1 คือการสงเสริมให
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียนโดยแสวงหาความรูดวยตนเองและจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
การสนับสนุนดานทรัพยากรเพื่อจัดสรรจัดสรางสื่อการสอน  การแตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  การประสานงาน ประสานคน และประสานเวลาเพื่อใหกิจกรรมการ
นิเทศไดดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน  การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละ
รายวิชาใหสอดคลองกับสาระการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ทองคํา บัวอินทร (2542) 
กลาววา โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักสูตรและโรงเรียนมี
การจัดแหลงเรียนรูและสิ่งสนับสนุนอยางอื่นๆที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน จัดการนิเทศการศึกษา
อยางเปนระบบ และพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับนักเรียนและทองถ่ิน และสอดคลองกับ
การศึกษาของ ผจญ กุณา (2540) กลาววา การวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับจุดประสงค  
โดยใหครอบคลุมทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ควรมีการวางแผนการนิเทศไวอยางเปน
ระบบ สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาตนเองในการประชุมอบรมทางวิชาการ 

3. จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูวิชาการมีทัศนะเกี่ยวกับสภาพปญหา
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายชาติพันธุ ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 
เขต 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ α  = .05 ดังนี้คือการประเมินผลการใชส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ การศึกษาของ เสาวคนธ  โอภาสถิรกุล 
(2537) กลาววา การจัดบริการโสตทัศนูปกรณ การสํารวจวิเคราะหความตองการวัสดุอุปกรณใน
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หมวดวิชาตางๆ การเก็บรักษาสื่ออุปกรณที่มีอยูแลวในแตละหมวดวิชาอยางเปนระเบียบ การสงเสริม
การผลิตและการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใชในการสอน และสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
(2545) ไดใหทัศนะไววางานสื่อการสอนหมายถึงงานบริการที่มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาประสบการณ
การเรียนที่ดี โดยการบริการทางดานวัสดุ เครื่องมืออุปกรณตลอดจนกิจกรรมตางๆ ใหกับนักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย ที่มีความประสงคจะใชโสตทัศนูปกรณเหลานี้และยังรวบรวมงานดานการ
วางแผน การผลิต การทดลองใช การประเมินผล วัสดุอุปกรณตางๆ ดวย 

4. จากผลการวิจัยผลการวิจัยพบวาผูบริหารและครูวิชาการมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
สภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 มาก
เปนอันดับที่ 1 คือ  ควรจัดอบรมแนะนําในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรกับบุคลากรและผูเกี่ยวของ ควรจดั
อบรมและใหความรูในการสรางสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี อยางตอเนื่อง รวมมือกับองคกรตางๆ 
ภายในชุมชนจัดการพัฒนา  ควรมีแผนการนิเทศที่ชัดเจนแนนอน  ควรมีการอบรมใหบุคลากรมี
ความรูในการวัดผลและประเมินผล ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วรเชษฐ จันทรภิรมย (2546) 
กลาววา ควรจัดอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําสาระหลักสูตรการเรียนรูของ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแกคณะครู และผูมีสวนไดสวนเสียตลอดถึงผูเกี่ยวของไดเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการ การขาดการวางแผนการนิเทศ และสอดคลองกับการศึกษาของ รุง  ลอยเลิศ 
(2542) กลาววา โรงเรียนควรรวมมือกับชุมชน ประชุม ปรึกษาหารือ สงเสริมใหครูเขารับการอบรม
ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาครูทางดานวิชาการ ควรใชการวัดผลประเมินผลและการสอนซอมเสริม
อยางหลากหลาย โรงเรียนควรอบรมใหครูผูสอนสามารถใชนวัตกรรมอยางหลากหลาย และเหมาะสม 
โรงเรียนควรอบรมใหครูผูสอนสามารถใชนวัตกรรมการสอน เทคโนโลยีการสอนและสื่อการสอน
ประกอบการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ  
 
ขอเสนอแนะ 
  

การวิจยัคร้ังนีม้ีขอเสนอแนะเปน  2 ประเภทใหญๆ คือ 
1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ควรจัดอบรมแนะนําในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรกับบุคลากรและผูเกี่ยวของ  
1.2 สรางความตระหนักใหครู กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง                        
1.3 มีงบประมาณอยางเพียงพอในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
1.4 ควรจัดอบรมและใหความรูในการสรางสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยาง

ตอเนื่อง 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



                               112 

1.5 จัดสรรงบประมาณและอุปกรณใหเพียงพอ                                                    
1.6 สงเสริมใหมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
1.7 รวมมือกับองคกรตางๆ ภายในชุมชนจัดการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน

และนอกโรงเรียน 
1.8 ควรจัดแหลงเรียนรูใหเปนระบบ                                                                    
1.9 สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนใชแหลงเรียนรูจากชุมชน                               
1.10 ควรมีแผนการนิเทศที่ชัดเจนแนนอน                                                             
1.11 มีการนิเทศอยางตอเนื่องและเปนระบบ                                                         
1.12 จัดประชุมสรางองคความรูและเจตคติในงานนิเทศ                                       
1.13 ควรมีการอบรมใหบุคลากรมีความรูในการวัดผลและประเมินผล                  
1.14 ควรจัดการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลใหกับครู 
1.15 ควรมีการวัดผลและประเมินผลอยางตอเนื่องเพื่อนํามาปรับปรุง   

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั 
2.1 ควรศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ที่มีนักเรียนหลายชาติพันธุในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
2.2 ควรศึกษาขวัญและกําลังใจของครูผูสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายชาติ

พันธุในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
2.3 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลายชาติพันธุในเขตพื้นที่

การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
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