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 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 2 จํานวน 285 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างความ
แปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F- test (One –way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  ปัญหาการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามรายด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้าน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และลําดับสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 2.  ความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามรายด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และลําดับสุดท้ายคือ 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ที่อยู่
ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 4.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่
มีประสบการณ์การสอนและขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The purpose of this research was to study comparing the problem and 
requirement prevalent in the academic administration of the school under the office 
of Nongbualamphu primary education service area 2. This research was distinguished 
follow experience and size of school. The representative sample including the 
teacher in the academic administration of the school under the office of 
Nongbualamphu primary education service area 2 in 286 people. The equipment was 
used in this research is valuation rating scale questionnaire. The statistics was used in 
analysis in this research including frequency, percentage, standard deviation and 
One-way ANOVA test was used F-test 
 The findings of the study were as follows: 
 1.  Problem in the academic administration of the school under the office of 
Nongbualamphu primary education service area 2 overall in the numerous level 
when analyze follow each aspects; maximum means is innovation development and 
technology school curriculum, subordinate is research for develop education quality, 
and minimum is development school curriculum. 
 2.  Requirement prevalent in the academic administration of the school under 
the office of Nongbualamphu primary education service area 2 overall in the 
numerous level when analyze follow each aspects; maximum means is development 
of learning process, subordinate is research for develop education quality, and 
minimum is development school curriculum. 
 3. The results of the comparative analysis problem in the academic 
administration of the school under the office of Nongbualamphu primary education 
service area 2 followed opinion of the teacher are in the difference school size affect 
to opinion on problem in the academic administration of the school about 
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development school curriculum and development of learning process have 
statistical significance at .05 
 4. The results of the comparative analysis requirement prevalent in the 
academic administration of the school under the office of Nongbualamphu primary 
education service area 2 followed opinions of the teacher had been experience and 
the difference school size affect to opinion on requirement prevalent in the 
academic administration of the school have statistical significance at .05 
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บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

1. การบริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจสําคัญ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นงานหลักของสถาน 
ศึกษา ส่วนอ่ืน ๆ เป็นงานที่มาสนับสนุนงานวิชาการให้มีคุณภาพ ดังน้ันงานวิชาการจึงมิใช่เพียงแต่ให้
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ทําเลขเก่งเท่าน้ันแต่หมายความรวมถึง การดํารงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข อําภา บุญช่วย (อ้างถึงใน สันติ บุญภิรมย์, 2552, หน้า 22) งานวิชาการเป็นภารกิจ
หลักของสถานศึกษาที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ2) พ.ศ. 
2545 มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้
สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล 
ประเมินผลรวมทั้งวัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพ ดังน้ันการบริหารวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาจะมีโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้น ทั้งน้ีเป็นไปตามหลักการกระจายอํานาจทางการศึกษา ที่ให้
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับตัวอย่างมาก ผู้บริหารจะต้องรู้ เข้าใจ และมี
ทักษะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการจึงทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือนําไปสู่
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสมชัดเจน ทั้ง
เป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โรงเรียนจะต้องดําเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
ตามมาตรฐานของหลักสูตรได้น้ันขึ้นอยู่กับการบริหารงานวิชาการและงานวิชาการถือเป็นงานหลักหรือ
เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา (อานนท์ โอนนอก, 2548, หน้า 2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการโดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ ส่วนงานอ่ืน ๆ น้ันจะเป็นตัวส่งเสริมงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย โรงเรียนที่ได้มาตร 
ฐานหรือมีคุณภาพ ในการจัดการศึกษามักได้รับการพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางด้านวิชาการเป็นสําคัญ 
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การบริหารงานวิชาการจึงเป็นหัวใจสําคัญของสถานศึกษาหรือโรงเรียน ซึ่งในบรรดางานบริหารและการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษางานบริหารวิชาการเป็นงานหลักที่สําคัญที่สุดซึ่งจะครอบคลุมขอบข่าย
วิชาการและภารกิจงานวิชาการ  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุงและพัฒนาจากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการใช้หลักสูตรที่ผ่านมา
และเพ่ือช่วยให้การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดหลักการและแนวคิดสําคัญคือ มี
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน (Standards-based curriculum) โดยสํานัก 
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขึ้น มาตรฐาน 
การเรียนรู้มีความสําคัญสําหรับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเช่นเดียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธ 
ศักราช 2544 กําหนดตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง เพ่ือให้ชัดเจนและสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน - มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงสิ่งที่ตนต้องรู้
และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะสําคัญ ซึ่งเป็นสิ่งท้าทาย กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะก้าวไป
ให้ถึงจุดน้ันผู้สอน - มาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบและแนวทางในการสร้างหลักสูตร ออกแบบการ
เรียนการสอนและการประเมินผล ทําให้ทราบว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่นักเรียน ควรจะรู้และปฏิบัติได้ 
ชุมชน ท้องถิ่น และระดับชาติ- มาตรฐานการเรียนรู้เป็นความคาดหวังทางการศึกษาที่ต้ังไว้ร่วมกัน 
ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องสื่อสารเข้าใจตรงกันเก่ียวกับหลักสูตร ทําให้บุคคลและ ส่วนต่าง ๆ ในระบบ
การศึกษาทํางานร่วมกันในการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีทิศทางที่ชัดเจนย่ิงขึ้น
ด้วยเหตุน้ีในการจัดทํา หลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐาน ครูผู้สอนและผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องในการจัดทําหลักสูตร จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานและแนวทางบริหาร
จัดการหลักสูตร (แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร, 2551, หน้า 3) 

กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่สําคัญไว้ 12 ด้าน ได้แก่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ
วัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 34-38) 

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 
2 พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละตํ่ากว่า
ระดับชาติทุกรายวิชา อันเน่ืองมาจากพบปัญหาอุปสรรคและความต้องการเก่ียวกับการบริหารงาน
วิชาการ คือ  
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1. การใช้หลักสูตรสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนและท้องถิ่น เน่ืองจากส่วน
ใหญ่ยังยึดติดกับแนวความคิดเดิม ภาระงานมีมากทําให้ไม่สามารถบริหารงานด้านวิชาการได้เต็มที่ ครู
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบเดิม ๆ ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในส่วนของการจัดทํา
หลักสูตรมีเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดทําหลักสูตรไม่เพียงพอ เน่ืองจากโรงเรียนต้องจัดทํา หลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือให้มีสาระเน้ือหาที่จะให้นักเรียนในโรงเรียนของตน ได้เรียนตรงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทํา 
การวิเคราะห์เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ โครงสร้างการจัดทําสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม
และการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ครูขาดเอกสารและสื่อสําหรับการวิจัย
เพ่ือจัดทําแผนการสอนและกิจกรรมการสอน ครูผู้สอนไม่เข้าใจการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ หรือ ครูมีภาระงานมากจึงทําให้มีเวลาในการเขียนแผนการสอน กําหนดการสอนน้อย การสอน
โดยขาดการเตรียมการสอนทําให้บทเรียนไม่น่าสนใจ ทําให้นักเรียนไม่สนใจการเรียน หนีเรียน เป็นต้น  

2. กระบวนการเรียนการสอน ของครูยังขาดการช้ีแนะการมีส่วนร่วม การให้รางวัลและการ
เสริมแรง การให้ข้อมูลย้อนกลับและการปรับปรุงตลอดจนปัญหาที่มีผลมาจากผู้ปกครอง เช่น 
ผู้ปกครองแยกกันอยู่ มีรายได้ไม่เพียงพอ ผู้ปกครองมีการศึกษาน้อยปัญหาการจัดการเรียนการสอน
อาจเกิดจากโรงเรียนขาดงบประมาณเพ่ือจัดสื่อการสอนหรือโรงเรียนขาดแหล่งการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และไม่มีความหลากหลาย ปัญหาการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนยังสอนแบบเดิม ไม่เข้าใจวิธีบูรณาการ
เน้ือหาสาระและไม่สามารถสอนและบูรณาการได้ซึ่งต้องอาศัยทีมผู้สอนร่วมฝึกซ้อมก่อนการสอนจริงใน
ช้ันเรียน  

3. การนิเทศ เน่ืองจากผู้บริหารหรือผู้นิเทศมีภาระงานอ่ืนมาก ไม่สามารถนิเทศและติดตามได้
สม่ําเสมอ ตลอดจนผู้นิเทศไม่สามารถนิเทศได้ทั่วถึง ผู้นิเทศยังเข้าใจหลักสูตรไม่ชัดเจน 

4. การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจพบปัญหาครูผู้สอนไม่เข้าใจวิธีวัดผลตามสภาพจริง 
ครูยังไม่กล้าออกแบบวัดผล ตลอดจนครูขาดคู่มือการวัดผล การวัดผลตามแนวทางใหม่ใช้เวลามากไม่
เหมาะสมกับห้องเรียน  

5. การประกันคุณภาพการศึกษา ขาดยุทธศาสตร์เสริม (Ministrategies) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ
หลาย ๆ อย่างกับมาตรฐานหลาย ๆ อย่างในลักษณะที่สอดคล้อง และตอบสนองกับหน่วยงานย่อยของ
สถาบันด้วย ปัญหาการประกันคุณภาพที่มุ่งการแก้ไข แทนที่จะมุ่งการป้องกัน การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ขาดการตระหนักให้คุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของระบบ วิธีการและปฏิบัติงานตลอดจนการมี
ความสุขในการได้ปฏิบัติตามหลักคุณภาพ 

จากสภาพดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครู มีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาการบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 เพ่ือนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การ
บริหารงานวิชาการให้กับหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องให้สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
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ต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนต่อไป       

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2  

1.2.2 เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 

1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาในพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 

1.2.4 เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการในพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
1.3.1 ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู 

เขต 2 ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน มีปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาแตกต่างกัน 
1.3.2 ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู

เขต 2 ที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน มีปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาแตกต่างกัน 
1.3.3 ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู

เขต 2 ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาแตก 
ต่างกัน  

1.3.4 ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู
เขต 2 ที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน  

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานครูผู้สอนในสถาน 

ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 
1,118 คน 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานครูผู้สอนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 2 ปีการศึกษา 2557 โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้เกณฑ์การกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610) จํานวน 285 คน  
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4.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
  1. ประสบการณ์การทํางาน แบ่งเป็น 
   1.1  ตํ่ากว่า 10 ปี 
   1.2  10 ปีขึ้นไป 
  2. ขนาดของโรงเรียน แบ่งเป็น 
   2.1  โรงเรียนขนาดใหญ่ 
   2.2  โรงเรียนขนาดกลาง 
   2.3  โรงเรียนขนาดเล็ก 
4.1.3 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 2 ซึ่งศึกษา 4 ด้าน ดังน้ี  
  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งน้ี มุ่งศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถาน 

ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยกําหนดขอบเขตของ
การวิจัยตามกรอบแนวคิดขอบข่ายของงานวิชาการตามคู่มือของการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 34-35) ซึ่งผู้วิจัยได้สนใจศึกษา 4 ด้าน ที่เป็นประเด็น
สําคัญที่อาจส่งผลเป็นอย่างมากต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดังน้ี ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้าน
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีจะเริ่มทําการวิจัยในเดือน มิถุนายน 2557- พฤษภาคม 2558 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินการหรือการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานวิชา 

การของโรงเรียน และในการวิจัยครั้งน้ีมีขอบข่ายในการศึกษา 4 ด้านดังน้ี   
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การ

วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดทําโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ 
การนําหลักสูตรมาใช้ การติดตามการประเมินการใช้หลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
ความเหมาะสม 
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้ และจัด
กระบวนการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้ และกิจ 
กรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมามี่ส่วนร่วมในการจัด 
การเรียนการสอนการปรับปรุงการเรียนการสอนของครู ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางวิชา 
การกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงานและสถาบัน 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานวิชาการ
เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การ
ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ 
ในการเรียนการสอน การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ปัญหาและความต้องการบริหารงานวิชาการ หมายถึง สิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคไม่บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 

ความต้องการพัฒนางานวิชาการ หมายถึง ความต้องการในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินการหรือการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานวิชา 
การของโรงเรียน และในการวิจัยครั้งน้ีมีขอบข่ายในการศึกษา ดังต่อไปน้ี   

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหาความต้อง การของ
ชุมชนและท้องถิ่น สภาพแวดล้อมสถานศึกษาการประเมินสถานภาพสถานศึกษากําหนดวิสัย ทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การกําหนดโครงสร้างหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
การนําหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอน การนิเทศหลักสูตรการติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร    

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาวิเคราะห์วิจัย
และวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนการเผยแพร่ผลการวิจัย ผลการพัฒนาเก่ียวกับ
งานวิชาการในโรงเรียนให้กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบัน อ่ืนได้
รับทราบ 

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การจัดหาจัดให้มีสื่อการเรียนการสอน 
การส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูผลิตสื่ออุปกรณ์และนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนางานวิชาการใน
โรงเรียนและให้การสอนบรรลุสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและการจัดให้มีการประเมินผลการใช้
และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนในโรงเรียน 
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ข้าราชการครู หมายถึง บุคคล ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 2547 ให้รับราชการโดยได้รับ เงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ทําหน้าที่
หลักทางด้านการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

ประสบการณ์ในการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 จําแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

ประสบการณ์การทํางาน ตํ่ากว่า 10 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการทํางานของครูผู้สอนใน
โรงเรียน ตํ่ากว่า 10 ปี 

ประสบการณ์การทํางาน 10 ปีขึ้นไป หมายถึง ระยะเวลาในการทํางานของครูผู้สอนในโรงเรียน 
ต้ังแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

ขนาดโรงเรียน หมายถึง การกําหนดประเภทของโรงเรียนตามจํานวนนักเรียน ซึ่งแบ่งตาม
เกณฑ์ นโยบายการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หน้า 28)  
เป็น 3 ขนาด คือ 

  ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตํ่ากว่า 120 คน 
  ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนต้ังแต่ 120- 300 คน 
  ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนต้ังแต่ 301 คนขึ้นไป 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 หมายถึง หน่วยงานทาง 

การศึกษาในระดับภูมิภาค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอนาวัง อําเภอสุวรรณคูหา และอําเภอนากลาง มีโรงเรียนที่จัดการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดจํานวนทั้งสิ้น 114 โรงเรียน 

 

1.6 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย  
การศึกษาปัญหาและความต้องในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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     ตัวแปรต้น                             ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

1. ประสบการณ์การทํางาน 
1.1 ตํ่ากว่า 10 ปี 
1.2 10 ปีขึ้นไป 

2. ขนาดของโรงเรียน 
2.1 โรงเรียนขนาดใหญ ่
2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
2.3 โรงเรียนขนาดเล็ก 

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงาน 
วิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 32) 
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาค้นคว้าเรื่องปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 2 ครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี หลักการและผลงานงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการวิจัย โดย
เสนอตามลําดับ ดังน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 
2.2 บริบทของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู 

เขต 2   
2.3 ขอบข่ายของงานวิชาการที่ใช้ในการศึกษา 
2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เป็นงานที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับต้องให้ความ 

สําคัญและผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นําครูในด้านวิชาการด้วย ทั้งน้ีเพราะว่าหน้าที่ของโรงเรียนคือ 
การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ ผู้บริหารต้องเป็นผู้นําด้านวิชาการ โดยการทํางานร่วมกันกับ
ครู กระตุ้นและจูงใจให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ พยายามหาทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
ก้าวหน้าในการจัดการเรียน การสอน โดยเน้นวิชาการเป็นสําคัญ เพราะงานวิชาการเป็นหัวใจของการ
บริหารโรงเรียน จะทําให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

2.1.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุง

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นที่ยอมรับกันโดย 
ทั่วไปว่า งานวิชาการเป็นงานหลักที่สําคัญที่สุดในงานบริหารด้านอ่ืน ๆ ของโรงเรียน เพราะผลท่ีเกิดขึ้น
จากงานวิชาการน้ันจะส่งผลต่อตัวนักเรียนโดยตรง ส่วนงานด้านอ่ืน ๆ น้ันเป็นงานที่มาสนับสนุนให้งาน
วิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเท่าน้ันและได้มีนักการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึงการบริหารงาน
วิชาการ ไว้ดังน้ี 

กมล ภู่ประเสริฐ (2545, หน้า 6) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
หมายถึง การบริหารที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในภารกิจของ
สถานศึกษาซึ่งคุณภาพการศึกษาที่คาดหวัง คือ คุณสมบัติอันพึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ได้แก่ 
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ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ทักษะ ความสามารถ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณลักษณะในด้าน
บุคลิกภาพ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 

ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ (2547, หน้า 25) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการ จําเป็นต้อง
อาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติขององค์การผู้บริหารต้องสร้างทักษะ 
ในการบริหารเพ่ือพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547, หน้า 63) ได้ให้ความหมายการบริหาร 
งานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซึ่งเก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548, หน้า 8) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการ หมายถึง
กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ต้ังแต่การ
กําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน 
เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

ศิริพรรณ จินดาทอง (2548, หน้า 10) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการไว้ว่าเป็นการ
จัดกิจกรรมเรียนการสอนให้สถานศึกษารวมถึงการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผล เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมสามารถประกอบอาชีพ ช่วย
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

สนิท ไทยกล้า (2549, หน้า 21) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมทุกชนิด และทุกประเภทที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ของสถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด เพ่ือให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร สนองต่อความต้องการของสังคมและชาติ 

ปิยนุช ทองพรม (2550, หน้า 17) การบริหารวิชาการจัดขึ้น ประกอบด้วยงานหลักสูตรและ
การจัดการเรียน การสอน การปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
สามารถทําให้ผู้เรยีนเกดิการเรียนรู้ความเข้าใจ และพัฒนาหมายถงึการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดสิ่งส่งเสริม
ด้านวิชาการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรวมทั้งการวัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล 

รัตนา อนันตชาติ (2550, หน้า 12) ได้สรุปความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า 
หมายถึง กระบวนการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการวางแผนปรับปรุงด้านหลักสูตร ด้านการจัดการ
เรียนการสอน การนิเทศและติดตามการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

เกรียงไกร ปริธรรมมัง (2551, หน้า 15) ได้ให้ความหมาย การบริหารวิชาการ หมายถึง การ
ดําเนินกิจการหรือการดําเนินงานทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่สามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
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และพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนที่ได้ต้ังไว้ ซึ่งเป็นที่ทุกฝ่ายต้องเก่ียว 
ข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและให้ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน  

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2551, หน้า 4) ได้ให้ความหมาย การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับ 
ต้ังแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรมเพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้อง 
การของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัย
ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคม 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หน้า 29 - 30) การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการหรือ
การบริหารกิจกรรมดําเนินงานเก่ียวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลให้ดี
ขึ้น เพ่ือเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2552) การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การ
ดําเนินงานของกลุ่มบุคคลในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษา ซึ่งได้แก่
การให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคม ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ 

สรุป การบริหารวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น
ประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.1.2 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
งานที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดําเนินการมีอยู่หลายงานด้วยกัน แต่งานที่สําคัญมากที่สุด คือ 

งานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน ๆ เป็นงานที่สนับสนุนให้การดําเนินงานวิชาการให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น กล่าวคือ
โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรได้ เมื่องานวิชาการเป็นงานที่สําคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้เวลาในการบริหารให้
มากกว่างานอ่ืน ๆ ซึ่งมีผู้ให้ทัศนะเก่ียวกับความสําคัญของงานวิชาการ ไว้หลายท่าน ดังน้ี 

จันทรานี สงวนนาม (2545, หน้า 143) ได้ให้ความหมาย งานวิชาการเป็นหัวใจสําคัญของ
การบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง ส่วนการบริหารด้านอ่ืน ๆ น้ันแม้จะ
มีความสําคัญเช่นเดียวกัน แต่ก็เป็นแค่เพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร จะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 33) กล่าวถึงความสําคัญของงานวิชาการไว้ว่างานวิชาการ
เป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษา
ให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะ
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เป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเก้ือหนุน การพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

วินิจ เกตุขํา (2546, หน้า 4) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของการ
บริหาร โรงเรียน เพราะงานวิชาการครอบคลุมด้านการเรียนของนักเรียน และการสอนของครูทุกเรื่องที่
เก่ียวกับการเรียนการสอน จึงมีข้อสรุปเก่ียวกับงานวิชาการว่า เวลาใน 1 สัปดาห์ (35 ช่ัวโมง) ใช้ 12-
13 ช่ัวโมงในการบริหารงานวิชาการ หรือผู้บริหารโรงเรียนต้องใช้เวลา 35-40 เปอร์เซ็นต์ (12-13 
ช่ัวโมง) ของเวลาที่ใช้ในการบริหารงานทั้งหมดมาบริหารงานวิชาการ 

สมร เดชาฤทธิ์ (2546, หน้า 16) งานวิชาการของโรงเรียนเป็นงานที่มีความสําคัญมากเพราะ
งานวิชาการเป็นงานที่เก่ียวข้อง กับนักเรียนเป็นอันดับหน่ึง และทําให้นักเรียนเกิดความรู้ ดังน้ัน
ผู้บริหารจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการเป็นลําดับแรกเพราะว่าผู้บริหารเป็นบุคคล
ที่สําคัญที่จะดําเนินงานวิชาการเป็นไปอย่างราบรื่น 

ปิยนุช ทองพรม (2550, หน้า 17) การบริหารงานวิชาการ มีความสําคัญอย่างย่ิงและจัดว่า
เป็นงานหลักในการบริหารการศึกษา ทั้งน้ีเพราะการจัดการศึกษาเป็นการวางพ้ืนฐานในการพัฒนาคน
ให้มีความรู้ความสามารถ ปรับตัวอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้จะต้องสามารถบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548, หน้า 11) ได้ให้ความหมาย การใช้เวลาในการบริหารงาน
และการให้ความสําคัญของงานในสถานศึกษา งานในความรับผิดชอบของผู้บริหารโดยแยกงานออกเป็น 
7 ประเภท พบว่า การบริหารงานวิชาการคิดเป็นร้อยละ 40 งานบริหารบุคลากรร้อยละ 20 งานบริหาร
กิจการนักเรียนนักศึกษาร้อยละ 20 งานบริหารการเงิน งานบริหารอาคารสถานที่งานบริหารความ 
สัมพันธ์กับชุมชน และงานบริหารทั่วไปแต่ละงานคิดเป็นร้อยละ 5 จากงานทั้ง7 งานดังกล่าว จะเห็นได้
ว่าผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ และกําหนดสัดส่วนไว้มากที่สุดเมื่อ
เทียบกับงานอ่ืน ๆ  

สนิท ไทยกล้า (2549, หน้า 23) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการภายในสถานศึกษามี
ความสําคัญเปรียบเสมือนเป็นหัวใจหลักของสถานศึกษาซึ่งมีงานต่าง ๆ สนับสนุนให้งานวิชาการมีความ 
สมบูรณ์โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา คือคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานของการศึกษา
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญนอกจากน้ีการบริหารงานวิชาการยังมีความสําคัญที่จะเป็นตัวช้ีวัด
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและมาตรฐานของการบริหารจัดการการศึกษาของผู้บริหาร และบุคลากร
ที่มีส่วนเก่ียวข้องในสถานศึกษา 

สมิท, และคนอ่ืน ๆ (Smith, et al, 1969, p.170) ได้ทําการศึกษาถึงการบริหารสถาบันทาง
การศึกษาและพบว่า ผู้บริหารสถาบันการศึกษาควรมีความรับผิดชอบในงาน 8 ด้านและให้ความสําคัญ
กับงานวิชาการมากที่สุดโดยให้ความสําคัญในการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 40 
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รัตนา อนันตชาติ (2550, หน้า 14) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถม 
ศึกษาเป็นงานที่สําคัญที่สุด ใช้เวลาในการบริหารงานมากท่ีสุด ผู้บริหารโรงเรียนจําเป็นต้องให้ความ 
สําคัญกับการบริหารงานวิชาการเป็นอันดับแรกและถือว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสําคัญที่จะดําเนิน 
งานวิชาการให้เป็นไปอย่างราบร่ืน 

วิไลพร อภิบาลศรี (2551, หน้า 4) ได้ให้ความหมาย ความสําคัญของงานวิชาการ หมายถึง 
งานที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นําครูในด้านวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เจริญงอกงามในทุกด้าน และเป็นพลเมืองดีของสังคม ให้เกิดผลตามจุดหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากท่ีกล่าวมาน้ันสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการภายในสถานศึกษามีความสําคัญเปรียบ 
เสมือนเป็นหัวใจหลักของสถานศึกษา ซึ่งมีงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้งานวิชาการมีความสมบูรณ์โดยทุก
ฝ่ายต้องร่วมกันบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา คือ คุณภาพและประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษา ให้เป็นไปตาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานของการศึกษาที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นสําคัญ นอกจากน้ีการบริหารงานวิชาการยังมีความสําคัญที่จะเป็นตัวช้ีวัดแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพและมาตรฐานของการบริหารจัดการศึกษา ของผู้บริหาร และบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องใน
สถานศึกษา 

2.1.3 กระบวนการบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา และมีขอบข่ายค่อนข้างกว้างขวาง 

หลักการบริหารจะแบ่งเป็นขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานวิชาการ ดังน้ี  
1. ขั้นก่อนดําเนินการจะเป็นการกําหนดนโยบายและวางแผนงานด้านวิชาการโดยมีงาน

ดังต่อไปน้ี            
 1.1  แผนงานวิชาการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
 1.2  จัดสภาพงานวิชาการและวิธีการทํางาน    
 1.3  จัดครูอาจารย์เข้าสอน        
 1.4  จัดทําโครงการสอน        
 1.5  จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน        
 1.6  จัดตารางสอน         
 1.7  ปฐมนิเทศนักเรียน        
 1.8  การลงทะเบียน  

2. ขั้นดําเนินงานเป็นขั้นที่จัดและดําเนินงานรวมทั้งการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
 2.1  การดําเนินงานการสอนตามหลักสูตร โดยการดูแลให้การสอนเป็นไปตามโครงการในแต่
ละวิชาเป็นการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ     

 2.2  การดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านวิชาการ ได้แก่ การจัดโครงการ
ซ่อมเสริม โครงการส่งเสริมเด็กเรียนดี โครงการส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดชุมนุมต่าง ๆ 
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ลูกเสือและเนตรนารี มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนการให้คําปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ จัดให้มีห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้า    

 2.3  งานเก่ียวกับการบริการการส่งเสริมให้มีการให้บริการเก่ียวกับสื่อการสอน เพ่ือช่วยเหลือ 
ครูในด้านการสอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการจัดรวบรวมเอกสารคําสอนคู่มือครู รวมท้ังการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ เช่น อาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ขั้นส่งเสริมและติดตามผลในด้าน
วิชาการ เพ่ือให้ได้มาตรฐานของงานวิชาการ ผู้บริหารควรมีการส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนา และประเมินผล
งานด้านวิชาการ ดังน้ี  

 1. ส่งเสริมให้ครูอาจารย์ได้ปรับปรุงตนเองด้านวิชาการ     
 2. สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ ได้แก่ การกําหนดจุดมุ่งหมาย

และนโยบายที่เหมาะสมกับโรงเรียนและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้    
 3. ริเริ่มและสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานด้านวิชาการ    
 4. จัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
  5. จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ      
 6. จัดต้ังคณะทํางานทางวิชาการขึ้นลักษณะของครูอาจารย์จัดรวมกันเป็นคณะครู ใน

แผนกเดียวกันมาร่วมกันทํางานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน     
 7. ส่งเสริมให้จัดต้ังชุมนุมหรือชมรมทางวิชาการ เพ่ือจัดกิจกรรมและเผยแพร่ผลงาน

ด้านวิชาการ  
 8. ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมประชุมสัมมนา อบรมเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และ

เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ        
 9. ส่งเสริมให้ศึกษาต่อเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ 
การท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นน้ัน ต้องปรับกระบวนการและวิธีการตัดสินใจอยู่

เหนือโรงเรียนไปสู่การบริหารท่ีเน้นการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติและให้ผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างแท้จริงและหลักการบริหารการศึกษาใน
รูปแบบของการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management) และตามแนวคิดของ Cohen 
and Uphoff (อุทัย บุญประเสริฐ, 2540, หน้า 114) มีหลักการประกอบด้วย 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงต้นช่วงดําเนินการ
วางแผนและช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

2. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการดําเนินงานโครงการน้ัน
จะได้มาจากคําถามที่ว่าใครจะทําประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะทําประโยชน์ได้โดยวิธีใด 

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์นอกจากความ 
สําคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังต้องกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย
ผลประโยชน์ของโครงการน้ี จะรวมถึงผลประโยชน์ในทางบวกและทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่ง
อาจเป็นผลประโยชน์และเป็นโทษได้ทั้งต่อบุคคลและสังคม 
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4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลน้ัน สิ่งสําคัญที่จะต้อง
สังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preference) และความคาดหวัง (Expectations) ซึ่งมี
อิทธิพลในการเปลี่ยนในการเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ และจากรายงานการประชุม
แนวคิดและประสบการณ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 3 - 4) ได้เสนอหลักการของ School-based 
Management ไว้ดังน้ี  

หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) เป็นการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยเช่ือว่าโรงเรียนเป็นหน่วยงานสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการศึกษาของเด็ก 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation of Collaboration or Involvement) เปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษาทั้งครู 
ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่าและตัวแทนนักเรียน ซึ่งบุคคลที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบการจัดการศึกษามากขึ้น 

หลักการบริหารตนเอง (Self Managing) เป็นแนวทางที่ทางโรงเรียนต้องดําเนินการมีระบบ
การบริหารตนเอง โดยให้โรงเรียนมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานซึ่งอาจดําเนิน 
การได้หลากหลายวิธีที่แตกต่างกันแล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียนผลที่ได้น่าจะมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมที่ทุกอย่างถูกกําหนดมาจากส่วนกลางไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม 

หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางมีหน้าที่กําหนดนโยบายและ
ควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระทําหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาเพ่ือให้มี
คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามนโยบายของชาติ 

หลักการมีภาวะผู้นําแบบเก้ือหนุนไม่ใช่ภาวะผู้นําแบบช้ีนําหรือสั่งการแต่เป็นผู้นําที่เน้นการ 
สนับสนุนและอํานวยความสะดวก สรุปโดยรวมแล้วการบริหารงานวิชาการมีหลักการ ดังน้ี 

1. หลักแห่งประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นโดยไม่เพ่ิมการ ลงทุน 
น่ันคือนักเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตรโดยไม่ออกกลางคัน เรียนเกินเวลาหรือ
ช้ากว่ากําหนด 

2. หลักแห่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตได้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ คือ 
นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรู้ ความสามรถ ทักษะคุณภาพและการจัดการได้
ในการบริหารงานวิชาการจะต้องมีหลักการและวิธีการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ในการบริหาร 
ดังน้ันในหลักการเบ้ืองต้นของการบริหารจึงต้องมีข้อความชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 

 2.1 ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่าง
แท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 

 2.2 มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด 
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 2.3 มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
รวมท้ังเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ 

 2.4 มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงช้ันทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

 2.5 มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัด
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พวงรัตน์ วิเวกานนท์ (2538, หน้า 35) ให้แนวคิดว่าการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ
บริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดมวลประสบการณ์ให้เด็กและปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้นําครู
ทางด้านวิชาการ ในการบริหารงานวิชาการน้ันผู้บริหารจะต้องวางแผนร่วมกับบุคลากรทุกคนและใช้ 
วิธีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบสนับสนุนให้ทุกคนทํางานโดยเต็มกําลังความสามารถ 
สนับสนุน ให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอน การค้นคว้าทดลองและใช้วิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ที่ได้ 
ผลดี สําหรับการบริหารงานวิชาการที่จะทําให้เกิดผลดีหลักสําคัญในการบริหาร คือ 

1. วางแผน ซึ่งในการวางแผนนั้นผู้บริหารจะต้องศึกษาในสิ่งต่อไปนี้   
 1.1 นโยบายการศึกษา    
 1.2 หลักสูตร     
 1.3 บุคลากร        
 1.4 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร   
2. จัดสายการบริหารงานวิชาการ       
 2.1 จัดทําโครงการทางวิชาการและจัดทําประมาณการ     
 2.2 จัดบริการด้านสื่อการสอนและอาคารสถานที่     
 2.3 จัดครูเข้าช้ันเรียนและสอนประจําวิชา     
 2.4 จัดตารางสอน 
 2.5 จัดสอนแทน          
 2.6 วัดและประเมินผลการเรียน      
 2.7 ประเมินผลการสอนของครู      
 2.8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน   
 2.9 หลักการและแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการได้นําเสนอ กระบวนการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาไว้ว่าส่วนใหญ่จะ

ใช้วงจรการบริหารคุณภาพ PDCA (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, หน้า 12-13) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
หลัก คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบประเมินผล (Check) และการ
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ปรับปรุง/นําไปใช้ (Action) ผู้บริหารเป็นกลไกสําคัญในฐานะของแกนนําที่จะทําให้กระบวนการบริหาร
น้ีดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอน PDCA มีดังน้ี   

1. ขั้นวางแผน (Plan) ผู้บริหารเป็นผู้ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัด การศึกษาใน
สถานศึกษา เพ่ือให้ทราบความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนที่มีต่อสถานศึกษาและศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด รวม 
ทั้งศึกษาถึงศักยภาพของสถานศึกษาก่อน ที่จะร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายของสถาน 
ศึกษา จากน้ันร่วมกับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องจัดลําดับความสําคัญของเป้าหมาย และกําหนดเป็นภารกิจ
ของสถานศึกษาแล้วจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษาใน ระยะยาว คือ ธรรมนูญ
สถานศึกษา หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถาน 
ศึกษาระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติการประจําปีโดยผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ลงนามและรับรองแผนการ
ดําเนินการที่ร่วมกันกําหนดขึ้น     

2. ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่บริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุน 
ควบคุม กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษาแนะนํา และอํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษาที่
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและรับผิดชอบแผนงานและโครงการให้ดําเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในบางแผน/โครงการผู้บริหารจําเป็นจะต้องดําเนินการเอง ถ้าเป็นโครงการ/แผนงาน
เก่ียวกับด้านบริหารและด้านบุคลากร   

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) เมื่อบุคลากรภายในสถานศึกษาที่รับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการได้ดําเนินกิจกรรแผนแล้วให้ผู้บริหาร
เป็นผู้คอยตรวจสอบติดตามตลอดเวลา ต้ังแต่เริ่มโครงการระหว่างโครงการ และสิ้นสุดโครงการหรือให้
ผู้แทนเป็นผู้ตรวจสอบการประเมินตนเองของบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม/ โครงการโดย
ผู้บริหารมีบทบาทเป็นแกนนําสําคัญต้ังแต่การกําหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบ การกําหนดกรอบ
การประเมินตนเอง การสร้างเครื่องมือในการประเมิน การดําเนินการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล รวม 
ทั้งการเขียนรายงานการประเมินตนเอง โดยผู้บริหารอาจจะแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองด้วยก็ได้ 

4. ขั้นปรับปรุง/การนําไปใช้ (Action) เมื่อสถานศึกษาได้ประเมินตนเองแล้ว ผู้บริหารจะต้อง
นําผลการประเมินตนเองไปใช้ในการวางแผน/กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษา
ต่อไปหรือนําผลที่ได้ไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการในปีการศึกษานั้นให้ประสบความสําเร็จต่อไป 

โดยสรุป กระบวนการบริหารงานวิชาการเป็นระบบการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ซึ่งทุกฝ่ายต้องให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ต้ังแต่การวางแผน การดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดการติดตาม ประเมินผล 

2.1.4 ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
ศักด์ิไทย สุรกิจบวร และคณะ (2547, หน้า 102) ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับขอบข่ายการบริหาร 

งานวิชาการ ไว้ดังน้ี 
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1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรและ
การจัดระบบ การพัฒนา การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. การวิจัยช้ันเรียน 
3. การสอนซ่อมเสริม 
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร 
5. การนิเทศภายในสถานศึกษา 
6. การประกันคุณภาพ 
ยุคล พิสมยรมย์ (2549, หน้า 21 - 22) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการน้ันจะต้อง

ทําให้ครอบคลุม มีขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งถือได้ว่า การบริหารงานวิชาการน้ันเป็นงานที่สําคัญที่สุดในการ
บริหารการศึกษา ดังน้ันจะต้องกําหนดขอบเขตการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
การวางแผนการกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร การ
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การนิเทศทาวิชาการ การพัฒนาส่ง 
เสริมด้านวิชาการ การพัฒนาปรับปรุงงานวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงการจัดทํา
สารสนเทศเพ่ือรายงานผลงานทางวิชาการต่อสาธารณะและหน่วยงานต้นสังกัด 

อุทัย บุญประเสริฐ (2549, หน้า 82) ได้ให้ความหมาย การดําเนินงานทางวิชาการที่เก่ียวข้อง
กับงานวิชาการได้แบ่งงานเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) เรื่องหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ 2) เรื่องการ
สอน การบริหารการสอน 3) เรื่องกิจกรรมนักเรียนและการบริหารกิจกรรมนักเรียน4) เรื่องสื่อกับ
กิจกรรมการเรียนและงานห้องสมุด 5) เร่ืองการวัดผลประเมินผลการศึกษาของตัวเด็กหรือผู้เรียนและ
งานห้องสมุด 5) เรื่องการวัดผลประเมินผลการศึกษาของตัวเด็กหรือตัวผู้ใหญ่และ 6) เรื่องการจัดนิเทศ
การศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพสําหรับครู  

สมเดช สีแสง (2549, หน้า 452 - 453) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือและเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนา
การศึกษา ได้กําหนดขอบข่ายของงานวิชาการ ไว้ดังน้ี 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล 
5. ด้านการนิเทศการศึกษา 
6. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
7. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 
8. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 32) ได้กําหนดขอบข่ายและภารกิจของการบริหารและจัด 

การสถานศึกษา เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการไว้ 12 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการ 
ศึกษา ได้แก่  
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1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
7. การนิเทศการศึกษา  
8. การแนะแนวการศึกษา  
9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน

อ่ืนที่จัดการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550, หน้า 31) ได้ระบุถึง ขอบข่ายการ

บริหารงานวิชาการว่า ประกอบด้วย 17 ด้าน ดังน้ี 
1. การพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
14. การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาน

ประกอบการ และสถานที่ที่จัดการศึกษา 
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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 1. การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นมี
แนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

 2. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําไว้ 
 3. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือกําหนดจุดเน้นหรือประเด็นที่สถานศึกษาให้ความ 

สําคัญ 
 4. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือนํามาเป็นข้อมูล

สารการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 5. จัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพ่ือนําไปจัดทํารายวิชาพ้ืนฐานหรือราย 

วิชาเพ่ิมเติม จัดทําคําอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผลและปรับปรุง 

 6. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 
การวางแผนงานด้านวิชาการ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
1. วางแผนงานด้านวิชาการโดยรวบรวมข้อมูล และกํากับ ดูแล นิเทศและติดตามเก่ียวกับงาน

วิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และ
การเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาและใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็มแข็งด้านวิชาการ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ 

ดังต่อไปน้ี 
 3.1 จัดทําแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.2 จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ันตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดย

เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พัฒนาคุณธรรมนําความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
 3.4 จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.6 ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาส

และมีความสามารถพิเศษ 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
 4.1 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดย  
 1. จัดให้มีงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้าน

เศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืน 
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 2. จัดทําหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติ 
ปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

 3. จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  

 4. เพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนาดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้
บกพร่อง พิการและการศึกษาทางเลือก  

 5. เพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก  

 6. สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอ่ืน ๆ ให้ 
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

  6.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
  6.2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
 5.1 จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย

คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 5.2 ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 5.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทํา

เป็น รักการอ่านและเกิดใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
 5.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน

รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 5.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ

อํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  

 5.6 จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 5.7 ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า เพ่ือเป็น
ผู้นําการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอ่ืน 

6. การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน บทบาทและหน้าที่ของสถาน 
ศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
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 6.1 กําหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดย
ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 

 6.2 จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษา 

 6.3 วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนรู้และอนุมัติผลการเรียน 
 6.4 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่ผู้เรียนไม่

ผ่านการประเมิน 
 6.5 จัดให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 
 6.6 จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือใช้ใน

การอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 6.7 ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี/รายภาคและตัด 

สินผลการเรียนการผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6.8 การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอํานาจของสถานศึกษาที่จะแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนิน 

การเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและ
ตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการพร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
 7.1 กําหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และ

กระบวนการทํางานของนักเรียน ครูและผู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 7.2 พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ 

วิจัยเป็นสําคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นทําให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการ
ตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบ สหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 

 7.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการวิจัย 
 7.4 รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้ง

สนับสนุนให้ครูนําผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนา การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
 8.1 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียง

เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 8.2 จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่น 

พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชาห้องสมุดเคลื่อนที่มุมหนังสือใน
ห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) สวนสุขภาพสวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ 
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 8.3 จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของ
สถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนที่และระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชนห้อง 
สมุดสถาบันการศึกษาพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 8.4 ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และนิเทศ กํากับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

 8.5 ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ 
9. การนิเทศการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
 9.1 สร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เก่ียวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น

กระบวนการทํางานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแต่ละบุคคล
ให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่า ได้ปฏิบัติ
ถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสูดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

 9.2 จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงต่อเน่ืองเป็นระบบและกระบวนการ 
 9.3 จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. การแนะแนว มีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
 10.1 กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสําคัญ โดยให้ทุก

คนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 10.2 จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษาให้ชัดเจน 
 10.3 สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
 10.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การดํารงชีวิต 
ประจําวัน 

 10.5 คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมทําหน้าที่ครู
แนะแนวครูที่ปรึกษา ครูประจําช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

 10.6 ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 

 10.7 ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน 
 10.8 ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนบ้าน 

ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
 10.9 เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติดัง 
ต่อไปน้ี 

 11.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ 
ศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการ
ของชุมชน 

 11.2 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนา
งาน และการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ข้อมูลมีความ
สมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 11.3 จัดทําแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)  
 11.4 ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

สถานศึกษาต้องสร้างระบบการทํางานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดม
มิ่ง (Deming cycle) หรือที่รู้จักกันว่าวงจร PDCA 

 11.5 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการอย่างจริงจังต่อเน่ือง
สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 11.6 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดเพ่ือรองรับ
การประเมินภายนอก 

 11.7 จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี (SAR) และสรุปรายงานประจําปี โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
 12.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน 
อ่ืน ๆ  

 12.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
 12.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จัก

เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ  
 12.4 พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนมีแนวทาง 

การปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
 13.1 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
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 13.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 13.3 ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่ง
วิชาการในที่อ่ืน ๆ  

 13.4 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการ 
ศึกษาอ่ืน เป็นต้น 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

 14.1 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ 
สถาบันสังคมอ่ืน ในเรื่องเก่ียวกับสิทธิในการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษา 

 14.2 จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ที่ร่วมจัดการศึกษา 

 14.3 ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนร่วมกันจัดการ 
ศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

 14.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชา 
ชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 14.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจําเป็น 

 14.6 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา มีแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

 15.1 ศึกษา และวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถาน 
ศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

 15.2 จัดทําร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้
ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
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 15.3 ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและ
แก้ไขปรับปรุง 

 15.4 นําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 15.5 ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศึกษาและนําไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 16.1 ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 16.2 จัดทําหนังสือเรียน หนังสือประสบการณ์หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัดใบงานใบ

ความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 16.3 ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ 

แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
17. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
 17.1 จัดให้มีการร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการ

เรียนการรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
 17.2 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี 

เพ่ือการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

 17.3 พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 17.4 พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 
 17.5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้และ

พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สรุป งานวิชาการเป็นงานหลักที่สําคัญที่สุดในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน ผู้บริหารจะ 

ต้องมีความรู้ความเข้าใจขอบข่ายเน้ือหาและหลักการบริหารงานวิชาการอย่างลึกซึ้ง สําหรับขอบข่าย
การบริหารมีผู้ให้ทรรศนะ และวิจัยเก่ียวกับภารกิจของขอบข่ายงานวิชาการไว้หลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยมี
ความสนใจแนวทางภารกิจขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 32) 
ได้กําหนดภารกิจการบริหารวิชาการไว้ 12 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา แต่ผู้วิจัย
ได้สนใจศึกษา 4 ด้าน ที่เป็นประเด็นสําคัญที่และอาจส่งผลเป็นอย่างมากต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน ดังน้ี 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
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จากแนวคิดที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า งานวิชาการเป็นงานที่มีความสําคัญที่สุดเมื่อเปรียบ 
เทียบกับงานบริหารอ่ืน ๆ ของโรงเรียน โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีความคิดเห็นคล้ายคลึงและสอดคล้องกัน 
ที่แตกต่างกันบ้างเฉพาะรายละเอียดเท่าน้ัน ดังน้ันหน้าที่หลักและภารกิจที่สําคัญของโรงเรียนจะต้อง 
ให้ความสนใจ หาทางสนับสนุนและส่งเสริมให้งานวิชาการได้ดําเนินการอย่างจริงจัง ผู้วิจัยได้สรุปขอบ 
ข่ายของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภูเขต 2 โดยยึดกรอบแนวคิดขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ ตามคู่มือการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) โดยผู้วิจัยได้เลือกประเด็นปัญหา
ที่เป็นปัญหามากที่สุดของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 2 ออกมาได้ 4 ด้านดังน้ี  

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
4. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 

2.2 บริบทของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
2.2.1 ปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลําภู เขต 2 พบว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีปัญหาการ
ขาดแคลนครู โรงเรียนมีครูไม่ครบช้ัน ครูสอนไม่ตรงตามวุฒิ สาขาที่ขาดแคลนได้แก่ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หน่วยงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการเกล่ียครูจากโรงเรียนที่มีครู
เกินไปช่วยสอน และอนุมัติให้จ้างครูช่วยสอนแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ปัญหาที่พบในทุกระดับและประเภท
การศึกษา คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการวัดประเมินผลผู้เรียนควรได้รับประเมินผลในหลายด้าน เช่น ความ
ประพฤติ การทํากิจกรรม ควบคู่ไปกับการทดสอบความรู้ ซึ่งครูส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการ
ประเมินผลแบบใหม่ไปแล้ว แต่ยังมีปัญหาในการนําไปปฏิบัติ ดังน้ัน คงต้องสนับสนุนส่งเสริมครูในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควรมีการติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ นอกจากน้ีควรมีการทบทวน
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่กําหนดให้สถานศึกษาจัดทํารายละเอียดเพ่ือเป็นเอกสารแสดงผลการเรียนของ
นักเรียนซึ่งมีมากเกินไป การส่งเสริมการประเมินผลผู้เรียนแบบใหม่ต้องทําควบคู่ไปกับการการประเมิน 
ผลเพ่ือรับผู้เรียนไปเรียนต่อในระดับสูงขึ้น โดยควรพิจารณาจากการประเมินผลหลายด้านมากกว่าการ
วัดโดยคะแนนการสอบ ให้สอดคล้องกันกับการประเมินผลแนวใหม่ การพัฒนาครูคณาจารย์ มีปัญหา
ทางด้านงบประมาณการสนับสนุนครู และการขาดการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูทั้งใน 
ทางวิชาการและจิตวิทยาการสอน การขาดงบประมาณสําหรับส่งเสริมให้ครูได้ทํางานวิจัย และขาดการ
ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ (สํานักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2, 2555) จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัญหา
การบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นงานหน่ึงที่อยู่ในการบริหาร กระบวนการบริหารประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์การ การใช้ภาวะผู้นํา และการควบคุม ตามกรอบงานวิชาการ งานวิชาการ 4 ด้าน
ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยได้
ดําเนินการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 เพ่ือให้ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานต่างกันลดลง และเท่าเทียมกัน
ตามขนาดของสถานศึกษา 

2.2.2 ขนาดของสถานศึกษา 
ขนาดของสถานศึกษาเป็นปัจจัยอย่างหน่ึง ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนนอกจากน้ี 

ฮอยและมิสเคล (Hoy & Miskel) (คุณาวุฒิ เดชเสถียร, 2549, หน้า 59) ได้กล่าวว่า ขนาดของโรงเรียน
มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิผลของ
โรงเรียน และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ วิจัยพบว่าโรงเรียนประถมศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพสูง โดยเฉล่ียเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ (คุณาวุฒิ เดชเสถียร, 2549, หน้า 59 ; อ้างถึงใน 
อํารุง จันทวานิช, 2527, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แนวทางสู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาประเทศ, 
หน้า 16) ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่โดยส่วนรวม จะจัดการศึกษาสามระดับในขณะเดียวกันผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักเรียน ช้ัน ม.3 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด้านวิชาการ สูงกว่า
นักเรียนในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก (คุณาวุฒิ เดชเสถียร, 2549, หน้า 59 ; อ้างถึงใน สํานักงานคณะ 
กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2532, การศึกษาปัญหาขนาดของช้ันเรียนโดยการวิเคราะห์หลาย
ระดับ หน้า 211) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เกียรติ อัมพรายน์ (คุณาวุฒิ เดชเสถียร, 2549, หน้า 
59 ; อ้างถึงใน เกียรติ อัมพรายน์, 2525, ผลสัมฤทธ์ิของการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก, หน้า 
156) พบว่า โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีสภาพไม่เหมาะสมในด้านการเรียนการสอน โดยพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยตํ่ากว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ในขณะที่ค่าใช้จ่าย
ต่อหัวสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่ส่วนมากจะจัดการศึกษาสามระดับ
และมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณมากกว่า ดังน้ัน ขนาดของโรงเรียน จึงเป็นปัจจัยหน่ึง
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ 

 
2.3 ขอบข่ายงานวิชาการท่ีใช้ในการวิจัย 

แนวทางในการบริหารงานวิชาการเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดังน้ี 

2.3.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
หลักสูตรเป็นส่วนสําคัญย่ิงในการศึกษาของสังคมใดก็ตามจะเจริญก้าวหน้าต้องอาศัยหลักสูตร

เป็นพ้ืนฐานในการดําเนินงานเพราะหลักสูตรรวมกิจกรรมและประสบการณ์ทั้งหลายเข้าไว้ด้วยกันหมด 
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เพ่ือเป็นรากฐานของกระบวนการเรียนการสอน ฉะน้ันผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องมี
ความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรเป็นอย่างดี เพ่ือการดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียน 

กมล ศิริบรรณ (2539, หน้า 5) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับด้านพัฒนาหลักสูตร หมายถึง งานด้าน 
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ จัดหาหลักสูตร เอกสารหลักสูตรคู่มือการใช้หลักสูตรให้เพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงานของครู 

ทิพวัลย์ ตาปนานนท์ (2547, หน้า 22) สรุปความหมายของหลักสูตร หมายถึง มวลกิจกรรม
และประสบการณ์ทั้งหมดที่โรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการในทุกด้านตามเป้าหมายของ
การศึกษาที่กําหนด 

สวัสด์ิ จงกล (2547) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า หมายถึง ข้อกําหนดซึ่งรวมจุดหมาย
ของการศึกษาเน้ือหาสาระและเกณฑ์การใช้หลักสูตร ซึ่งจัดให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ือให้ความรู้ เจตคติ 
ทักษะ และพฤติกรรมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 หมายถึง หน่วยงานทางการ
ศึกษาในระดับภูมิภาค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอนาวัง อําเภอสุวรรณคูหา และอําเภอนากลาง มีโรงเรียนที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดจํานวนทั้งสิ้น 114 โรงเรียน 

สรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนและกิจกรรมทั้งหลายที่จัดขึ้นเพ่ือ
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาในทุก ๆ ด้านตามจุดมุ่งหมายกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้เสนอสาระสําคัญ
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ดังน้ี 

1. หลักการของหลักสูตร มีดังน้ี 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่สําคัญ ดังน้ี 
 1.1 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

 1.2 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

 1.3 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

 1.4 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัด 
การเรียนรู้ 

 1.5 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 1.6 เป็นหลักสูตรการศึกษา สําหรับ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบ 

คลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
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2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขมีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังน้ี 

 2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ 
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2 มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต 

 2.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
 2.4 มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.5 มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง 
มีความสุข 

3. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

 3.1 ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสารวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อัน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง 
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 

 3.2 ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์ การ
คิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคม ได้อย่างเหมาะสม 

 3.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศเข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  

 3.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองการทํางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
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ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

 3.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้าน 
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสารการทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือ 
ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 1) รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทํางาน 
7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเองมาตรฐานการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดความสมดุล ต้องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง
มีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 

 4.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 4.3 มีวินัย 
 4.4 ใฝ่เรียนรู้ 
 4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
 4.6 มุ่งมั่นในการทํางาน 
 4.7 รักความเป็นไทย 
 4.8 มีจิตสาธารณะ 
5. มาตรฐานการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทาง

สมองและพหุปัญญาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ดังน้ี 

 5.1 ภาษาไทย 
 5.2 คณิตศาสตร์ 
 5.3 วิทยาศาสตร์ 
 5.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
 5.6 ศิลปะ 
 5.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 5.8 ภาษาต่างประเทศ 
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ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างไร เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากน้ันมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไรจะ
สอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการ
ทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพ
ดังกล่าวเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ี
มาตรฐานการเรียนรู้กําหนดเพียงใด 

6. ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับช้ันซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นําไปใช้ 
ในการกําหนดเน้ือหา จัดทําหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สําคัญสําหรับการวัด
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน 

 6.1 ตัวช้ีวัดช้ันปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปี ในระดับการศึกษาภาค
บังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1– มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

 6.2 ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 4- 6)  

หลักสูตรได้มีการกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด เพ่ือความเข้าใจและให้
สื่อสารตรงกัน ดังน้ี 

ว 1.1 ป. 1/2 ป.1/2 ตัวช้ีวัดช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2  
1.1 สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1 ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ต 2.2 ม.4-6/3 ม.4-6/3 ตัวช้ีวัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ 3   
2.3 สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 3 ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 7.1 กิจกรรมแนะแนว 
 7.2 กิจกรรมนักเรียน 
 7.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
8. การจัดเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดกรอบโครงสร้างเวลา

เรียนขั้นตํ่าสําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถ
เพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและ
สภาพของผู้เรียน ดังน้ี 

 8.1 ระดับช้ันประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมี
เวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 5 ช่ัวโมง 
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 8.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค 
มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ช่ัวโมง คิดนํ้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมงต่อ
ภาคเรียน มีค่านํ้าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)  

 8.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มี
เวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง คิดนํ้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมง
ต่อภาคเรียน มีค่านํ้าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)  

ในการนําหลักสูตรไปใช้ให้เกิดผลอย่างบรรลุเป้าหมายน้ัน ผู้บริหารจะต้องทําความเข้าใจกับ
หลักสูตรให้ลึกซึ้งและศึกษาแนวทางในการใช้หลักสูตร ซึ่งมีผู้เสนอแนะไว้ดังน้ี  

บุญชม ศรีสะอาด (2546, หน้า 63 - 64) ได้ให้ความหมาย การพัฒนาหลักสูตรไว้ว่าการ
พัฒนาหลักสูตร แทนกระบวนการสร้างหลักสูตร ว่าการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการหรือขั้นตอน
การตัดสินใจหาทางเลือกทางการเรียนการสอนให้เหมาะสมเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการเรียน
การสอนเป็นไปในทางที่ดี เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน และสถานศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550, หน้า 31) ได้ให้ความหมาย เก่ียวกับ
ด้านพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หมายถึง จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดยมีแนว
ปฏิบัติดังนี้ 

1. จัดให้มีงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เอง ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและ
สังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืน 

2. จัดทําหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา มี
ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3. จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

4. เพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่ 
การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

5. เพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

6. สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอ่ืน ๆ ให้
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษโดยให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา และรายงานผลให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

สงัด อุทรานันท์ (2552, หน้า 1) ได้ให้ความหมาย เก่ียวกับด้านพัฒนาหลักสูตร หมายถึงการ
จัดทําหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพ่ือให้เหมาะกับความต้องการของ
บุคคล และสภาพสังคม 
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จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ได้เสนอไว้ สรุปได้ดังน้ี ด้านพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับมวลประสบการณ์ที่สถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียนตามสภาพ 
และความต้องการของท้องถิ่นน้ัน ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีดังต่อไปนี้ 
ทาบา (Taba, 1962) ได้กําหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรียนออกเป็น 5 

ขั้นตอน ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับบริบทของประเทศไทย ดังน้ี 
1. การผลิตหน่วยการเรียนการสอนหรือหลักสูตรเฉพาะรายวิชา การดําเนินการจะเป็นไปใน

ลักษณะนําร่องกระบวนการจัดทําหลักสูตรในลักษณะหน่วยการเรียนหรือหลักสูตรเฉพาะรายวิชา มี
กิจกรรมดําเนินการ 8 ประการ ดังน้ี 

 1.1 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน ในขั้นน้ีคณะกรรมการหลักสูตรของโรงเรียนจะ
สํารวจความต้องการของผู้เรียนเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําหลักสูตร โดยพิจารณาจากช่องว่าง จุด 
บกพร่องและความหลากหลายแห่งภูมิหลังของผู้เรยีน 

 1.2 การกําหนดจุดหมาย ภายหลังจากได้วิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนแล้วผู้วางแผน
หลักสูตรจะช่วยกันกําหนดจุดหมายที่ต้องการ 

 1.3 การเลือกเน้ือหาเน้ือหาสาระหรือหัวข้อเน้ือหาที่จะนํามาศึกษาได้มาโดยตรงจากจุด 
หมาย คณะผู้ทําหลักสูตรไม่เพียงแต่จะต้องพิจารณาจุดหมายในการเลือกเน้ือหาเท่าน้ัน แต่จะต้อง
พิจารณาความสอดคล้องและความสําคัญของเนื้อหาที่เลือกด้วย 

 1.4 การจัดเน้ือหา เมื่อได้เน้ือหาสาระแล้ว งานขั้นต่อไปคือ การจัดลําดับเน้ือหา ซึ่งอาจจัด
ตามลําดับจากเน้ือหาที่ง่ายไปสู่เน้ือหาที่ยาก หรืออาจจัดตามลักษณะหรือธรรมชาติของเน้ือหาสาระท่ี
ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ การจัดเน้ือหาที่เหมาะสมควรจะสอดรับกับวุฒิภาวะของผู้เรียน ความพร้อม
ของผู้เรียนและระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 

 1.5 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องเลือกวิธีการหรือยุทธวิธีที่
ผู้เรียนสามารถนําไปใช้กับเน้ือหาได้ นักเรียนจะทําความเข้าใจเน้ือหาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักวาง 
แผนหลักสูตรและครูเป็นผู้เลือก 

 1.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูเป็นผู้ตัดสินวิธีการที่จะจัดและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการจัดลําดับขั้นตอนของการใช้กิจกรรม ในขั้นน้ีครูจะปรับยุทธวิธีให้เหมาะกับนักเรียนเฉพาะกลุ่ม
ที่ครูรับผิดชอบ 

 1.7 การกําหนดสิ่งที่จะต้องประเมินและวิธีการในการประเมิน ครูผู้สอนในฐานะผู้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องประเมินและตรวจสอบให้ได้ว่าหลักสูตรดังกล่าวบรรลุจุดหมายหรือไม่ 
ครูผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิควิธีอย่างหลากหลายเพ่ือใช้ให้เหมาะสมกับการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
และให้สามารถบอกได้ว่าจุดหมายของหลักสูตรได้รับการตอบสนองหรือไม่ 
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 1.8 การตรวจสอบความสมดุลและลําดับขั้นตอน ผู้จัดทําหลักสูตรจะต้องมุ่งเน้นที่การ
จัดทําหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนการสอนให้คงเส้นคงวาและสอดคล้องภายในตัวหลักสูตรเอง การ
ดําเนินการในลักษณะน้ีก็เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเกิดความสมดุลใน
เน้ือหาและประเภทของการเรียนรู้ 

2. การนําหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนไปทดลองใช้ เมื่อคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดทํา
หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรในรูปของสื่อหรือบทเรียนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว คณะครูก็จะนํา
เอกสารหลักสูตรเหล่าน้ันไปทดลองสอนในช้ันเรียนที่รับผิดชอบ มีการสังเกต วิเคราะห์และเก็บรวบรวม
ผลการใช้หลักสูตรและการจัดกิจการรมในช้ันเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้
สมบูรณ์ขึ้นในโอกาสต่อไป 

3. การปรับปรุงเน้ือหาในหลักสูตรให้สอดคล้องกัน ในขั้นตอนน้ีจะต้องปรับหน่วยการเรียน
หรือหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงโดยพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างความสามารถของผู้เรียนกับทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยู่และกับพฤติกรรมการสอนของครู มีการ
รวบรวมข้อจํากัดต่าง ๆ ที่ได้จากการทดลองไว้ในคู่มือครู เพ่ือจะใช้เป็นข้อสังเกตและแนวทางที่จะช่วย
ให้ครูได้จัดกิจกรรม การสอนอย่างรอบคอบ 

4. การพัฒนากรอบงาน ภายหลังจากจัดทําบทเรียนหรือหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ จํานวนหน่ึง
แล้วผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องตรวจสอบหลักสูตรและส่ือในแต่ละหน่วยหรือแต่ละรายวิชาในประเด็น
ของความเหมาะสมและความเพียงพอของขอบข่ายเนื้อหา และความเหมาะสมของการจัดลําดับเน้ือหา 
ครูหรือผู้เช่ียวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรจะต้องรับผิดชอบจัดทําหลักการและเหตุผลของ
หลักสูตรโดยดําเนินการผ่านกระบวนการการพัฒนากรอบงาน 

5. การนําหลักสูตรไปใช้และเผยแพร่ เพ่ือให้ครูที่เก่ียวข้องนําหลักสูตรไปใช้จริงในระดับห้อง 
เรียนอย่างได้ผล จําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องจัดฝึกอบรมครูประจําการอย่างเหมาะสม 

สรุปได้ดังน้ี กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 5 ขั้นตอนที่กล่าวมามีลักษณะที่เป็นเชิงวิชาการ
อยู่มากดังน้ันเมื่อมีการจัดทําหลักสูตรในสถานการณ์จริงผู้รับผิดชอบสามารถปรับปรุงกิจกรรมและขั้น 
ตอนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเน้ือหาวิชา สภาพท้องถิ่นและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ได้อย่างไรก็ตามในเวลา
ปฏิบัติงาน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถปรึกษาหารือกับผู้รู้และผู้เช่ียวชาญในด้านน้ีได้เปรียบของการ
สร้างหลักสูตรโดยคณะบุคคลในสถานศึกษาก็คือ สามารถตรวจสอบผลงานและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
เหมาะสมได้ตลอดเวลา เพราะมีนักเรียนซึ่งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทดลองใช้ในทุกขั้นตอน
และตลอดเวลา 

2.3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใน

การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาซึ่งความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีดังน้ี 
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กมล ภู่ประเสริฐ (2545, หน้า 44) ได้ให้ความหมาย การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญที่สุด คือ การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีสิ่งที่ต้องคํานึงดังต่อไปน้ี 

1. สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 
2. ส่งเสริมความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีการเรียนรู้ต่อเน่ือง ตลอดชีวิต หรือการ 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียนแต่ละคนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4. ส่งเสริมผู้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการคิดการปฏิบัติจริง และนําไปใช้

ประโยชน์ได้ หรือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้มากขึ้น 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้เก่ียวข้อง 
การปฏิบัติจริงในที่น้ีหมายความถึง การปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ได้แก่ การค้นคว้าในห้อง 

สมุด การค้นคว้าจากคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติการทดลอง การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ การสรุป
ความรู้เองอย่างมีความหมาย การสํารวจข้อมูลภายในโรงเรียนหรือชุมชนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้
ลงมือกระทํา ซึ่งหลายกิจกรรมก็มีการปฏิบัติอยู่แล้วในห้องเรียนทั่วไป 

นวลจิตต์ เชาวดีกีรติพงศ์ (2545, หน้า 9) ได้ให้ความหมาย กระบวนการเรียนรู้หมายถึง การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ และเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

ธเนศ ขําเกิด (2545, หน้า 28) ได้ให้ความหมาย ความสําคัญของกระบวนการเรียนรู้ว่า 
ความสําคัญของการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเน้ือหาแต่อยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ (Process) เป็นการเรียนรู้วิธี
ที่เรียน (Learn how to Learn) และคุณลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการ
ดังกล่าวคือ การเป็นบุคคลท่ีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการ เรียนรู้ที่เป็นระบบ มีทักษะทางสังคมสามารถ
ทํางานร่วมกับอ่ืน มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะในการแก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ์ และดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข ซึ่งกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 34) ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติ
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไว้ดังน้ี 

1. ส่งเสริมให้ ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระ และหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 

2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ 
ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา การเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่
รู้อย่างต่อเน่ือง การผสมผสาน ความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับเน้ือหาสสาระกิจกรรมทั้งน้ีโดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และนําภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง 
ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
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3. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่
ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยานมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วม 
กันหรือแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม จากแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวมาจะเห็นได้ว่าผู้บริหารจะต้องวางแผนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนร่วมกับครู ควบคุม กํากับให้การจัด ตารางสอนของครูเป็นไปตามความเหมาะสมของครู 
 มีการจัดเตรียมการสอนและบันทึกการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ 
สอนโดยเน้นนักเรียนทําโครงงานและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545, หน้า70) ได้ให้ความหมาย การพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้หรือที่เรียกว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งในส่วนที่เก่ียวกับวิธีการเรียนและวิธีการสอนของครู 
ซึ่งครูจะต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รู้จักวิธีคิด วิธีการดําเนินชีวิตและมีทักษะในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวของหลักสูตรใหม่ จึงน่าจะมีหลักการและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. เน้นการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ ได้แสดงความคิดอย่างอิสระสามารถสรุปและสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ขึ้นได้จากข้อมูลที่มี 
3. นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ครูเป็นเพียงแหล่งข้อมูลหน่ึงจากหลาย ๆ แหล่งและเป็นผู้อํานวย

ความสะดวกให้แก่ผู้เรียน 
4. เน้นการปฏิบัติที่ควบคู่ไปกับหลักการและทฤษฎี 
5. เน้นวิธีการสอนจากการเรียนรู้หลาย ๆ รูปแบบ 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดมากกว่าการค้นคว้าหาคําตอบที่ตายตัวเพียงคําตอบเดียว 
7. ถือว่ากระบวนการเรียนรู้มีความสําคัญมากกว่าเน้ือหา เพ่ือให้ผู้เรียนมีข้อมูลเพียงพอที่จะ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
8. ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกัน และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน นอกจากมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนา การคิดของ

ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วยังมุ่งพัฒนาความสามารถ
ทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองเข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน สามารถแก้ 
ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 34) ได้กําหนด 
แนวทางปฏิบัติไว้ดังน้ี 

1. ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 

2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ 
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ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง การรณรงค์
ส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเน้ือหาสาระกับกิจกรรม ทั้งน้ีโดยจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

3. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วย 
เหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือ
แบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความต้อง 
การของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการคิดให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีคุณภาพ 

สรุป การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการคิดให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีคุณภาพ 

มีแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา ได้ดังน้ี 
1. ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 
2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ

สนใจความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ 
ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้
รักการอ่าน การใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมที่ดี
งามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเน้ือหาสาระกิจกรรม ทั้งน้ีโดยจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  

3. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือ
แบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
5. รายงานผลการดําเนินงานแก่ผู้บริหาร 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 34-35)  
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2.3.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสําคัญและความจําเป็นอย่างย่ิงที่ผู้ปฏิบัติการ 

ในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงครูจะต้อง มีความรู้เรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่ง 
สุกัน เทียนทอง (2546, หน้า 29) ได้ให้ความหมาย การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาว่าการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีขอบเขตอยู่ที่การแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ และหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดแนวทางในการพัฒนา ศักยภาพ ให้ครูมีความเป็นผู้นําทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ให้ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้ และให้สามารถศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวน 
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) ให้
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยครูเป็นผู้ปฏิบัติการวิจัยเรียกว่าครูนักวิจัย (Teacher as 
Researcher) ซึ่งจะต้องมีพันธกิจ (Mission) ที่จะต้องค้นหาคําตอบเพ่ือแก้ปัญหาต่อไป กรมวิชาการ, 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 35) ได้กําหนดแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังน้ี 

1. ศึกษาวิเคราะห์วิจัย การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ครูศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

3. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถานบันอ่ืน  

จากแนวทางการปฏิบัติในการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับ การอบรมเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการวิจัย ให้ครูทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาจัดให้มี
คู่มือ/เอกสารเพ่ือประกอบ การจัดทําวิจัยให้กับบุคลากรในโรงเรียน และสนับสนุนให้ครูนําเสนอผลงาน 
การวิจัยต่อผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กําหนดให้นําการวิจัยมาใช้การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ดังน้ี 

1. การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนทําวิจัย เพ่ือใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถวิจัยในเร่ืองที่สนใจหรือต้องการหาความรู้หรือต้องการแก้ไขปัญหาการ
เรียนรู้ ซึ่งกระบวนการวิจัยจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด ฝึกการวางแผน ฝึกการดําเนินงานและฝึกหา
เหตุผล ในการตอบปัญหา โดยผสมผสานองค์ความรู้แบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง 
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2. การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้สอนสามารถทําวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ วางแผนแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ ผู้สอนสามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่นําไปสู่คุณภาพการเรียนรู้ ด้วยการ 
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ทดลองใช้นวัตกรรม การ
เรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมน้ัน ๆ และผู้สอนสามารถนํากระบวนการ 
วิจัยมาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยการใช้เทคนิควิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนจาก
การวิเคราะห์ปัญหา สร้างแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ดําเนินการตามแนวทางที่เลือก และสรุปผล
การแก้ไขปัญหาอันเป็นการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการจัดการจากการเผชิญสภาพการณ์จริง 
และปรับประยุกต์มวลประสบการณ์มาใช้แก้ไขปัญหา 

3. การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มุ่งให้ผู้บริหารทําการวิจัยและนํา
ผลการวิจัยมาประกอบการตัดสินใจ รวมท้ังจัดทํานโยบายและวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรที่นําไป สู่คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ 

สรุปได้ว่า กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้น้ัน เป็นงานที่ท้าทาย ชวนให้คิดอยากลองทํา 
อยากติดตาม เกิดความกระตือรือร้น ใคร่รู้ใคร่เห็น ในบางครั้งต้องใช้เวลานาน เพราะงานวิจัยเป็นงานที่
ละเอียดถี่ถ้วน สิ่งสําคัญ คือ เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ ทั้งน้ี เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปจามความแตกต่าง
ของ ผู้เรียน และสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นในแต่ละชุมชนนั้น ๆ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการ 
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่สําคัญ 5 ขั้นตอน คือ การสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาการกําหนดวิธีการใน
การแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมและเคร่ืองมือวัด การนํา วิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้และ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผล (กรมวิชาการ, 2544, หน้า 9 - 19) แนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ประสานความร่วมมือในสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานบันอ่ืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 
หน้า 35)  

2.3.4 ด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ด้านพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการ

ดําเนินการที่จะให้ได้มาซึ่งสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
เพ่ือให้ครูสามารถเลือกใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ได้เหมาะสมกับลักษณะเน้ือหา 
วิชาและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างหลากหลายจะนําไปสู่
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กระบวนการต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรต้องการ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ไว้ดังน้ี 

รุจิ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545, หน้า 72) ได้ให้ความหมาย สื่อการเรียนรู้เป็น
ส่วนประกอบที่สําคัญ ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนของครูดําเนินไปด้วยดี ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ที่ดีตามกระบวนต่าง ๆ ที่หลักสูตรต้องการในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าผู้เรียนทุกคนต่างก็มีประสบการณ์
เดิมอยู่แล้ว ความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนจะได้รับอาจมีมาได้หลายทาง นอกจากครูและสื่อต่าง ๆ ดังกล่าว เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ สิงพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับศักยภาพและความสามารถ
ของครูที่จะสามารถจัดหามาใช้ และศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งหลักสูตรใหม่ไม่ได้ละ
ทิ้งหนังสือแบบเรียนเก่า ๆ โดยส้ินเชิง องค์ความรู้ใหม่ก็ยังคงต้องอาศัยหนังสือเก่ารวมอยู่ตามความ
จําเป็นและความเหมาะสม 

วันชัย พงษา (2545, หน้า 47) ได้ให้ความหมาย เก่ียวกับสื่อการเรียนรู้ไว้ว่า ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมทั้ง
จากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นชุมชนและ แหล่งอ่ืน ๆ เน้นสื่อที่ผู้เรียนและผู้สอน 
ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน ผู้สอน สามารถจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง หรือ
นําสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว และในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้วิจารณญาณในการ
เลือกใช้สื่อจัดให้มีความเพียงพอทั้งน้ีควรให้ผู้เรียนสามารถยืมได้จากศูนย์สื่อหรือห้องสมุดของสถาน 
ศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2549, หน้า 4) อธิบายว่า สื่อที่ใช้สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี ตลอดจนการใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบการจัดการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน อาจแบ่งตามบทบาทหน้าที่ ลักษณะการใช้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

1. สื่อการเรียนการสอนที่ใช้เป็นสื่อหลักประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหนังสือแบบฝึกหัด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้มีเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาเท่าน้ัน 

2. สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ หนังสืออ่ืน ๆ นอกเหนือ 
จากหนังสือเรียน ซึ่งมีเน้ือหาสาระที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น หนังสืออ่านเพ่ิมเติม หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน หนังสืออ้างอิง นอกจากน้ียังรวมสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อวีดีทัศน์ อินเทอร์เน็ต 
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550, หน้า 31) ได้ให้ความหมาย เก่ียวกับ
ด้านพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถึง แนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

1. จัดให้มีการร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา และพัฒนาสื่อการเรียนการรู้
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
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2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

3. พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 
5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้และพัฒนา

สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สรุปได้ว่า การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถึง การดําเนินงานเก่ียว 

กับการผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่จะนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ 
ให้ผู้เรียนได้รู้สาระต่าง ๆ หรือเรื่องต่าง ๆ ที่ครูสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและ

การบริหารงานวิชาการ 
2. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน 
3. จัดทํา จัดหาสื่อสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนางานด้านวิชาการ 
4. จัดทํา จัดหาสื่อการเรียนรู้สําหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน และส่งเสริมความรู้ของ

ผู้สอน 
5. ศึกษาวิธีการเลือก และการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมหลากหลายและ

สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
6. ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ที่จัดทําขึ้นเอง และที่

เลือกนํามาใช้ประกอบการเรียนรู้ โดยมีการวิเคราะห์และประเมิน สื่อการเรียนรู้ที่ใช้อยู่น้ันอย่าง
สม่ําเสมอ 

7. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วย 
งานและสถาบันอ่ืน 

8. จัดให้มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับสื่อ นวัตกรรมและเทคโน-
โลยีเพ่ือการศึกษาเป็นระยะ ๆ  
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2.3.5 แนวความคิดเก่ียวกับความต้องการ 
มนุษย์ทุกคนต่างมีความต้องการเพ่ือสนองความอยากของตัวเอง ซึ่งมีอยู่ในจิตใต้สํานึกของทุก

คน เกิดจากปฏิกิริยาภายในของร่างกาย ได้มีนักจิตวิทยา นักวิชาการได้ให้ความหมายและตั้งทฤษฎี
เก่ียวกับความต้องการของมนุษย์ไว้หลายประการด้วยกัน เช่น  

ความต้องการของมนุษย์ พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2526, หน้า323) 
ความต้องการหมายถึงความอยากได้ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้และเมื่อเกิดความรู้สึกดังกล่าวจะทําให้
ร่างกายเกิดความขาดสมดุลเน่ืองมาจากสิ่งเร้ามากระตุ้นมีแรงขับภายในเกิดขึ้นทําให้ร่างกายได้รับการ
ตอบสนองแล้วร่างกายไม่อาจน่ิงอยู่ต้องพยายามด้ินรนและแสวงหาเพ่ือตอบสนองความต้องการน้ัน ๆ  

ปณิตตา นิรมล (2548) ได้ให้ความหมาย ความต้องการคือพลังหรือแรงพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นภาย 
ในตัวบุคคลเมื่อบุคคลเกิดความต้องการโดยแรงดังกล่าวจะทําหน้าที่กระตุ้นหรือรบกวนให้ร่างกายเกิด
พฤติกรรมที่นําไปสู่จุดหมายเมื่อใดที่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการแรงน้ันจะหมดไปทฤษฎีลําดับขั้น
ความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่งกําหนดโดย
นักจิตวิทยา ช่ือ มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่มีการกล่าวขวัญอย่างแพร่หลาย 
มาสโลว์มองว่าความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นลําดับขั้น จากระดับตํ่าสุดไปยังระดับสูงสุดเมื่อ
ความต้องการในระดับหน่ึงได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการอ่ืนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์
เพ่ือความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ นํ้าด่ืม การพักผ่อน เป็นต้น 

2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or safety needs) เมื่อมนุษย์สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้วมนุษย์ก็จะเพ่ิมความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น 
ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความม่ันคงในชีวิตและหน้าที่การงาน 

3. ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (Affiliation or 
acceptance needs) เป็นความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหน่ึงของมนุษย์ 
เช่น ความต้องการให้และได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะความต้องการได้รับ
การยอมรับการต้องการได้รับความช่ืนชมจากผู้อ่ืน เป็นต้น 

4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความต้อง 
การการได้รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ
ความต้องการมีความรู้ความสามารถ เป็นต้น 

5. ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละ
บุคคล เช่น ความต้องการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จ ความต้องการทําทุกอย่างเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง เป็นต้น 

จากทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ สามารถแบ่งความต้องการออกได้เป็น 2  
ระดับ คือ 
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1. ความต้องการในระดับตํ่า (Lower order needs) ประกอบด้วยความต้องการทางร่างกาย, 
ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง และความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ 

2. ความต้องการในระดับสูง (Higher order needs) ประกอบด้วย ความต้องการการยกย่อง
และความต้องการความสําเร็จในชีวิต 

ลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (The need - hierarchy conception of human moti-
vation) Maslow เรียงลําดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความต้องการข้ันต่อไปไว้เป็น  
ลําดับดังน้ี 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs)  
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs)  
3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and love needs)  
4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs)  
5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs)  
ลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ มีการเรียงลําดับขั้นความต้องการท่ีอยู่ในขั้นตํ่าสุด  

จะต้องได้รับความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการที่อยู่ในขั้นสูงขึ้น
ตามลําดับดังจะอธิบายโดยละเอียดดังน้ี  

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐานที่มีอํานาจ
มากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด จากความต้องการท้ังหมดเป็นความต้องการท่ีช่วยการดํารงชีวิต 
ได้แก่ ความต้องการอาหาร นํ้าด่ืม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ ความต้อง 
การความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการท่ีจะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของร่างกายเหล่าน้ีจะ
เก่ียวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกายและของอินทรีย์ ความพึงพอใจที่ได้รับ  

ในขั้นน้ีจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการในขั้นที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลวที่จะ
สนองความต้องการพ้ืนฐานน้ีก็จะไม่ได้รับการกระตุ้น ให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรก็
ตาม ถ้าความต้องการอย่างหน่ึงยังไม่ได้รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการน้ัน
ตลอดไป ซึ่งทําให้ความต้องการอ่ืน ๆ ไม่ปรากฏหรือกลายเป็นความต้องการระดับรองลงไป เช่น คนที่
อดอยากหิวโหยเป็นเวลานานจะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกได้ บุคคลเช่นน้ีจะหมกมุ่น
อยู่กับการจัดหาบางสิ่งบางอย่างเพ่ือให้มีอาหารไว้รับประทาน Maslow อธิบายต่อไปว่าบุคคลเหล่าน้ี
จะมีความรู้สึกเป็นสุขอย่างเต็มที่เมื่อมีอาหารเพียงพอสําหรับเขาและจะไม่ต้องการสิ่งอ่ืนใดอีก ชีวิติของ
เขากล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการรับประทาน สิ่งอ่ืน ๆ นอกจากน้ีจะไม่มีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพ 
ความรัก ความรู้สึกต่อชุมชน การได้รับการยอมรับ และปรัชญาชีวิต บุคคลเช่นน้ีมีชีวิตอยู่เพ่ือที่จะ
รับประทานเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ตัวอย่าง การขาดแคลนอาหารมีผลต่อพฤติกรรม ได้มีการทดลอง
และการศึกษาชีวประวัติเพ่ือแสดงว่า ความต้องการทางด้านร่างกายเป็นเรื่องสําคัญที่จะเข้าใจ
พฤติกรรมมนุษย์ และได้พบผลว่าเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงของพฤติกรรมซึ่งมีสาเหตุจากการขาด
อาหารหรือนํ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน ตัวอย่างคือ เมื่อสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในค่าย Nazi ซึ่งเป็นที่กักขัง
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เชลย เชลยเหล่าน้ันจะละท้ิงมาตรฐานทางศีลธรรมและค่านิยมต่าง ๆ ที่เขาเคยยึดถือภายใต้สภาพ 
การณ์ปกติ เช่น ขโมยอาหารของคนอ่ืน หรือใช้วิธีการต่าง ๆ ที่จะได้รับอาหารเพิ่มขึ้น อีกตัวอย่างหน่ึง
ในปี ค.ศ. 1970 เครื่องบินของสายการบิน Peruvian ตกลงที่ฝั่งอ่าวอเมริกาใต้ผู้ที่รอดตายรวมทั้งพระ
นิกาย Catholic อาศัยการมีชีวิตอยู่รอดโดยการกินซากศพของผู้ที่ตายจากเคร่ืองบินตก จากปรากฏ 
การณ์น้ีช้ีให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์เกิดความหิวขึ้น จะมีอิทธิพลเหนือระดับศีลธรรมจรรยา จึงไม่ต้องสงสัย
เลยว่ามนุษย์มีความต้องการทางด้านร่างกายเหนือความต้องการอ่ืน ๆ และแรงผลักดันของความ
ต้องการน้ีได้เกิดขึ้นกับบุคคลก่อนความต้องการอ่ืน ๆ  

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs)  
เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่

ต่อไป ซึ่งขั้นน้ีเรียกว่าความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง (safety or security) Maslow 
กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยน้ีจะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เน่ืองจากทารกและ
เด็กเล็ก ๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้องพ่ึงพออาศัยผู้อ่ืน ตัวอย่าง ทารกจะรู้สึกกลัวเมื่อถูกทิ้งให้อยู่
ตามลําพังหรือเมื่อเขาได้ยินเสียงดัง ๆ หรือเห็นแสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์และการเรียนรู้จะทํา
ให้ความรู้สึกกลัวหมดไป ดังคําพูดที่ว่า “ฉันไม่กลัวเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบอีกต่อไปแล้ว เพราะฉันรู้
ธรรมชาติในการเกิดของมัน” พลังความต้องการความปลอดภัยจะเห็นได้ชัดเจนเช่นกันเมื่อเด็กเกิด
ความเจ็บป่วย ตัวอย่างเด็กที่ประสบอุบัติเหตุขาหักก็ตะรู้สึกกลัวและอาจแสดงออกด้วยอาการฝันร้าย
และความต้องการท่ีจะได้รับความปกป้องคุ้มครองและการให้กําลังใจ Maslow กล่าวเพ่ิมเติมว่าพ่อแม่
ที่เลี้ยงดูลูกอย่างไม่กวดขันและตามใจมากจนเกินไปจะไม่ทําให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าได้รับความพึงพอใจ
จากความต้องการความปลอดภัยการให้นอนหรือให้กินไม่เป็นเวลาไม่เพียง แต่ทําให้เด็กสับสนเท่าน้ัน
แต่ยังทําให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงในสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเขา สัมพันธภาพของพ่อแม่ที่ไม่ดีต่อกัน เช่น 
ทะเลาะกันทําร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน พ่อแม่แยกกันอยู่ หย่า ตายจากไป สภาพการณ์เหล่าน้ีจะมี
อิทธิพลต่อความรู้ที่ดีของเด็ก ทําให้เด็กรู้ว่าสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่มั่นคง ไม่สามารถคาดการณ์ได้และ
นําไปสู่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต่อบุคคลแม้ว่าจะผ่านพ้นวัย
เด็กไปแล้ว แม้ในบุคคลที่ทํางานในฐานะเป็นผู้คุ้มครอง เช่น ผู้รักษาเงิน นักบัญชี หรือทํางานเกี่ยวกับ
การประกันต่าง ๆ และผู้ที่ทําหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้อ่ืน เช่น แพทย์ 
พยาบาล แม้กระทั่งคนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีจะใฝ่หาความปลอดภัยของผู้อ่ืน เช่น แพทย์ 
พยาบาล แม้กระทั่งคนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีจะใฝ่หาความปลอดภัยด้วยกันทั้งสิ้น ศาสนาและ
ปรัชญาที่มนุษย์ยึดถือทําให้เกิดความรู้สึกมั่นคง เพราะทําให้บุคคลได้จัดระบบของตัวเองให้มีเหตุผล
และวิถีทางที่ทําให้บุคคลรู้สึก “ปลอดภัย” ความต้องการความปลอดภัยในเรื่องอ่ืน ๆ จะเก่ียวข้องกับ
การเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ี สงคราม อาชญากรรม นํ้าท่วม แผ่นดินไหว การจลาจล ความสับสนไม่
เป็นระเบียบของสังคม และเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกับสภาพเหล่าน้ี Maslow ได้ให้ความคิดต่อไป
ว่าอาการโรคประสาทในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะโรคประสาทชนิดยํ้าคิด - ยํ้าทํา (obsessive-compulsive 
neurotic) เป็นลักษณะเด่นชัดของการค้นหาความรู้สึกปลอดภัย ผู้ป่วยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรม
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ว่าเขากําลังประสบเหตุการณ์ที่ร้ายกาจและกําลังมีอันตรายต่าง ๆ เขาจึงต้องการมีใครสักคนที่ปกป้อง
คุ้มครองเขาและเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งซึ่งเขาสามารถจะพ่ึงพาอาศัยได้ 

3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (belongingness and love needs) ความ 
ต้องการความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการข้ันที่ 3 ความต้องการน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อความ
ต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลต้องการได้ 
รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบ 
ครัวหรือกับผู้อ่ืน สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับบุคคล กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกเจ็บ 
ปวดมากเม่ือถูกทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไม่มีเพ่ือน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อ
จํานวนเพ่ือน ๆ ญาติพ่ีน้อง สามีหรือภรรยาหรือลูก ๆ ได้ลดน้อยลงไป นักเรียนที่เข้าโรงเรียนที่ห่างไกล
บ้านจะเกิดความต้องการเป็นเจ้าของอย่างย่ิง และจะแสวงหาอย่างมากท่ีจะได้รับการยอมรับ 

Maslow คัดค้านกลุ่ม Freud ที่ว่าความรักเป็นผลมาจากการทดเทิดสัญชาตญาณทางเพศ 
(sublimation) สําหรับ Maslow ความรักไม่ใช่สัญลักษณ์ของเรื่องเพศ (sex) เขาอธิบายว่า ความรักที่
แท้จริงจะเก่ียวข้องกับความรู้สึกที่ดี ความสัมพันธ์ของความรักระหว่างคน 2 คน จะรวมถึงความรู้สึก
นับถือซึ่งกันและกัน การยกย่องและความไว้วางใจแก่กัน นอกจากน้ี Maslow ยังยํ้าว่าความต้องการ
ความรักของคนจะเป็นความรักที่เป็นไปในลักษณะทั้งการรู้จักให้ความรักต่อผู้อ่ืนและรู้จักที่จะรับความ
รักจากผู้อ่ืน การได้รับความรักและได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่ทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า บุคคลที่ขาดความรักก็จะรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่ามีความรู้สึกอ้างว้างและเคียดแค้น กล่าวโดย
สรุป Maslow มีความเห็นว่าบุคคลต้องการความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของ และการขาดสิ่งน้ีมักจะ
เป็นสาเหตุให้เกิดความข้องคับใจและทําให้เกิดปัญหาการปรับตัวไม่ได้ และความยินดีในพฤติกรรมหรือ
ความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจในลักษณะต่าง ๆ  

สิ่งที่ควรสังเกตประการหน่ึง ก็คือมีบุคคลจํานวนมากที่มีความลําบากใจที่จะเปิดเผยตัวเองเมื่อ
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้ามเน่ืองจากกลัวว่าจะถูกปฏิเสธความรู้สึกเช่นน้ี Maslow 
กล่าวว่าสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก การได้รับความรักหรือการขาดความรักในวัยเด็ก ย่อมมี
ผลกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะและการมีทัศนคติในเรื่องของความรัก Maslow เปรียบเทียบว่า
ความต้องการความรักก็เป็นเช่นเดียวกับรถยนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยต้องการก๊าซหรือนํ้ามันน่ันเอง 

4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Self-Esteem needs)  
เมื่อความต้องการได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผู้อ่ืนเป็นไปอย่างมีเหตุผลและทําให้

บุคคล เกิดความพึงพอใจแล้ว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในข้ันต่อไปมา
แทนที่ กล่าวคือมนุษย์ต้องการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็น
ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) ส่วนลักษณะที่ 2 เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ
จากผู้อ่ืน (Esteem from others)  

 4.1 ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต้องการมีอํานาจ มีความเช่ือมั่น
ในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน และมีความ
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เป็นอิสระ ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในงาน
ภารกิจต่าง ๆ และมีชีวิตที่เด่นดัง 

 4.2 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (Esteem from others) คือ ความต้อง 
การมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มีช่ือเสียงเป็นที่กล่าว
ขาน และเป็นที่ช่ืนชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระทําซึ่งทําให้รู้สึก
ว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน  

ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมชาติของลําดับช้ันในเรื่องความ
ต้องการด้านแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิตน่ันคือ บุคคลจะ
แสวงหาความต้องการได้รับการยกย่องก็เมื่อภายหลังจาก ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ
ได้รับการตอบสนองความพึงพอใจของเขาแล้ว และ Maslow กล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่บุคคลจะ
ย้อนกลับจากระดับขั้นความต้องการในขั้นที่ 4 กลับไปสู่ระดับขั้นที่ 3 อีกถ้าความต้องการระดับขั้นที่ 3 
ซึ่งบุคคลได้รับไว้แล้วน้ันถูกกระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใด  

ดังตัวอย่างที่ Maslow นํามาอ้างคือหญิงสาวคนหน่ึงซึ่งเธอคิดว่าการตอบสนองความต้องการ
ความรักของเธอได้ดําเนินไปด้วยดี แล้วเธอจึงทุ่มเทและเอาใจใส่ในธุรกิจของเธอ และได้ประสบ
ความสําเร็จเป็นนักธุรกิจที่มีช่ือเสียงและอย่างไม่คาดฝันสามีได้ผละจากเธอไป ในเหตุการณ์เช่นน้ี
ปรากฏว่าเธอวางมือจากธุรกิจต่าง ๆ ในการที่จะส่งเสริมให้เธอได้รับความยกย่องนับถือ และหันมาใช้
ความพยายามที่จะเรียกร้องสามีให้กลับคืนมา ซึ่งการกระทําเช่นน้ีของเธอเป็นตัวอย่างของความต้อง 
การความรักซึ่งครั้งหน่ึงเธอได้รับแล้ว และถ้าเธอได้รับความพึงพอในความรักโดยสามีหวนกลับคืนมา
เธอก็จะกลับไปเก่ียวข้องในโลกธุรกิจอีกคร้ังหน่ึง ความพึงพอใจของความต้องการได้รับการยกย่องโดย
ทั่ว ๆ ไปเป็นความรู้สึกและทัศนคติของความเช่ือมั่นในตนเอง ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า การมี
พละกําลัง การมีความสามารถ และความรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่อย่างมีประโยชน์และเป็นบุคคลที่มีความ
จําเป็นต่อโลก ในทางตรงกันข้ามการขาดความรู้สึกต่าง ๆ ดังกล่าวน้ีย่อมนําไปสู่ความรู้สึกและทัศนคติ
ของปมด้อยและความรู้สึกไม่พอเพียง เกิดความรู้สึกอ่อนแอและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ี
เป็นการรับรู้ตนเองในทางนิเสธ (Negative) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกขลาดกลัวและรู้สึกว่าตนเองไม่มี
ประโยชน์และสิ้นหวังในสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความต้องการของชีวิต และประเมินตนเองตํ่ากว่าชีวิต
ความเป็นอยู่กับการได้รับการยกย่อง และยอมรับจากผู้อ่ืนอย่างจริงใจมากกว่าการมีช่ือเสียงจากสถาน 
ภาพหรือการได้รับการประจบประแจง การได้รับความนับถือยกย่องเป็นผลมาจากความเพียรพยายาม
ของบุคคล และความต้องการน้ีอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ถ้าบุคคลนั้นต้องการคําชมเชยจากผู้อ่ืนมากกว่า
การยอมรับความจริงและเป็นที่ยอมรับกันว่าการได้รับความนับถือยกย่อง มีพ้ืนฐานจากการกระทําของ
บุคคลมากกว่าการควบคุมจากภายนอก 

5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs) ถึงลําดับขั้น
สุดท้าย ถ้าความต้องการลําดับขั้นก่อน ๆ ได้ทําให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความต้อง 
การเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิบายความต้องการเข้าใจตนองอย่างแท้จริง ว่า
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เป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลที่ประสบผลสําเร็จ
ในขั้นสูงสุดน้ีจะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมีความ
ปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน 
กล่าวโดยสรุปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็นความต้องการอย่างหน่ึงของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุด
ของศักยภาพ เช่น “นักดนตรีก็ต้องใช้ความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปินก็จะต้องวาดรูป กวีจะต้อง
เขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่าน้ีได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนต้ังไว้ก็เช่ือได้ว่าเขาเหล่าน้ันเป็นคนที่รู้จัก
ตนเองอย่างแท้จริง” Maslow (1970, p. 46)  

ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะดําเนินไปอย่างง่ายหรือเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดย
ความเป็นจริงแล้ว Maslow เช่ือว่าคนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่งเหล่าน้ี “ด้านที่ดีที่สุดของเรา ความ 
สามารถพิเศษของเรา สิ่งที่ดีงามที่สุดของเรา พลังความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความต้องการ
เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงมิได้มีแต่เฉพาะในศิลปินเท่าน้ัน คนทั่ว ๆ ไป เช่น นักกีฬา นักเรียน หรือแม้แต่
กรรมกรก็สามารถจะมีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงได้ถ้าทุกคนสามารถทําในสิ่งที่ตนต้องการให้ดี
ที่สุด รูปแบบเฉพาะของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะมีความแตกต่างอย่างกว้าง ขวางจากคนหน่ึง
ไปสู่อีกคนหน่ึง กล่าวได้ว่ามันคือระดับความต้องการที่แตกต่างระหว่างบุคคลอย่างย่ิงใหญ่ 

Maslow ได้ยกตัวอย่างของความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ในกรณีของนักศึกษาช่ือ 
Mark ซึ่งเขาได้ศึกษาวิชาบุคลิกภาพเป็นระยะเวลายาวนานเพ่ือเตรียมตัวเป็นนักจิตวิทยาคลีนิค นัก
ทฤษฎีคนอ่ืน ๆ อาจจะอธิบายว่าทําไมเขาจึงเลือกอาชีพน้ี ตัวอย่าง เช่น Freud อาจกล่าวว่ามันสัมพันธ์
อย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่เขาเก็บกด ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศไว้ต้ังแต่วัยเด็ก ขณะที่ Adler อาจมอง
ว่ามันเป็นความพยายามเพ่ือชดเชยความรู้สึกด้อยบางอย่างในวัยเด็ก Skinner อาจมองว่าเป็นผลจาก
การถูกวางเง่ือนไขของชีวิตในอดีต  

Samuelson (1917 อ้างถึงใน กฤษณา ศักด์ศรี, 2534, หน้า 159) กล่าวว่า มนุษย์น้ัน เพียร
พยายามทุกวิถีทางในอันที่จะให้บรรลุความต้องการทีละขั้น เมื่อความต้องการข้ันแรกได้รับการตอบ 
สนองแล้ว ความต้องการข้ันน้ันก็จะลดความสําคัญลงจนหมดความสําคัญไป ไม่เป็นแรงกระตุ้นอีกต่อไป 
แต่จะเกิดความสนใจและความต้องการสิ่งใหม่อีกต่อไป แต่ความต้องการขั้นต้น ๆ ที่ได้รับการตอบ 
สนองไปเรียบร้อยแล้วน้ัน อาจกลับมาเป็นความจําเป็นหรือความต้องการคร้ังใหม่อีกได้ เมื่อการตอบ 
สนองความต้องการครั้งแรกได้สูญเสียหรือขาดหายไป และความต้องการท่ีเคยมีความสําคัญจะลดความ 
สําคัญลง เมื่อมีความต้องการใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่ นอกจากน้ันแล้ว Gilmer กล่าวว่า “มนุษย์มีความ
ต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น อาหาร อากาศ นํ้า ที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ่งอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การยอมรับ
นับถือ สถานภาพ การเป็นเจ้าของ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปความต้องการเหล่าน้ียากท่ีจะได้รับ
การตอบสนองจนอ่ิมและพอใจทั้ง ๆ ที่ก็ได้รับอยู่แล้ว”ทุกวันน้ีคนเราพยายามทํางานก็เพ่ือจะสนอง
ความต้องการของตน ทํางานเพ่ือเงินเพราะเงินเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ 
แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปแล้วการทํางานไม่ใช่เพ่ือเงินแต่อย่างเดียวเสมอไป เศรษฐีมีเงินมหาศาลก็ยังทํางาน
ทั้ง ๆ ที่ทํางานแล้วได้เงินเป็น ค่าตอบแทนเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ การทํางานเพ่ือเงิน เป็นเพียงเหตุผล
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ประการหน่ึงเท่าน้ัน ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากที่คนต้องการได้รับจากการทํางาน ซึ่งบางคร้ังเงินไม่
สามารถซื้อความต้องการบางอย่างได้ เพราะความต้องการของมนุษย์ มีอยู่ 3 ประการ (เสถียร เหลือง
อร่าม, 2525, หน้า 10-18 และนิพนธ์ คันธเสวี, 2528, หน้า71)  

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย หรือความต้องการทางสรีระ (Physical or Physiological 
Needs) หรือ ความต้องการปฐมภูมิ (Primary Needs) หรือ ความต้องการทางด้าน ชีววิทยา 
(Biological Needs) หรือความต้องการปฐมภูมิ (Primary) เป็นความต้องการทางชีววิทยา หรือ ความ
ต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐานอันดับแรกหรือขั้นตํ่าสุดของมนุษย์ซึ่งจําเป็นในการ 
ดํารงชีวิต เป็นความต้องการท่ีจําเป็นสําหรับชีวิต เป็นความต้องการเพ่ือการดํารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ 
เพ่ือการมีชีวิตอยู่ เป็นความต้องการท่ีมีมาต้ังแต่กําเนิด ในฐานะที่เป็นอินทรีย์ทาง กายภาพ เป็นแรงขับ 
(Drive) ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นแรงขับดันทางกายภาพ เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเพ่ือความอยู่รอด จึงเป็นความต้องการพ้ืนฐานที่จะขาด 
เสียมิได้ ความต้องการชนิดน้ีหากไม่ได้รับการตอบสนองจะมีความรู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา และมี
ความกระวนกระวาย เช่น ความต้องการอากาศหายใจ อาหาร ความอบอุ่น นํ้า ยารักษาโรค อุณหภูมิที่
เหมาะสม เครื่องนุ่งห่ม การเคลื่อนไหวทางร่างกาย การขับถ่าย ความต้องการเรื่องเพศ การพักผ่อน
นอนหลับ ที่อยู่อาศัย ถ้าขาดความต้องการประเภทน้ีเพียงประการใดประการหน่ึงชีวิตจะต้องมีอัน
เป็นไป เพราะความต้องการน้ีเป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับมนุษย์ทุกคนจะขาดเสียมิได้ การแสวงหาสิ่ง 
ต่าง ๆ มาเพ่ือตอบสนองความต้องการในทางกายของมนุษย์ น้ีขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของสังคม วัฒนธรรม 
การฝึกอบรม สิ่งแวดล้อม ศาสนา เศรษฐกิจ ฯลฯ 

2. ความต้องการทางด้านจิตใจ หรือ ความต้องการในระดับสูง หรือ ความต้องการทางด้าน
จิตวิทยา หรือความต้องการทุติยภูมิ หรือความต้องการที่เกิดใหม่ (Psychological Needs or 
Secondary Needs or Acquired Needs) เป็นความต้องการท่ีส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายหลัง หลังจาก
ความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว บางคร้ังจึงเรียกความต้องการทางจิตใจว่า “ความ
ต้องการท่ีเกิดขึ้นใหม่” (Acquired Needs) เพราะเป็นความต้องการท่ีเกิดจากความรู้ และ การเรียนรู้
ประสบการณ์ การสนองตอบต่าง ๆ ก็เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ เป็นแรงขับ (Drive) ชนิดหน่ึงที่ไม่หยุด
อยู่กับที่ (Dynamic) ไม่มีรากฐานจากความต้องการทางร่างกาย แต่อาศัยกลไกทางสมอง ที่สั่งสมจาก
ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ละบุคคลอาจเหมือนกันหรือต่างกันได้ 
เน่ืองจากแต่ละคนมีระดับความต้องการแตกต่างกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ และประสบการณ์ ความ
ต้องการทางจิตใจเป็นความต้องการที่สลับซับซ้อน และมีความแตกต่างกันมากระหว่างบุคคล 

3. ความต้องการทางสังคม เป็นความต้องการทางจิตใจน่ันเอง แต่เน้นหนักในด้านความต้อง 
การท่ีจะดํารงชีวิตให้เป็นที่ยอมรับนับถือของคนอ่ืน หรือมีความเป็นอยู่ดีกว่าบุคคลอ่ืน เช่น ต้องการ
ความปลอดภัย ต้องการได้รับการยกย่องนับถือ ต้องการความยอมรับในสังคม ต้องการความก้าวหน้า 
เป็นต้น  



50 

ตามธรรมชาติแล้วมนุษย์มีความต้องการมากมายหลายอย่าง จนไม่มีขอบเขตจํากัด ซึ่งทั้งความ
ต้องการที่เกิดจากความคิดคํานึง หรือความต้องการด้านจิตใจ หรือความต้องการทางกาย ซึ่งเป็นความ
ต้องการท่ีขาดมิได้ และในบรรดาความต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์น้ันยากท่ีจะได้รับการสนองตอบจน
เป็นที่พอใจ เพราะเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ทฤษฎีแห่งการจูงใจของ Maslow กล่าวถึง ความต้องการ (Need) ของมนุษย์ โดยมีสมมุติฐาน 
กล่าวถึงความสําคัญเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ดังน้ี (กาญจนา เรืองรจิตปกรณ์, 2530, หน้า 227)  

1. ความต้องการจําเป็นทางร่างกาย (Physiological Needs) สามารถแยกออกเป็นประเภท
หน่ึงต่างหาก เป็นเอกเทศ จากการจูงใจประเภทอ่ืน ๆ ได้เพราะเป็นความต้องการพ้ืนฐานที่ทุกคนต้อง 
การเหมือนกัน 

2. ความต้องการจําเป็น (Need) ทางกายเป็นความต้องการหลักของทุกคน 
3. ความต้องการ (Needs) อย่างอ่ืน ๆ จะอันตรธานไป ตราบใดที่ความต้องการมนุษย์ทางกาย

ยังไม่ได้รับการตอบสนองตามความพอใจ เพราะยังถูกครอบงําด้วยความจําเป็นทางสรีระอยู่ 
4. ความต้องการอย่างอ่ืนที่สูงขึ้นไปจะเร่ิมปรากฏเมื่อความต้องการทางร่างกายได้รับการ

สนองตอบเพียงพอแล้ว ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอ่ืนก็จะเข้า
มาแทนที่  

5. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองเพียงพอแล้ว จะไม่เป็นอุปสรรคต่อความต้องการระดับ 
สูงกว่า ความต้องการที่ได้รับตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมน้ันอีกต่อไป และ
อินทรีย์น้ันจะถูกครอบงําด้วยความต้องการอื่นที่ยังไม่เพียงพอ ความต้องการที่ไม่ได้รับการ ตอบสนอง
เท่าน้ันที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมมนุษย์ 

6. บุคคลส่วนใหญ่ในสังคมมนุษย์ ต้องการโลกที่มีแต่ความปลอดภัยมีระเบียบแบบแผน และ
สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ 

7. คนที่ทําลายความต้องการทางด้านความรัก และการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม หมายถึงคนที่
ไม่ต้องการความรักและไม่ชอบการเข้าสังคมเป็นการกระทําของบุคคลท่ีปรับตัวเองไม่ได้ และเป็นโรค
ประสาท 

8. ทุก ๆ คนในสังคมย่อมต้องการและปรารถนาที่จะมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคง ได้รับการเคารพ 
นับถือ ยกย่อง สรรเสริญ ประเมินค่าตน และมีความต้องการความแข็งแรง ความสําเร็จ ฉลาดปราด 
เปรื่อง ต้องการมีเกียรติยศช่ือเสียง มีฐานะมีเกียรติภูมิ มีความสําคัญและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

9. มนุษย์ทุกคนมีความต้องการ และความต้องการน้ีมีอยู่ตลอดเวลาเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่
สิ้นสุด เริ่มต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่าง
อ่ืนจะเกิดขึ้นมาแทนที่ 

10. ความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญ (A hierarchy of 
needs) จากตํ่าไปหาสูง กล่าวคือ เมื่อความต้องการในระดับตํ่าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการ
ระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้นของมนุษย์ แบ่งความ
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ต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับ ความคิดสําคัญของทฤษฎีน้ีก็คือ ความต้องการส่วนใหญ่ในระดับ
ที่ตํ่ากว่าต้องได้รับการตอบสนองก่อนที่ความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ทั้งน้ีมิได้
หมายความว่าความว่าต้องการมากกว่าหน่ึงระดับไม่อาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ความต้องการของ
มนุษย์เป็นจุดเร่ิมต้นของการจูงใจ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีมีความต้องการไม่สิ้นสุด ต้ังแต่เกิดจนตาย
มนุษย์ทุกคนมีความต้องการตลอดเวลา และจะต้องการมากขึ้นเรื่อยไป ความต้องการของมนุษย์จัดเป็น
ขั้นตอนตามความสําคัญจากตํ่าไปสูง ซึ่งเรียกว่า ความต้องการมูลฐาน 5 ขั้น มาสโลว์จัดลําดับขั้นความ
ต้องการของมนุษย์ไว้อย่างมีระเบียบเรียกว่า Hierarchy of human needs เรียงลําดับขั้นจากตํ่าไปสูง 
ถ้าความต้องการในข้ันแรก ๆ ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็ยังไม่มีความต้องการในข้ันสูงถัดไป ทฤษฎี
ความต้องการตามแนวความคิดของเมอร์เรย์ (Murray)  

เมอร์เรย์ มีความคิดเห็นว่า ความต้องการเป็นสิ่งที่บุคคลได้สร้างขึ้นก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง 
ความต้องการน้ีบางครั้งเกิดขึ้นเน่ืองจากแรงกระตุ้นภายในของบุคคล และบางครั้งอาจเกิดความ
ต้องการเน่ืองจากสภาพสังคมก็ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า ความต้องการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเน่ืองมาจากสภาพ
ทางร่างกายและสภาพทางจิตใจน่ันเอง ทฤษฎีความต้องการตามหลักการของเมอร์เรย์สามารถสรุปได้
ดังน้ี (โยธิน ศันสนยุทธ , 2530, หน้า 36)  

1. ความต้องการท่ีจะเอาชนะด้วยการแสดงออกความก้าวร้าว (Need for Aggression) ความ
ต้องการท่ีจะเอาชนะผู้อ่ืน เอาชนะต่อสิ่งขัดขวางทั้งปวงด้วยความรุนแรง มีการต่อสู้ การแก้แค้น การ
ทําร้ายร่างกาย หรือฆ่าฟันกัน เช่น การพูดจากระทบกระแทกกับบุคคลท่ีไม่ชอบกัน หรือมี ปัญหากัน 
เป็นต้น 

2. ความต้องการท่ีจะเอกชนะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ (Need for Counteraction) ความต้อง 
การที่จะเอาชนะน้ีเป็นความต้องการที่จะฟันฝ่าอุปสรรค ความล้มเหลวต่าง ๆ ด้วยการสร้างความ 
พยายามขึ้นมา เช่น เมื่อได้รับคําดูถูกดูหมิ่น ผู้ได้รับจะเกิดความพากเพียรพยายามเพื่อเอาชนะคํา สบ
ประมาทจนประสบความสําเร็จเป็นต้น 

3. ความต้องการที่จะยอมแพ้ (Need for Abasement) ความต้องการชนิดน้ีเป็นความต้อง 
การที่จะยอมแพ้ ยอมรับผิด ยอมรับคําวิจารณ์ หรือยอมรับการถูกลงโทษ เช่น การเผาตัวตายเพ่ือ
ประท้วงระบบการปกครอง พันท้ายนรสิงห์ ไม่ยอมรับอภัยโทษ ต้องการจะรับโทษตามกฎเกณฑ์ 
เป็นต้น 

4. ความต้องการท่ีจะป้องกันตนเอง (Need for Defendant) เป็นความต้องการท่ีจะป้องกัน
ตนเองจากคําวิพากย์วิจารณ์ การตําหนิติเตือน ซึ่งเป็นการป้องกันทางด้านจิตใจ พยายามหาเหตุผลมา
อธิบายการกระทําของตน มีการป้องกันตนเองเพ่ือให้พ้นผิดจากการกระทําต่าง ๆ เช่นให้เหตุผลว่าสอบ
ตกเพราะครูสอนไม่ดี ครู อาจารย์ที่ไม่มีวิญญาณครู ขี้เกียจอบรมสั่งสอนศิษย์ หรือประเภท “รําไม่ดี
โทษปีโทษกลอง” 

5. ความต้องการเป็นอิสระ (Need for Autonomy) ความต้องการชนิดน้ีเป็นความต้องการท่ี
ปรารถนาจะเป็นอิสระจากสิ่งกดขี่ทั่งปวง ต้องการที่จะต่อสู้ด้ินรนเพ่ือเป็นตัวของตัวเอง 
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6. ความต้องการความสําเร็จ (Need for Achievement) คือ ความต้องการที่จะกระทําสิ่ง 
ต่าง ๆ ที่ยากลําบากให้ประสบความสําเร็จจากการศึกษาพบว่า เพศชายจะมีระดับความต้องการความ 
สําเร็จมากกว่าเพศหญิง 

7. ความต้องการสร้างมิตรภาพกับบุคคลอ่ืน (Need for Affiliation) เป็นความต้องการท่ีจะทํา
ให้ผู้อ่ืนรักใคร่ ต้องการรู้จักหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ต้องการเอาอกเอกใจ มีความซื่อสัตย์ต่อ
เพ่ือนฝูง พยายามสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืน 

8. ความต้องการความสนุกสนาน (Need for Play) เป็นความต้องต้องการที่จะแสดงความ
สนุกสนาน ต้องการหัวเราะเพ่ือการผ่อนคลายความตึงเครียดมีการสร้างหรือเล่าเรื่องตลกขบขัน เช่น มี
การพักผ่อนหย่อนใจมีส่วนร่วมในเกมกีฬาเป็นต้น 

9. ความต้องการแยกตนเองออกจากผู้อ่ืน (Need for Rejection) บุคคลมักจะมีความ
ปรารถนาในการที่จะแยกตนเองออกจากผู้อ่ืน ไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายกับบุคคลอ่ืน ต้องการเมินเฉย
จากผู้อ่ืนไม่สนใจผู้อ่ืน 

10. ความต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน (Need for Succorance) ความต้องการ
ประเภทน้ีจะเป็นความต้องการให้บุคคลอ่ืนมีความสนใจ เห็นอกเห็นใจ มีความสงสารในตนเอง ต้องการ
ได้รับความช่วยเหลือ การดูแล ให้คําแนะนําดูแลจากบุคคลอ่ืนน่ันเอง 

11. ความต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอ่ืน (Need for Nurture) เป็นความต้อง 
การที่จะเข้าร่วมในการทํากิจกรรมในการทํากิจกรรมกับบุคคลอ่ืน โดยการให้ความช่วยเหลือให้บุคคล
อ่ืนพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ  

12. ความต้องการท่ีจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่ืน (Need for Exhibition) เป็นความต้อง 
การท่ีจะให้บุคคลอ่ืนได้เห็น ได้ยินเก่ียวกับเรื่องราวของตนเอง ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสนใจ สนุกสนาน 
แปลกใจ หรือตกใจในเร่ืองราวของตนเอง เช่น เล่าเรื่องตลกขบขัน ไห้บุคคลอ่ืนฟังเพ่ือบุคคลอ่ืนจะเกิด
ความประทับใจในตนเอง เป็นต้น 

13. ความต้องการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน (Need for Dominance) เป็นความต้องการท่ีจะ
ให้บุคคลอ่ืนมีการกระทําตามคําสั่งหรือความคิด ความต้องการของตน ทําให้เกิดความรู้สึกว่าตนมี
อิทธิพลเหนือกว่าบุคคลอ่ืน 

14. ความต้องการท่ีจะยอมรับนับถือผู้อาวุโสกว่า (Need for Deference) เป็นความต้องการ
ที่ยอมรับนับถือผู้ที่อาวุโสกว่าด้วยความยินดี รวมท้ังนิยมชมช่ืนในบุคคลที่มีอํานาจเหนือกว่า พร้อมที่จะ
ให้ความร่วมมือกับบุคคลดังกล่าวด้วยความยินดี 

15. ความต้องการหลีกเลี่ยงความรู้สึกล้มเหลว (Need for Avoidance of Inferiority) ความ
ต้องการจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความอับอายทั้งหลาย ต้องการหลีกเลี่ยงการดูถูก หรือการกระทําต่าง ๆ 
ที่ก่อให้เกิดความละอายใจ รู้สึกอับอายล้มเหลว พ่ายแพ้ 

16. ความต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยงจากอันตราย (Need for Avoidance Harm) ความต้องการ
น้ีเป็นความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางด้านร่างกาย ต้องการได้รับความปลอดภัยจาก
อันตรายทั้งปวง 
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17. ความต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยงจากการถูกตําหนิหรือถูกลงโทษ (Need for Avoidance of 
Blame) เป็นความต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยการคล้อยตามกลุ่ม หรือยอมนับคําสั่งหรือ
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกลุ่มกฎเกณฑ์เพราะกลัวถูกลงโทษ 

18. ความต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Need for Orderliness) เป็นความต้องการท่ี
จะจัดสิ่งของต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความประณีต งดงาม 

19. ความต้องการที่จะรักษาช่ือเสียง เป็นความต้องการที่จะรักษาช่ือเสียงของตนที่มีอยู่ไว้จน
สุดความสามารถ เช่น การไม่ยอมขโมย แม้ว่าตนเองจะหิว หรือไม่ยอมทําความผิด ไม่คดโกงผู้ใดเพ่ือ
ช่ือเสียงวงศ์ตระกูล เป็นต้น 

20. ความต้องการให้ตนเองมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน (Need for Contrariness) เป็น
ความต้องการที่อยากจะเด่น นําสมัย ไม่เหมือนใคร 

ในทางพุทธศาสนา กล่าวถึง ความต้องการของมนุษย์ หรือความอยากซึ่งเรียกว่า กิเลสมีอยู่ 3 
อย่าง คือ (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตโต, 2538, หน้า 67 – 70)  

1. กามตัณหา คือ ความอยากในกามคุณทั้ง 5 คือ ความอยากหรือปรารถนาในสิ่งน่ารักใคร่
พอใจ ซึ่งอาจเป็น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส มิใช่หมายถึงความต้องการทางเพศเพียงอย่างเดียวอย่างเช่น
ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกัน 

2. ภวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็น อยากได้ 
3. วิภวตัณหา คือ ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ 
กล่าวไว้น้ัน เมื่อเทียบกับหลักธรรมของพุทธศาสนา เปรียบได้กับอิฐารมณ์ 4 คือ (เสถียร 

เหลืองอร่าม, 2519, หน้า 21)  
1. ลาภ ซึ่งได้แก่ ทรัพย์ ศฤงคาร (สิ่งที่ทําให้เกิดความรัก, ความใคร่) เงินทอง 
2. ยศ ได้แก่ ตําแหน่ง เหรียญตรา ปริญญา วิทยฐานะ 
3. สรรเสริญ ได้แก่ความเคารพ นับถือจากผู้อ่ืน 
4. ความสุข ทั้งในร่างกายและจิตใจ 
ความต้องการท่ีเหมือนกันของมนุษย์ (กฤษณา ศักด์ศรี, 2534, หน้า 219 - 220) มนุษย์มีความ 

ต้องการมากมายหลายอย่าง แต่ในแง่ของความสัมพันธ์ มนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐานที่เหมือนกันทุก 
คนก็คือ 

1. ความรู้สึก “เป็นคนสําคัญ” ฉะน้ันจงทําให้ผู้อ่ืนรู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญ ยกให้เขาเป็นคน
สําคัญ เช่น การใส่ใจกับผู้อ่ืน จําช่ือเพ่ือนได้ มีของมาฝาก ขอรับคําปรึกษาหรือความช่วยเหลือ 

2. มนุษย์มีความต้องการอีกอย่างหน่ึง คือ “ความยกย่อง หรือ ช่ืนชม” ดังน้ันควรฝึกหัดยกย่อง
ผู้อ่ืนเป็นประจําทุกครั้งที่เห็นใครกระทําสิ่งดี ๆ หรือ มีความคิดดี ๆ แต่ควรระวัง ทําด้วยความจริงใจ ไม่
เสแสร้งแกล้งทํา 

3. อยากให้คนอ่ืน “รัก” และ “ชอบ” ตน ย่ิงคนรักย่ิงชอบมากเท่าไร ย่ิงปลาบปลื้มใจมากขึ้น
เท่าน้ัน ด้วยเหตุน้ีจึงควรทําให้เขาเกิดความรู้สึกน้ีให้มากขึ้น 
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4. มนุษย์ทุกคนอยากสบายแต่ “ขี้เกียจ” และต้องการแนวร่วมคือ คน “ขี้เกียจ” เหมือนเขา 
จงบอกว่าท่านขี้เกียจมากกว่าเขาเสียอีก เขาจะอุ่นใจขึ้นและคบท่านได้อีกนาน แต่อย่าไปบอกว่าท่าน
ขยันกว่าเขาก็แล้วกัน ทําให้เขามีความหวัง และรู้สึกว่ายังมีคนสู้เขาไม่ได้อีกมากมาย เขาจะอยู่ในโลกน้ี
อย่างเป็นสุข และรักท่านขึ้นอีกหลายเท่ามนุษย์อยากได้สิ่งทั้งสี่น้ี มนุษย์ต่อสู้ ด้ินรน ลงทุน ทํางานหนัก 
เล่นการพนัน เป็นโจร ปล้นฆ่า ก็เพ่ือชีวิตจะได้รับสิ่งทั้งสี่น้ีเท่าน้ัน แม้ว่ามนุษย์จะมีความต้องการอ่ืนอีก
มากมาย แต่ความปรารถนาทั้งสี่ประการดังกล่าวเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากในการติดต่อสัมพันธ์กัน  

นอกจากน้ันแล้วมนุษย์ยังต้องการส่ิงอ่ืน ๆ อีกมากมายได้แก่ ความสุข มนุษย์ทุกคนล้วนแล้ว 
แต่ต้องการความสุข ไม่อยากพบกับความทุกข์ ถ้าไม่อยากพบกับความทุกข์ จะทําอย่างไรดีละ ? 
พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า “เว้นเหตุแห่งทุกข์ย่อมมีสุขในที่ทั้งปวง” คําถามต่อมา แล้วอะไรจะเป็นเหตุ
แห่งทุกข์ ? จะรู้ได้อย่างไร ? คําตอบคือต้องมีปัญญา” คิด ไตร่ตรองให้รอบคอบในทุก ๆ เรื่อง มีสติที่
ระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าจะทําสิ่งใด และที่เราจะทําน้ันก่อให้เกิดผลใดบ้าง เกิดความเดือดร้อนต่อตนเอง
และผู้อ่ืน เรียกว่า พิจารณาให้ถ่องแท้แน่ใจเสียก่อนจึงจะลงมือกระทํา หรือปฏิบัติ ซึ่งต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของ “ความถูกต้อง ความดีงาม ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่อ่ืน” น้ันแหละจึงจะเป็นความสุข ที่เป็น
ความสุขจริง ๆ ไม่ใช่เป็นความสุขที่นําความทุกข์มาให้เราภายหลังเมื่อทราบแล้วว่า มนุษย์ส่วนใหญ่มี
ความต้องการส่ิงใดบ้าง ย่อมช่วยให้เราพอใจจะเห็นแนวทางในการตอบสนอง ความต้องการ ดังกล่าว 
ของมนุษย์ที่เราติดต่อ โดยมุ่งหวังให้เกิดความรู้สึกนึกรักใคร่ พึงพอใจต่อกัน อันจะนําไปสู่มนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและยาวนาน 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ไว้ตามลําดับ ดังน้ี 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
บรรจงศักด์ิ จินดาแป้น (2551, หน้า 50 - 55) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนขนาดเล็กศูนย์พัฒนาเครือข่ายวิชาการ ตําบลหนองสนม อําเภอวานรนิวาส สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่าพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วยการ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการ 
ศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ ดังน้ี 1) ผู้บริหาร
มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการวางแผนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของงานวิชาการ 2) ผู้บริหารมีพฤติ 
กรรมที่แสดงออกในการติดตาม กํากับ ควบคุม นิเทศสนับสนุนการบริหารงานวิชาการจนประสบผล 
สําเร็จ 3) ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่แสดงออกในด้านการส่งเสริม ประสานงาน และประเมินผลทางด้าน
วิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
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สุรวิทย์ ธาดา (2551, หน้า 70-78) ได้ศึกษาการใช้ทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นเพ่ือการบริหาร 
งานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า 
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีการใช้
ทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นเพ่ือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในระดับมาก ผู้อํานวยการโรงเรียน
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีกลุ่มอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ใช้ทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นเพ่ือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กโดยรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน ผู้อํานวยการโรงเรียน ครูวิชาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีจํานวน
นักเรียนที่มีอยู่ในโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อ การใช้ทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นเพ่ือการบริหาร 
งานวิชาการโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบด้านสถานภาพด้านตําแหน่ง
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นเพ่ือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็กโดยรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

จิรัฐติกาล บุญสนอง (2552, หน้า 67 - 75) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชา 
การของโรงเรียนบ้านแม่สาว อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติในขอบข่าย
การบริหารงานวิชาการ 17 งานของโรงเรียนบ้านแม่สาว อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง ด้านงานนิเทศการศึกษามีค่าเฉล่ียในการปฏิบัติตํ่าที่สุด ปัญหาที่พบมากในขอบ 
ข่ายการบริหารงานวิชาการ 17 งาน ของโรงเรียนบ้านแม่สาว คือ การขาดการนิเทศ การติดตามและ
การประเมินผลการดําเนินงาน การกําหนดแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านแม่
สาว ทําโดยจัดให้มีโครงการท่ีเหมาะสม สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 2553 และจัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวิชาการประจําปี ให้เป็นแกนหลักในการดําเนิน 
งานพัฒนางานวิชาการ 

ตรีโชค กางก้ัง (2552, หน้า 45 - 66) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การบริหารงานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก โดยโรงเรียน
มีสภาพการบริหารงานด้านกิจกรรมนักเรียนเป็นอันดับแรกรองลงมาเป็นด้านการเรียนการสอน และมี
สภาพการบริหารงานด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเป็นอันดับสุดท้าย ส่วน
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยโรงเรียนมีปัญหาการบริหารงาน
ด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านหลักสูตรและการ
นําหลักสูตรไปใช้ และมีปัญหาด้านการบริหารงานนักเรียนเป็นอันดับสุดท้าย เมื่อจําแนกตามตําแหน่ง
ระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอน และจําแนกตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ.01 จําแนก
ตามวิทยฐานะแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

ประทุมพร โม่ทิม (2552, หน้า 80 - 105) ได้ศึกษาการนําเสนอแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง ผลการวิจัยพบว่า การ
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บริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหาอันดับสูงสุด คือ ด้านการบริหาร
หลักสูตร และด้านที่มีปัญหาอันดับตํ่าสุด คือด้านการวัดและประเมินผล แนวทางในการพัฒนา 
การบริหารงานวิชาการ คือ ด้านบริหารหลักสูตรได้แก่ สถานศึกษาทําความเข้าใจ ให้ความรู้ จัดการ 
อบรมแก่ผู้เก่ียวข้อง และจัดหางบประมาณรองรับเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญมี 
การจัดระบบงาน เป้าหมายท่ีชัดเจน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ ครูวิเคราะห์สาเหตุจุด 
ด้อย จุดเด่น นํามาปรับปรุงการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ ผู้บริหารให้ความรู้ 
ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลพร้อมทั้งการสร้างเครื่องมือ และด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารกําหนด นโยบายการวางแผนท่ีชัดเจน ให้ความรู้ ส่งเสริม ช่วยเหลือครูเรื่อง
การทําวิจัย 

ลี ฝูง (2552, หน้า 112 - 135) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักแผนการศึกษาธิการนครหลวงเวียงจันทร์ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหาร 
งานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู อยู่ในระดับมากแต่ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ผล
การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาจําแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน และตามความคิดเห็นของโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 

วราภรณ์ อริยธนพล (2552, หน้า 45 - 70) ได้ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับ 
ปานกลาง การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุก 
ด้าน การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ พบว่าโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
ยกเว้น ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอําเภอเมืองและนอกเขตเมือง พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แนวทางการแก้ไข
ปัญหาคือ1) ควรลดภาระงานด้านอ่ืน 2) ให้ซ่อมแซมสื่อที่มีอยู่ จัดประดิษฐ์ขึ้นเองโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ 
ในท้องถิ่น  

เรวดี เถาสุด (2553, หน้า 78 - 95) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนกลุ่มกรุงเทพเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันในการบริหาร 
งานวิชาการในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีปัญหาในการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับ
น้อย แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติงานด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านอ่ืนอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการ พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีตําแหน่งและระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติงานในระดับมาก
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ไม่ต่างกันและมีปัญหาการบริหารงานวิชาการในระดับน้อยไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน
สําหรับประสบการณ์ทํางานที่แตกต่างกัน ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกันในภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าโรงเรียนขนาดกลางมีปัญหาด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามากกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่  

อุนากรรณ์ สวนมะม่วง (2553, หน้า 45 - 65) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชา 
การของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการ 
วิจัยพบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาขนาดกลาง มีค่า 
เฉลี่ยในภาพรวมมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ สภาพการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน สถานศึกษามีปัญหาการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยสถาน 
ศึกษาขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีปัญหาการบริหารงานวิชาการใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

พิทักษ์ อักษรศิลป์ (2554, หน้า 70 - 87) ได้ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับน้อยซึ่งเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการนิเทศภายใน ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยในช้ันเรียน และด้านการ
วัดผลประเมินผลการศึกษา เมื่อจําแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทํางานโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Chester (1996, pp. 286-288) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ัวประเทศของสหรัฐอเมริกา พบว่า พฤติกรรมที่ทําให้การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
มีสมรรถภาพสูงเน่ืองมาจากการส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคสอนหลายวิธี อภิปรายปัญหาการปรับปรุงการ
สอนในท่ีประชุม จัดปฐมนิเทศเพ่ือช่วยเหลือครูใหม่ หาวิธีวิจารณ์งานของครูแบบติเพ่ือก่อโดยไม่ให้เสีย
กําลังใจ จัดให้มีการอบรมความรู้เก่ียวกับวิชาการศึกษาเพ่ิมเติมแก่คณะครู เพ่ือปรับปรุงเทคนิคการ
สอน จ่ายเงินค่าเบ้ียเลี้ยงค่าพาหนะและค่าที่พักให้แก่ครูที่ไปอบรมทางวิชาการ 

Cotton & Ashley (2003) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพความเป็น
ผู้นําด้านการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในมอนเวลท์ รัฐเวอร์จิเนียร์ พบว่า 
ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมออกในด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้กับครูในด้านการให้ความ 
สําคัญในการเน้นการศึกษา ด้านการเรียนการสอน การส่งเสริมการทํางานร่วมกันในคณะครู การพัฒนา 
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การนิเทศการสอนในคณะครู การส่งเสริมสนับสนุนและปรับปรุงโครงการใหม่ ๆ ให้ดีขึ้น การนําหลัก 
การพ้ืนฐานต่าง ๆ ของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มาพัฒนาคณะทํางานการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการสอนและผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพแสดงพฤติกรรมออกในด้านสังเกตการณ์สอน ใน
ห้องเรียนและหรือมอบหมายงานให้ครู อาจารย์ดําเนินการจัดตารางสอนใช้วิธีประชุมครูภายในหมวด
วิชา การจัดครูเข้าสอนคํานึงถึงความถนัดความต้องการของครูให้คําแนะนําเชิงบวกสะท้อนความคิด
เพ่ือปรับปรุงการสอน กระตุ้นให้ครูอาจารย์ ใช้เวลาในการสอนให้มีประโยชน์สูงสุด ช่วยขจัดสิ่งรบกวน
เวลาในการสอน กํากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร เอาใจใส่ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผนการสอนเพื่อให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาวิชาชีพ  

Mattox (1978, อ้างถึงใน รัตนา อนันตชาติ, 2550, หน้า 42) ได้ศึกษาความต้องการในการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐอิลิลนอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบว่า ความต้องการผู้บริหารอยู่ในระดับมาก คือ มีความต้องการปรับปรุงการเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตร ความสามารถในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการนิเทศและการวัดผลประเมินผล 

Smith (2006) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการในสหรัฐอเมริกา พบว่า การจะทําให้การ
บริหารงานวิชาการมีสมรรถภาพสูงต้องส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธีและให้ครูมีส่วนร่วม
ในการจัดการวางแผนการอบรม จัดโครงการให้ครูได้สับเปล่ียนการเย่ียมช้ันเรียนและสังเกตการณ์สอน
การประเมินผลการติดตามผลการปฏิบัติงานการสาธิตการสอน การนิเทศครูใหม่ วิจารณ์การปฏิบัติงาน
ของครูโดยไม่เสียกําลังใจให้ครูมีเวลาสอนมากขึ้นให้ครูมีส่วนร่วมในการเลือกโสตทัศนูปกรณ์ จัดอบรม
ความรู้เก่ียวกับวิชาการศึกษาแก่ครูเพ่ิมเติม ปรับปรุงเทคนิคการสอน ประเมินครูเพ่ือประเมินผลและ
จ่ายค่าเบ้ียเลี่ยง ค่าพาหนะค่าที่พักและครูที่ไปอบรมทางวิชาการ 

Yamauchl (2008) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบของการใช้สื่อประสมในการจัด 
การเรียนการสอน ที่มีต่อการเรียนรู้และเจตคติของผู้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัยครั้งน้ีเป็นการทดสอบผลกระทบของการใช้สื่อประสมในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
กระบวนการวิจัยกึงทดลอง กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยครั้งน้ี นักเรียน 111 คน ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงปริมาณในภาคเรียนโดยจัดเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การบริหารงานวิชาการหรือ 
การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนน้ันมีปัญหาและอุปสรรค ซึ่งสมควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพ่ือให้การดําเนินงาน
วิชาการซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีความสําคัญและเป็นงานหลักของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยมีขั้นตอนในการ 
ศึกษาค้นคว้า ดังน้ี  

3.1  ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
3.2  ระเบียบวิธีวิจัย 
 

3.1 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
3.1.1 ประชากร 
ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานครูผู้สอน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 1,118 คน จําแนกตาม ประสบการณ์และ
ขนาดของโรงเรียน ตามเกณฑ์กําหนดโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ปีการศึกษา 2557 โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
1. กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, 

pp. 607-610) และได้มาโดยการสุ่มแบบช้ันภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างรวมจํานวน 285 คน ทําการสุ่มแบบ
แบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ดังต่อไปน้ี 

 1.1 จําแนกข้าราชครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 ออกตามขนาดของโรงเรียน 

 1.2 ทําการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  
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ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 

 

อําเภอ 
ขนาดโรงเรียน รวมจํานวนครู เล็ก กลาง ใหญ่ 

อําเภอนาวัง 27 39 18 84 
อําเภอสุวรรณคูหา 37 43 25 105 
อําเภอนากลาง 35 41 20 96 

รวม 99 123 63 285 
 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือ

สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 2 แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการโดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับ ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของโรงเรียน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหาร 
งานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดย
การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert) กําหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแต่ละข้อเพียงระดับเดียวกัน คือ น้อยที่สุด น้อย 
ปานกลาง มาก และมากที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง ระดับปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมีมากที่สุด  
ระดับ 4 หมายถึง ระดับปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมีมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ระดับปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมีปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถึง ระดับปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมีน้อย  
ระดับ 1 หมายถึง ระดับปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมีน้อยที่สุด 
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ในการสร้างเครื่องมือทั้ง 2 ตอน ผู้วิจัยดําเนินการดังน้ี 
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1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในการบริหารงานวิชาการ และสร้างคําถามขึ้น
ภายใต้ขอบข่าย คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยประยุกต์แบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ มนตรี วงศ์
พระราม (2551, หน้า 132-139) 

2.  นําผลการศึกษาตามข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กําหนดโดยพิจารณาถึง
รายละเอียดที่ครอบคลุมถึงความมุ่งหมาย และสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 

3.  นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าการวิจัยเพ่ือให้คํา 
แนะนําแก้ไข 

4.  นําแบบสอบถามท่ีแก้ไขเรียบร้อยเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ ผู้วิจัยกําหนดค่าความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.50  
ขึ้นไป พบว่าแบบสอบถามมีค่า IOC มากกว่า 0.50 ทุกข้อ ได้ค่า แอลฟ่า = 0.75 

5.  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าการวิจัยอีกครั้ง 

6.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประกอบด้วย 
 6.1 นําแบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try-Out) กับผู้ครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจากสํานัก 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 จํานวน 30 คน 
 6.2 การหาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (Discrimination) โดยใช้เทคนิค Item-total 

Correlation  
 6.3 การหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
7.  จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําไปในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. นําหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เพ่ือนําไป 

ขอความร่วมมือจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ในการ
ออกหนังสือขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

  2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปให้
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จํานวน 285 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100 และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
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3.2.3 การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
1. นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบที่พบว่าทุกฉบับ

ตอบสมบูรณ์แล้ว จากน้ันนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  
2. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบ

แบบสอบถามเก่ียวกับประสบการณ์การทํางาน และขนาดของโรงเรียนโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่และ
หาค่าร้อยละ 

3. วิเคราะห์ระดับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามข้อมูล
แบบสอบถามตอนที่ 2 โดยหาค่าเฉลี่ย (Χ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายค่าเฉล่ียมี ดังน้ี (ภัทราพร เกษสังข์, 2548, หน้า 103) 

 4.51-5.00 หมายถึง มีระดับปัญหา/ความต้องการดําเนินงานมากที่สุด 
 3.51-4.50  หมายถึง  มีระดับปัญหา/ความต้องการดําเนินงานมาก 
 2.51-3.50  หมายถึง  มีระดับปัญหา/ความต้องการดําเนินงานปานกลาง 
 1.51-2.50  หมายถึง  มีระดับปัญหา/ความต้องการดําเนินงานน้อย 
 1.00-1.50  หมายถึง  มีระดับปัญหา/ความต้องการดําเนินงานน้อยที่สุด 
4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและความต้องการในการพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 จําแนกตาม ประสบการณ์การ
ทํางานใช้ค่าสถิติ t–test ส่วนการจําแนกตามขนาดของโรงเรียนใช้ค่าเอฟ (F–test) 

3.2.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้สถิติต่าง ๆ ดังน้ี 
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ 
 1.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 104-106)  
 1.2 ร้อยละ (Percentage) 
 1.3 ค่าเฉล่ีย (Χ) 
 1.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
2. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ทดสอบหาค่า t-test ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียวใช้ (F–test) One-way ANOVA (พิมพ์อร สดเอ่ียม, 2556, หน้า 165) 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   
การศึกษาวิจัยปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ในครั้งน้ี ผู้วิจัยนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับต่อไปน้ี  

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2  ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย ได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
N  แทน  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง  
Χ แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
Df แทน  ค่าองศาอิสระ (Degrees of freedom) 
t  แทน  ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ t-test  
F  แทน  ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ F-test  
P แทน P-Value ความน่าจะเป็นสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
* แทน  แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.2 ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลําดับดังน้ี 
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติแจกแจงความถ่ีและ

หาค่าร้อยละ   
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ 
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4.2.3 เปรียบเทียบระดับปัญหาการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยการจําแนกตามประสบการณ์ใช้
การทดสอบค่า t–test และขนาดโรงเรียน ใช้การทดสอบค่า F–test (One-way ANOVA) 

4.2.4 เปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยการจําแนกตามประสบการณ์ใช้
การทดสอบค่า t–test และขนาดโรงเรียน ใช้การทดสอบค่า F–test (One-way ANOVA) 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จํานวน(คน) ร้อยละ 
ประสบการณ์ 
1. ตํ่ากว่า 10 ปี 
2. 10 ปี ขึ้นไป 

 
152 
133

 
53.30 
46.70 

รวม 285 100 
ขนาดของโรงเรียน 
1. ขนาดเล็ก 
2. ขนาดกลาง 
3. ขนาดใหญ่ 

 
99 
123 
63 

 
34.70 
43.20 
22.10 

รวม 285 100 
  

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ประสบการณ์ของครูผู้สอน โดยภาพรวมมีประสบการณ์ ตํ่ากว่า 10 
ปี (ร้อยละ 53.30) รองลงมามีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 46.70) 

ขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง (ร้อยละ 43.20) รองลงมาเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก (ร้อยละ 34.70) และลําดับสุดท้ายโรงเรียนขนาดใหญ่ (ร้อยละ22.10) 
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ  

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ได้ดังราย 
ละเอียดในตารางที่ 4.2-4.12  
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
โดยภาพรวม 

 

ปัญหาในการพัฒนาการบรหิารงานวิชาการในสถานศึกษา ระดับปญัหา 
Χ S.D. แปลผล

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.40 0.27 ปานกลาง
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3.89 0.34 มาก
3. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3.92 0.37 มาก 
4. ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.97 0.46 มาก

รวม 3.81 0.24 มาก 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Χ =3.81) เมื่อ
จําแนกตามรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา อยู่ในระดับมาก (Χ =3.97) รองลงมาคือ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก (Χ = 3.92) และลําดับสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับปาน
กลาง (Χ = 3.40) 
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปญัหา 
Χ S.D. แปลผล

1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ข้อมูลสาระสนเทศความต้องการของผู้ปกครอง สังคม 
ชุมชนและท้องถิ่น 3.48 0.56 ปานกลาง

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมิน สถานภาพ เพ่ือกําหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลกัษณะอันพ่ึงประสงค์ 3.49 0.55 ปานกลาง

3. กําหนดนโยบาย การจัดทําหลักสูตร การบริหารหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 3.58 0.56 มาก

4. จัดทําโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 3.62 0.56 มาก 

5. แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และทอ้งถิ่น 3.62 0.74 มาก

6. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ือง ใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 3.41 0.57 ปานกลาง

7. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 3.54 0.56 มาก 

8. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรใหม้ีความรู้ทักษะ การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การใช้สื่อนวัตกรรม แหล่ง
เรียนรู้ และภูมปัิญญาท้องถิ่นมาพัฒนาหลักสูตร 3.56 0.55 มาก 

9. สร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.43 0.59 ปานกลาง
10. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสตูร

สถานศึกษา 3.53 0.55 มาก 
11. ตรวจสอบ ควบคุมการวิเคราะห์การใช้หลักสูตรสถานศึกษา

อย่างมีมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 3.48 0.56 ปานกลาง
12. ตรวจสอบ และประเมินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 3.48 0.56 ปานกลาง
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปญัหา 
Χ S.D. แปลผล

13. นําผลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินเพ่ือการพัฒนา 
และปรับปรุง 3.52 0.56 มาก

รวม 3.40 0.27 มาก
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Χ =3.40) เมื่อจําแนกตามรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือจัดทําโครงสร้างหลัก 
สูตรให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก (Χ = 
3.62) แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก (Χ = 3.62) กําหนดนโยบาย การจัดทําหลัก 
สูตร การบริหารหลักสูตร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (Χ = 3.58) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ตรวจสอบ ควบคุมการ
วิเคราะห์การใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อยู่ในระดับปาน
กลาง (Χ = 3.33) 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ ระดับปญัหา 
Χ S.D. แปลผล

1. ส่งเสริมใหค้รูจดัทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 3.95 0.81 มาก

2. จัดครูประจําช้ัน ประจําวิชาโดยคํานึงถึงความสามารถประสบ 
การณ์และความถนัด 3.84 0.73 มาก

3. ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้โดยจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ 3.88 0.74 มาก

4. มีการส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าเทคนิคการสอนใหม่ ๆ 3.99 0.81 มาก
5. ครูและชุมชนมสี่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายของการนํา

หลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3.89 0.74 มาก
6. ให้คําปรึกษาแก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 4.01 0.81 มาก
7. ส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมรักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียนสําหรับผู้เรียน

อย่างต่อเน่ือง 3.88 0.74 มาก
8. ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้โดยปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม

ที่ดีงามและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 3.85 0.79 มาก
9. ส่งเสริมใหค้รูนําภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 

ท้องถิ่นมีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรม 4.00 0.80 มาก
10. ส่งเสริมใหม้ีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ

โดยเน้นการนิเทศแบบมสี่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร 3.89 0.72 มาก
11. ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม

ความเหมาะสม 3.70 0.62 มาก
รวม 3.89 0.34 มาก

 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (Χ = 3.89) เมื่อจําแนกตามรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ให้คําปรึกษาแก่ครูในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (Χ = 4.01) ส่งเสริมให้ครูนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเครือข่าย
ผู้ปกครองชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (Χ = 4.00) และมีการส่งเสริม
ให้ครูศึกษาค้นคว้าเทคนิคการสอนใหม่ๆ อยู่ในระดับมาก (Χ = 3.99) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
(Χ = 3.70) 
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา ระดับปญัหา 
Χ S.D. แปลผล

1. ส่งเสริมให้ครูศึกษางานวิจัยเพ่ือนําผลมาปรับใช้กับการเรียนการ
สอนของตน 3.96 0.82 มาก

2. ส่งเสริมให้ครูวิจัยเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 4.16 0.79 มาก 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับการทําวิจัย 3.74 0.71 มาก
4. ส่งเสริมให้ครูทําวิจัยในช้ันเรียน 3.78 0.68 มาก
5. ส่งเสริมให้ครูมีความรูความสามารถด้านการวิจัยเป็นครูพ่ีเลี้ยงใน

การทําวิจัยของครูคนอ่ืน 4.08 0.74 มาก
6. ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้นําทางวิชาการ 3.80 0.65 มาก
7. ติดตามประเมินผลงานด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.00 0.82 มาก 
8. สนับสนุนให้ครูมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 4.04 0.83 มาก
9. ส่งเสริมให้ครูมีการนําวิจัยในช้ันเรียนของตนเองหรือบุคคลอ่ืนมา

พัฒนาการเรียนการสอน 3.79 0.68 มาก 
รวม 3.92 0.37 มาก

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.92) เมื่อจําแนกตามรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ส่งเสริมให้ครู
วิจัยเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Χ  = 4.16) ส่งเสริมให้ครูมี
ความรู้ความสามารถด้านการวิจัยเป็นครูพ่ีเลี้ยงในการทําวิจัยของครูคนอ่ืน (Χ  = 4.08) และสนับสนุน
ให้ครูมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.04) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ 
ส่งเสริมให้ครูมีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับการทําวิจัย อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.74) 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ระดับปญัหา 
Χ S.D. แปลผล

1. วิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
การศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 3.89 0.97 มาก

2. วางแผนการส่งเสริมใหค้รูผูส้อน ผลิตใช้อุปกรณ์การสอนให้ตรง
กับจุดประสงค์เน้ือหา และกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ 3.78 0.97 มาก 

3. วางแผนส่งเสริมให้ครแูสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการสอนใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน 4.09 0.76 มาก

4. จัดทําโครงสร้างด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4.07 1.01 มาก 
5. แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบเก่ียวกับด้านพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษาเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา 4.02 0.98 มาก 

6. จัดหาทรัพยากร แหล่งวิทยาการ และสถานประกอบการจาก
ภายนอกโรงเรียนมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 4.03 1.03 มาก

7. มอบหมายให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ
ในการเก็บรวบรวมดูแล บํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน 3.98 1.06 มาก

8. ผู้บริหารสถานศึกษาได้กําหนดนโยบายและวางแผนในการจัดหา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3.94 1.04 มาก 

9. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะการใช้ และการดูแลรกัษาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 
3.98 

 
0.73 

 
มาก

10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผูส้อนพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 4.18 0.96 มาก

11. ประเมินครู ด้านพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4.02 0.99 มาก
12. วิเคราะห์ ควบคุม จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูล

จากการรายงาน ติดตาม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 3.88 1.05 มาก

13. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาอย่างเป็นระบบ 3.84 1.03 มาก

รวม 3.97 0.46 มาก 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.97) เมื่อจําแนกตามรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.18) 
วางแผนส่งเสริมให้ครูแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ใน
การจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.09) และจัดทําโครงสร้างด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.07) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ วางแผนการ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ผลิตใช้อุปกรณ์การสอนให้ตรงกับจุดประสงค์เน้ือหา และกิจกรรมในแผนการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.78) 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู 
เขต 2 โดยภาพรวม 

 

ความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ระดับปญัหา 
Χ S.D. แปลผล

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.59 0.31 มาก 
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.66 0.19 มากที่สุด
3. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.59 0.36 มากที่สุด
4. ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.48 0.41 มาก 

รวม 4.29 0.17 มาก
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Χ = 
4.29) เมื่อจําแนกตามรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่ 
สุด (Χ = 4.66) รองลงมาคือ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด(Χ = 
4.59) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก (Χ = 4.48) และ
ลําดับสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (Χ = 3.59) 
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู 
เขต 2  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปญัหา 
Χ S.D. แปลผล

1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ข้อมูลสาระสนเทศความต้องการของผู้ปกครอง สังคม 
ชุมชนและท้องถิ่น 3.55 0.75 มาก

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมิน สถานภาพ เพ่ือกําหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลกัษณะอันพ่ึงประสงค์ 3.56 0.74 มาก

3. กําหนดนโยบาย การจัดทําหลักสูตร การบริหารหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 3.60 0.71 มาก

4. จัดทําโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 3.54 0.79 มาก 

5. แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และทอ้งถิ่น 3.46 1.02 ปานกลาง

6. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ือง ใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 3.59 0.98 มาก

7. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 3.48 0.90 ปานกลาง

8. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การใช้สื่อนวัตกรรม แหล่ง
เรียนรู้ และภูมปัิญญาท้องถิ่นมาพัฒนาหลักสูตร 3.51 0.94 มาก 

9. สร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.36 0.97 ปานกลาง
10. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสตูร

สถานศึกษา 3.71 0.97 มาก 
11. ตรวจสอบ ควบคุมการวิเคราะห์การใช้หลักสูตรสถานศึกษา

อย่างมีมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 3.78 0.92 มาก
12. ตรวจสอบ และประเมินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 3.79 0.91 มาก
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปญัหา 
Χ S.D. แปลผล

13. นําผลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินเพ่ือการพัฒนา 
และปรับปรุง 3.75 0.87 มาก

รวม 3.59 0.31 มาก
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ = 3.59) เมื่อจําแนกตามรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ คือ ตรวจ 
สอบ และประเมินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอัน
พ่ึงประสงค์ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (Χ = 3.79) ตรวจสอบ ควบคุมการวิเคราะห์การใช้หลัก 
สูตรสถานศึกษาอย่างมีมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อยู่ในระดับมาก (Χ = 3.78) และนํา
ผลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินเพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงอยู่ในระดับมาก (Χ = 3.75) 
ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ สร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (Χ = 3.36) 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู 
เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ ระดับปญัหา 
Χ S.D. แปลผล

1. ส่งเสริมใหค้รูจดัทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 4.56 0.62 มากที่สุด

2. จัดครูประจําช้ัน ประจําวิชาโดยคํานึงถึงความสามารถประสบ 
การณ์และความถนัด 4.40 0.89 มากที่สุด

3. ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้โดยจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ 4.65 0.59 มากที่สุด

4. มีการส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าเทคนิคการสอนใหม่ ๆ 4.53 0.61 มากที่สุด
5. ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายของการนําหลักสูตร

ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 4.68 0.53 มากที่สุด
6. ให้คําปรึกษาแก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 4.64 0.61 มากที่สุด
7. ส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมรักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียนสําหรับผู้เรียน

อย่างต่อเน่ือง 4.67 0.56 มากที่สุด
8. ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้โดยปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม

ที่ดีงามและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 4.60 0.69 มากที่สุด
9. ส่งเสริมใหค้รูนําภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 

ท้องถิ่นมีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรม 4.73 0.53 มากที่สุด
10. ส่งเสริมใหม้ีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ 

โดยเน้นการนิเทศแบบมสี่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร 4.67 0.56 มากที่สุด
11. ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม

ความเหมาะสม 4.68 0.52 มากที่สุด
รวม 4.66 0.19 มากที่สุด

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (Χ = 4.66) เมื่อจําแนกตามรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ส่งเสริมให้ครู
นําภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครองชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่ 
สุด (Χ = 4.73) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม อยู่ในระดับ 
มากที่สุด (Χ = 4.68) ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายของการนําหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด (Χ = 4.68) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดจัดครูประจํา
ช้ัน ประจําวิชาโดยคํานึงถึงความสามารถประสบการณ์และความถนัด อยู่ในระดับมาก (Χ = 4.40) 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการในการพัฒนาการบริหาร 
งานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา ระดับปญัหา 
Χ S.D. แปลผล

1. ส่งเสริมใหค้รูศกึษางานวิจัยเพ่ือนําผลมาปรับใช้กับการเรียนการ
สอนของตน 4.54 0.66 มากที่สุด

2. ส่งเสริมใหค้รูวิจัยเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 4.53 0.64 มากที่สุด

3. ส่งเสริมใหค้รูมคีวามรู้และเข้าใจเก่ียวกับการทําวิจัย 4.57 0.60 มากที่สุด
4. ส่งเสริมใหค้รูทาํวิจัยในช้ันเรียน 4.56 0.63 มากที่สุด
5. ส่งเสริมใหค้รูมคีวามรูความสามารถด้านการวิจัยเป็นครูพ่ีเลี้ยงใน

การทําวิจัยของครูคนอ่ืน 4.60 0.55 มากที่สุด
6. ส่งเสริมใหค้รูเป็นผู้นําทางวิชาการ 4.78 0.44 มากที่สุด
7. ติดตามประเมินผลงานด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.62 0.53 มากที่สุด
8. สนับสนุนให้ครมูีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 4.59 0.54 มากที่สุด
9. ส่งเสริมใหค้รูมกีารนําวิจัยในช้ันเรียนของตนเองหรือบุคคลอ่ืนมา

พัฒนาการเรียนการสอน 4.58 0.53 มากที่สุด
รวม 4.59 0.36 มากที่สุด

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Χ = 4.59) เมื่อจําแนกตามรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อันดับ คือ ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้นําทางวิชาการ ระดับมากที่สุด (Χ = 4.78) ติดตามประเมินผลงานด้าน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (Χ = 4.62) และส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความสามารถด้านการวิจัยเป็นครูพ่ีเลี้ยงในการทําวิจัยของครูคนอ่ืน อยู่ในระดับมากที่สุด (Χ = 4.60) 
ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ส่งเสริมให้ครูวิจัยเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (Χ = 4.53) 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการในการพัฒนาการบริหาร 
งานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ระดับปญัหา 
Χ S.D. แปลผล

1. วิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
การศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 4.35 0.72 มาก

2. วางแผนการส่งเสริมใหค้รูผูส้อน ผลิตใช้อุปกรณ์การสอนให้ตรง
กับจุดประสงค์เน้ือหา และกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.43 0.68 มาก 

3. วางแผนส่งเสริมให้ครแูสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการสอนใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน 4.58 0.56 มากที่สุด

4. จัดทําโครงสร้างด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4.31 0.78 มาก 
5. แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบเก่ียวกับด้านพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษาเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา 4.78 0.44 มากที่สุด

6. จัดหาทรัพยากร แหล่งวิทยาการ และสถานประกอบการจาก
ภายนอกโรงเรียนมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 4.44 0.68 มาก

7. มอบหมายให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ
ในการเก็บรวบรวมดูแล บํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน 4.51 0.57 มากที่สุด

8. ผู้บริหารสถานศึกษาได้กําหนดนโยบายและวางแผนในการจัดหา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4.46 0.59 มาก 

9. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะการใช้ และการดูแลรกัษาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4.54 0.66 มากที่สุด

10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผูส้อนพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 4.49 0.57 มาก

11. ประเมินครู ด้านพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4.55 0.64 มากที่สุด
12. วิเคราะห์ ควบคุม จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูล

จากการรายงาน ติดตาม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 4.46 0.67 มาก

13. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาอย่างเป็นระบบ 4.56 0.66 มากที่สุด

รวม 4.48 0.41 มาก 
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.48) เมื่อจําแนกตามรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับ แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (Χ  = 4.78) 
วางแผนส่งเสริมให้ครูแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ 
ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด (Χ  = 4.58) และเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานใน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับมากที่สุด (Χ  = 4.56) 
ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ จัดทําโครงสร้างด้านพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาอยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.31) 
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4.3.3 เปรียบเทียบระดับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยการจําแนก
ตามประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน  
 
ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบระดับปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 จําแนกตาม
ประสบการณ์ 

 

ปัญหาการพฒันาการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา ประสบการณ์ N Χ S.D. t P 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตํ่ากว่า 10 ปี 
10 ปี ขึ้นไป

152 
133

3.40 
3.40

0.30 
0.22 0.03 0.97 

2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตํ่ากว่า 10 ปี 
10 ปี ขึ้นไป 

152 
133 

3.91 
3.87 

0.35 
0.33 0.96 0.33 

3. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ตํ่ากว่า 10 ปี 
10 ปี ขึ้นไป

152 
133

3.94 
3.90

0.36 
0.38 0.79 0.42 

4. ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ตํ่ากว่า 10 ปี 
10 ปี ขึ้นไป

152 
133

3.99 
3.95

0.50 
0.42 0.71 0.47 

รวม ตํ่ากว่า 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป

152 
133

3.81 
3.78

0.08 
0.08 0.60 0.54

 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ ตํ่ากว่า 10 ปีกับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ 
10 ปี ขึ้นไป โดยภาพรวม มีความคิดเห็นต่อปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 4 ด้าน  
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ตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบระดับปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน 

 

ปัญหาการพฒันาการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา 

ขนาด 
โรงเรียน N Χ S.D. t P 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่

99 
123 
63

3.48 
3.36 
3.36

0.23 
0.22 
0.36 

 
2 

 
6.79

2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่

99 
123 
63

3.87 
3.85 
4.01

0.36 
0.27 
0.41 

 
2 

 
5.18

3. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่

99 
123 
63

3.94 
3.90 
3.93

0.37 
0.33 
0.42 

 
2 

 
0.23

4. ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่

99 
123 
63

3.93 
3.95 
4.07

0.46 
0.42 
0.52 

 
2 

 
1.78

รวม 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่

99 
123 
63

3.80
3.76
3.84

0.35 
0.31 
0.42 

 
2 

 
1.00

 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ความคิดเห็นต่อปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถาน 
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ของครูผู้สอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีความต้องการไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบรายคู่เก่ียวกับระดับปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ปัญหาการพฒันาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
(N = 99)

ขนาดใหญ ่
(N = 63)

ขนาดกลาง 
(N = 123)

Χ = 3.4886 Χ = 3.3689 Χ = 3.3663
ขนาดเล็ก Χ = 3.4886 
ขนาดใหญ่ Χ = 3.3689 
ขนาดกลาง Χ = 3.3663 

- .1197* 
- 

.1222* 
.0025 

- 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผลการเปรียบเทียบรายคู่ เก่ียวกับปัญหาการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาด
กลางมีความคิดเห็นต่อปัญหาแตกต่างกัน ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และโรงเรียนขนาด
ใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อปัญหาแตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบระดับความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถาน 
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
จําแนกตามประสบการณ์ 

 

ความต้องการพัฒนาการบรหิารงาน
วิชาการในสถานศึกษา ประสบการณ์ N Χ S.D. t P 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตํ่ากว่า 10 ปี 
10 ปี ขึ้นไป 

152 
133 

3.61 
3.57

0.31 
0.32 1.06 0.29

2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตํ่ากว่า 10 ปี 
10 ปี ขึ้นไป

152 
133

4.64 
4.68

0.19 
0.19 -1.79 0.07

3. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ตํ่ากว่า 10 ปี 
10 ปี ขึ้นไป

152 
133

4.60 
4.57

0.36 
0.37 0.76 0.44

4. ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ตํ่ากว่า 10 ปี 
10 ปี ขึ้นไป 

152 
133 

4.66 
4.27

0.18 
0.50 8.74 0.00* 

รวม ตํ่ากว่า 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป 

152 
133

4.37
4.27

0.26 
0.34 0.30 0.26 

 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ตํ่ากว่า 
10 ปีกับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป ทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความต้องการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ ตํ่ากว่า 10 
ปีกับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป มีความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถาน 
ศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
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ตารางที่ 4.16 การเปรียบเทียบระดับความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถาน 
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ความต้องการพัฒนาการบรหิารงาน
วิชาการในสถานศึกษา 

ขนาด 
โรงเรียน N Χ S.D. t P 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่

63 
123 
99

3.60 
3.57 
3.59

0.32 
0.34 
0.25 

 
2 

 
0.16

2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่

63 
123 
99

4.63 
4.66 
4.70

0.19 
0.20 
0.18 

 
2 

 
2.42

3. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่

63 
123 
99

4.38 
4.69 
4.71

0.48 
0.21 
0.24 

 
2 

 
28.07

4. ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่

63 
123 
99

4.40 
4.53 
4.50

0.44 
0.37 
0.47 

 
2 

 
2.56

รวม 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่

63 
123 
99

4.20
4.32
4.31

0.19 
0.15 
0.17 

 
2 

 
10.94

 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ของครูผู้สอนที่อยู่โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความ
ต้องการไม่แตกต่างกัน ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความต้องการแตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.17  การเปรียบเทียบรายคู่เก่ียวกับระดับความต้องการในการพัฒนาการบริหาร 
งานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําแนกตามขนาด
โรงเรียน  

 

ความต้องการพัฒนาการบรหิาร 
งานวิชาการในสถานศึกษา 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดใหญ ่
(N = 63) 

ขนาดกลาง 
(N = 123) 

ขนาดเล็ก 
(N = 99) 

Χ = 4.7111 Χ = 4.6959 Χ = 4.3859
ขนาดใหญ่ Χ = 4.7111 
ขนาดกลาง Χ = 4.6959 
ขนาดเล็ก Χ = 4.3859 

- 
 

.0152 
- 
 

.3253* 

.3101* 
- 

 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผลการเปรียบเทียบรายคู่เก่ียวกับความต้องการในการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 
2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดกลางมีความต้องการแตกต่างกัน โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็กมีความ
ต้องการแตกต่างกัน 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเก่ียวกับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ผู้วิจัยได้ทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลและได้จัดลําดับผลการวิจัย ดังน้ี 

5.1  ความมุ่งหมายของการวิจัย 
5.2  สรุปผล 
5.3  อภิปรายผล 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
 

5.1.ความมุ่งหมายของการศึกษา 
5.1.1 เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2  
5.1.2 เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถาน 

ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ 
และขนาดของโรงเรียน 

 
5.2 สรุปผล 

จากการศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 สรุปผลได้ดังน้ี 

5.2.1 ปัญหาพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามรายด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รองลงมาคือ  
ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และลําดับสุดท้ายคือ 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า 

 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ คือ จัดทําโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรให้
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เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น กําหนดนโยบาย การจัดทําหลักสูตร การ
บริหารหลักสูตร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ของ
สถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ตรวจสอบ ควบคุมการวิเคราะห์การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
อย่างมีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

 2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนก
ตามรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ให้คําปรึกษาแก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่งเสริมให้ครูนําภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมี
การส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

 3. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกตาม
รายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ส่งเสริมให้ครูวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยเป็นครูพ่ีเลี้ยงในการทําวิจัยของครูคน
อ่ืน สนับสนุนให้ครูมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ส่งเสริมให้ครูมีความรู้และ
ความเข้าใจเก่ียวกับการทําวิจัย 

 4. ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อจําแนกตามรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา วางแผนส่งเสริมให้ครูแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการสอนใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน จัดทําโครงสร้างด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ วางแผนการส่งเสริมให้ครูผู้สอน ผลิตใช้อุปกรณ์
การสอนให้ตรงกับจุดประสงค์เน้ือหา และกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ 

5.1.2 ความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามรายด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และลําดับสุดท้ายคือ 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า 

 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ คือ ตรวจสอบ และประเมินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ของสถานศึกษา ตรวจสอบ ควบคุมการวิเคราะห์การ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย นําผลที่ได้มาวิเคราะห์ และ
สรุปผลการประเมินเพ่ือการพัฒนา และปรับปรุง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ สร้างขวัญกําลังใจให้กับ
บุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกตามราย
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ส่งเสริมให้ครูนําภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 



88 

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายของการนําหลักสูตร
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมรักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียนสําหรับผู้เรียนอย่างต่อ 
เน่ือง ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด จัดครูประจําช้ัน ประจําวิชาโดยคํานึงถึงความสามารถประสบการณ์และ
ความถนัด 

 3. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อจําแนก
ตามรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้นําทางวิชาการ ติดตามประเมินผลงาน 
ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีความรูความสามารถด้านการวิจัยเป็นครูพ่ี
เลี้ยงในการทําวิจัยของครูคนอ่ืน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ส่งเสริมให้ครูวิจัยเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 4. ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อจําแนกตามรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ คือ แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบเก่ียวกับด้านพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา วาง 
แผนส่งเสริมให้ครูแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ในการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะการใช้ และการดูแลรักษาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ประเมินครู ด้านพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือ จัดทําโครงสร้างด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

5.1.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 
จําแนกตามประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน ส่วนความคิดเห็นของครูจําแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกัน 
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งได้ทําการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นต่อปัญหาแตกต่าง
กัน ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นต่อปัญหาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05  

5.1.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
จําแนกตามประสบการณ์และขนาดโรงเรียน แตกต่างกัน โดยโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาด
กลางมีความต้องการด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน โรงเรียนขนาดใหญ่และ
โรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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5.3 อภิปรายผล 
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลการ
ศึกษาวิจัยได้ดังน้ี 

5.3.1 ปัญหาการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามรายด้าน ด้านที่มีค่า 
เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รองลงมาคือ ด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และลําดับสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการนํา
ผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาโดยผู้บริหารสถานศึกษากําหนดนโยบาย การจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ของสถานศึกษา แต่งต้ังบุคลากรรับผิด 
ชอบเก่ียวกับการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ
ท้องถิ่น และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริม
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและเอ้ือต่อ
กระบวนการเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าเทคนิคการสอนใหม่ ๆ และส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูศึกษางานวิจัยเพ่ือนําผลมาปรับใช้
กับการเรียนการสอนของตน จัดหาทรัพยากร แหล่งวิทยาการ และสถานประกอบการจากภายนอก
โรงเรียนมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะการใช้ และการดูแล
รักษาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา วิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโน-
โลยีการ ศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัย ตรีโชค กางก้ัง (2552) ได้ศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี พบว่า สภาพการบริหารงานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวม
และรายด้านอยู่ระดับมาก โดยโรงเรียนมีสภาพการบริหารงานด้านกิจกรรมนักเรียนเป็นอันดับแรก
รองลงมาเป็นด้านการเรียนการสอน และมีสภาพการบริหารงานด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือการ
เรียนการสอนเป็นอันดับสุดท้าย ส่วนปัญหาการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยโรงเรียนมีปัญหาการบริหารงานด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก 
รองลงมาเป็นด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้และมีปัญหาด้านการบริหารงานนักเรียนเป็น
อันดับสุดท้าย สอดคล้องกับ อุนากรรณ์ สวนมะม่วง (2553) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผล 
การวิจัยพบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

5.3.2 ความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกตามราย
ด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการวิจัยเพ่ือ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และลําดับ
สุดท้ายคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จากผลการวิจัยควรนําไปปรับปรุงและพัฒนาโดย
ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างขวัญ และกําลังใจให้กับบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
การแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูนําภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครองชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และส่งเสริมให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร ส่งเสริมให้ครูทําวิจัยในช้ันเรียน และติดตามประเมินผลงานด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทําโครงสร้างด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา วางแผน
ส่งเสริมให้ครูแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ในการจัด 
การเรียนการสอน และวางแผนการส่งเสริมให้ครูผู้สอน ผลิตใช้อุปกรณ์การสอนให้ตรงกับจุดประสงค์
เน้ือหา และกิจกรรมที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ วราภรณ์ อริยธนพล (2552) ได้
ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงาน 
วิจัย ตรีโชค กางก้ัง (2552) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก 

5.3.3 ผลเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยจําแนกตามประสบ 
การณ์และขนาดโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน ปฏิสัมพันธ์ปัญหาการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถาน 
ศึกษาระหว่างประสบการณ์การทํางานกับขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน มีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเพราะมีการแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น และประสานความร่วมมือกับหน่วย 
งานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม การติดตามประเมินผลงานด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทํา
โครงสร้างด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา วางแผนส่งเสริมให้ครูแสวงหาวิทยาการ
ใหม่ ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการที่มี
ประสบการณ์ต่างกันก็จะมีเทคนิค วิธีการ และรูปแบบการทํางานที่ต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พิทักษ์ อักษรศิลป์ (2554) ได้ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านบึง 
“อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 พบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อยซึ่งเรียงจากมากไป
หาน้อยคือ ด้านการนิเทศภายใน ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรด้านการประกันคุณภาพ
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การศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยในช้ันเรียน และด้านการวัดผลประเมินผล
การศึกษา เมื่อจําแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทํางานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติ  

5.3.4 ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ตามความคิดเห็นครูผู้สอนจําแนกตาม
ประสบการณ์และขนาดโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน ปฏิสัมพันธ์ความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชา 
การในสถานศึกษาระหว่างประสบการณ์การทํางานกับขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน มีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเพราะครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานและปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดต่างกัน จะมีแนวคิด ความรู้ความรู้ความเข้าในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ประเมิน สถานภาพ เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมาย และคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ การศึกษา
ค้นคว้า เทคนิคการสอนใหม่ ๆ ตามแนวทางการศึกษาและนโยบายที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดเดียว 
กัน ซึ่งสอดคล้องกับ อุนากรรณ์ สวนมะม่วง (2553) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบว่า มีสภาพ 
การบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาขนาดกลาง มีค่าเฉล่ียในภาพรวม
มากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ สภาพการบริหารงานวิชาการ 
ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
สถานศึกษามีปัญหาการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยโดยสถานศึกษาขนาดกลาง มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีปัญหาการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 

   
5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากข้อค้นพบของการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหาจากแบบสอบถาม เพ่ือนํามาเป็น

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ประโยชน์ ของการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ดังน้ี 

1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและดําเนินงานตามแผน มีการแบ่งงานตามหลักการมี
ส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน สร้างความตระหนัก
ให้แก่บุคลากรและชุมชนให้เห็นความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ครูควรได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพตามความ
ต้องการและความจําเป็นในสถานศึกษาแสวงหาความรู้อยู่เสมอและกําหนดผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวัง
รายภาคและรายปี 
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3. ควรมีการส่งเสริมให้ครู ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน มีการจัดระบบสารสนเทศภายในอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 

4. ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

5.4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 1. ควรวิจัยเก่ียวกับปัญหา และความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถาน 

ศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน เพ่ือจะได้ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้มาตร 
ฐานย่ิงขึ้น 

 2. ควรวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร สดเอ่ียม 
 การศึกษา กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาการบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร ์
 การศึกษา  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม พรหมเมืองคุณ 
 การศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาการบริหาร  
 
4. ดร.สเุทพ บุญเติม 
 การศึกษา ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 
5. ดร.นวภา วงษ์อินตา 
 การศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 
2 โดย แบบสอบถามฉบับน้ี 

1. แบบสอบถามฉบับน้ี แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
2. โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความท่ีเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่าน และ

หน่วยงานของท่าน 
3. การตอบแบบสอบถามชุดน้ี คําตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการศึกษาขอความ 

กรุณาให้ท่านตอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ ทุกตอน ตามความเป็นจริง 
4. คําตอบของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใดผู้ศึกษา

ค้นคว้าจะเก็บข้อมูลที่ท่านตอบไว้เป็นความลับ และนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในภาพรวมเท่าน้ัน 
ขอขอบคุณอย่างสูงที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาในการแสดงความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม 

คําตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้วิจัย 
 
 
 
   นางสมจิตร ภักด์ิมี 
    นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (     ) ซึ่งตรงกับความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่าน 
 
1. ประสบการณ์ด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ 
 (     ) ตํ่ากว่า 10 ปี 
 (     ) 10 ปีขึ้นไป 
 
2. ขนาดของโรงเรียน 
 (     ) โรงเรียนขนาดใหญ่ 
 (     ) โรงเรียนขนาดกลาง 
 (     ) โรงเรียนขนาดเล็ก 
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ตอนท่ี 2 ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา เรื่องปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษา หนองบัวลําภู เขต 2 

 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย (  ) ในช่องที่ตรงกับปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการ ในสถานศึกษาของท่าน โดยแบ่งระดับของสภาพการดําเนินงานแบ่งเป็น 5 ระดับ 
คือ 

5 หมายถึง มีปัญหาในการดําเนินการ/ความต้องการพัฒนาในด้านน้ันอยู่ในระดับ มากที่สุด 
4 หมายถึง มีปัญหาในการดําเนินการ/ความต้องการพัฒนาในด้านน้ันอยู่ในระดับ มาก 
3 หมายถึง มีปัญหาในการดําเนินการ/ความต้องการพัฒนาในด้านน้ันอยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง มีปัญหาในการดําเนินการ/ความต้องการพัฒนาในด้านน้ันอยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง มีปัญหาในการดําเนินการ/ความต้องการพัฒนาในด้านน้ันอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

ข้อ การดําเนินการ 
ระดับปญัหา ระดับความตอ้งการ

พัฒนา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา           
1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ขอ้มูลสาระ
สนเทศความต้องการของผู้ปกครอง สังคม 
ชุมชนและท้องถิ่น 

          

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมิน สถานภาพ 
เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และ
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 

          

3. กําหนดนโยบาย การจัดทําหลักสูตร การ 
บริหารหลักสูตร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 

          

4. จัดทําโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
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ข้อ การดําเนินการ 
ระดับปญัหา ระดับความตอ้งการ

พัฒนา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5. แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทํา
และพัฒนาหลกัสูตรให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น

          
 

6. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ เครื่องใช้ 
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา

          

7. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา

          

8. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรใหม้ีความรู้ทักษะ 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ การใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาพัฒนาหลักสูตร 

          

9. สร้างขวัญ และกําลังใจให้กับบุคลากรในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

          

10. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

          

11. ตรวจสอบ ควบคุมการวิเคราะห์การใช้ 
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีมาตรฐานโดย 
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

          

12. ตรวจสอบ และประเมินการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
และคุณลกัษณะอันพ่ึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

          

13. นําผลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปผล  
การประเมินเพ่ือการพัฒนา และปรับปรุง 

          

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้     
14. ส่งเสริมใหค้รูจดัทําแผนการจัดการเรียนรู้

ตามสาระการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
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ข้อ การดําเนินการ 
ระดับปญัหา ระดับความตอ้งการ

พัฒนา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

15. จัดครูประจําช้ัน ประจําวิชาโดยคํานึงถึง
ความสามารถประสบการณ์และความถนัด 

          

16. ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้โดยจัด
เน้ือหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความ
สนใจและเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้

          

17. มีการส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าเทคนิคการ
สอนใหม่ ๆ 

          

18. ครูและชุมชนมสี่วนร่วมในการกําหนด
เป้าหมายของการนําหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

          

19. ให้คําปรึกษาแก่ครูในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

          

20. ส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมรักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่
เรียนสําหรับผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง

          

21. ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้โดยปลูก 
ฝังคุณธรรม คา่นิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

          

22. ส่งเสริมใหค้รูนําภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่าย
ผู้ปกครองชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม

          

23. ส่งเสริมใหม้ีการนิเทศการเรียนการสอนแก่
ครูในกลุม่สาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศ
แบบมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมติร 

          

24. ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

          

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา     
25. ส่งเสริมใหค้รูศกึษางานวิจัยเพ่ือนําผลมา

ปรับใช้กับการเรียนการสอนของตน
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ข้อ การดําเนินการ 
ระดับปญัหา ระดับความตอ้งการ

พัฒนา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

26. ส่งเสริมใหค้รูวิจัยเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

          

27. ส่งเสริมใหค้รูมคีวามรู้และเข้าใจเก่ียวกับการ
ทําวิจัย 

          

28. ส่งเสริมใหค้รูทาํวิจัยในช้ันเรียน     
29. ส่งเสริมใหค้รูมคีวามรู้ความสามารถด้านการ

วิจัยเป็นครูพ่ีเลี้ยงในการทําวิจัยของครูคน
อ่ืน 

          

30. ส่งเสริมใหค้รูเป็นผู้นําทางวิชาการ     
31. ติดตามประเมินผลงานด้านการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          

32. สนับสนุนให้ครมูีการเผยแพร่ผลงานวิจัย     
33. ส่งเสริมใหค้รูมกีารนําวิจัยในช้ันเรียนของ

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนมาพัฒนาการเรียนการ
สอน 

          

ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา     
34. วิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้สื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน

          

35. วางแผนการส่งเสริมใหค้รูผูส้อน ผลิตใช้ 
อุปกรณ์การสอนให้ตรงกับจุดประสงค์ 
เน้ือหา และกิจกรรมที่กําหนดในแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

          

36. วางแผนส่งเสริมให้ครแูสวงหาวิทยาการ 
ใหม ่ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือท้องถิ่น
มาใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน

          

37. จัดทําโครงสร้างด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการศึกษา 
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ข้อ การดําเนินการ 
ระดับปญัหา ระดับความตอ้งการ

พัฒนา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

38. แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบเก่ียวกับด้าน 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การศึกษาเหมาะสมกับสภาพการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา

          

39. จัดหาทรัพยากร แหล่งวิทยาการ และ 
สถานประกอบการจากภายนอกโรงเรียนมา
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 

          

40. มอบหมายให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความรู้ ความสามารถในการเก็บรวบรวม 
ดูแล บํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน

          

41. ผู้บริหารสถานศึกษาได้กําหนดนโยบาย 
และวางแผนในการจัดหาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการศึกษา 

          

42. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะ การใช้ 
และการดูแลรักษาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการศึกษา 

          

43. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผูส้อนพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

          

44. ประเมินครู ด้านพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการศึกษา 

          

45. วิเคราะห์ ควบคุม จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลจากการรายงาน 
ติดตาม พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา

          

46. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานในการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

          

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ง  

แบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ (IOC) 
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ตารางแสดงค่าดัชนคีวามสอดคล้องของแบบสอบถาม 
 

ข้อที่ ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ (คนที่ 1- 5) รวม IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

1. 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้
2. 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
3. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
4. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
5. 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
6. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
7. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
8. 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 
9. 0 1 1 1 0 3 0.60 ใช้ได้
10. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
11. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 
12. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
13. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้

ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
1. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
2. 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้
3. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 
4. 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้
5. 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้
6. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 
7. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
8. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
9. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 
10. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
11. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
1. 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้
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ข้อที่ ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ (คนที ่1- 5) รวม IOC แปลผล 1 2 3 4 5
2. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
3. 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
4. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้
5. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
6. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 
7. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
8. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
9. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 

ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
2. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 
3. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
4. 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้
5. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
7. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้
8. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 
9. 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้
10. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้
11. 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 
12. 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้
13. 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้
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ประวตัิผู้วิจยั 
 
ชื่อ - สกุล  : นางสมจิตร ภักด์ิมี 
วันปีเกิด  :  วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2507 
สถานที่เกิด  : อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  : บ้านเลขที่ 58/1 หมู่ 1 ตําบลวังปลาป้อม อําเภอนาวัง  
    จังหวัดหนองบัวลําภู รหัสไปรษณีย์ 39170 
 
การศึกษา  
 พ.ศ. 2521 : ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านวังปลาป้อม อําเภอนาวัง  
    จังหวัดหนองบัวลําภู  
 พ.ศ. 2526 : มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม อําเภอเมืองเลย 
    จังหวัดเลย 
 พ.ศ. 2539 : ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  
   สถาบันราชภัฏเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 พ.ศ. 2558 :  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
   การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย อําเภอเมืองเลย 
   จังหวัดเลย   
 
ประสบการณ์การทํางาน   
 ปัจจุบัน :  ครูผู้ดูแลเด็ก 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวช้าง ตําบลวังปลาป้อม 
   อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู รหัสไปรษณีย์ 39170 
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