


 
 

สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นลพรรณ  ภูวงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ธันวาคม 2560 

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 
 



สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นลพรรณ  ภูวงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ธันวาคม 2560 

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 



THE STATE AND PROBLEMS OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF 
SCHOOLS UNDER NONGBUA LAMPHU PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

NONLAPHAN  PHUWONG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 
FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 

DEPARTMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
GRADUATE SCHOOL  

MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY 
DECEMBER 2017 

(COPYRIGHT OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY) 





5820850532015 : สาขาวิชา: การบริหารการศึกษา; ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) 
ค าส าคัญ : งานวิชาการของโรงเรียน 

นลพรรณ ภูวงษ์ : สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 (THE STATE AND PROBLEMS OF 
ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOLS UNDER NONGBUA LAMPHU PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2) กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์, 223 หน้า, ปี พ.ศ. 2560. 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และเพ่ือเปรียบเทียบสภาพและ
ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และ
ขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2559 รวม
ทั้งสิ้น 1,625 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 280 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารโรงเรียน 35 คน และครูผู้สอน 245 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.981 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t-test for Independent samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
way ANOVA) ด้วยสถิติเอฟ (F-test) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé)  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก (   = 4.02) ส่วนปัญหาการ
ด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.93)  

2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  



ข 

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวิชาการ จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพ 
รวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 3 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน ส่วนปัญหาการด าเนิน 
งานวิชาการของโรงเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

4. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า มี 2 ด้านไม่แตกต่างกัน คือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการ 
ศึกษา มี 3 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษา การนิเทศการศึกษา และการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน ส่วนอีก 7 ด้านที่เหลือ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัญหา
การด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี 2 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน และ การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และมี 2 ด้านที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา ส่วนอีก 8 ด้านที่เหลือ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01  
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The objectives of the research were to study the conditions and problems 

of the academic administration of schools under Nong Bua Lamphu Primary 
Educational Service Area Office 2, and to compare the conditions and problems of 
the academic administration of schools under Nong Bua Lamphu Primary Educational 
Service Area Office 2, classified by positions, educational levels, work experiences 
and school sizes. The samples of the research were totally 280 persons of 35 school 
administrators and 245 teachers, selected by Krejcie and Morgan’s table. The 
instrument of the research used to collect data was the rating-scale questionnaire 
with the entire validity of 0.981. The statistics used to analyze the data were 
comprised of frequency, percentage, mean, standard deviation, the t-test for 
independent samples, and the one-way analysis of variance (ANOVA). In case paired 
differences were found, the Scheffé’s method was utilized. 

The research findings were found as follows:  
1. The conditions of the academic administration of schools under Nong 

Bua Lamphu Primary Educational Service Area Office 2 were found to be overall and 
in each aspect at a higher level (  = 4.02). The problems of the academic 
administration of those schools were found to be overall and in each aspect at a 
moderate level (= 2.93). 

2. The comparison of the conditions of the academic administration of 
schools under Nong Bua Lamphu Primary Educational Service Area Office 2, classified 
by administrative positions, was found not to be overall different and in each aspect. 
In addition, the comparison of the problems of the academic administration of those 
schools, classified by administrative positions, was found not to be overall different. 
Considered in each aspect, the development of internal quality assurance system 
was found to be different at a statistically significant level of .05.  
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3. The comparison of the conditions and the academic administration of 
those schools, classified by educational levels, was found to be overall different at a 
statistically significant level of .05. Considered in each aspect, the development of 
learning resources was found to be different at a statistically significant level of .05. 
Three aspects: research and development of education quality, the development of 
internal quality assurance system, and the academic promotion to the community, 
were found to be different at a statistically significant level of .01 but eight aspects 
were not found to be different. The comparison of the problems of the academic 
administration of the schools, classified by educational levels, was found not to be 
overall different and in each aspect.  

4. The comparison of conditions of the academic administration of those 
schools, classified by work experiences, was found to be overall different at a 
statistically significant level of .01. Considered in each aspect, two aspects: the 
development of internal quality assurance system, and academic support and 
promotion to individuals, families, organizations, agencies and institutions, were 
found not to be different. Three aspects: the curriculum development, the 
educational supervision, and the academic promotion to the community, were found 
to be different at a statistically significant level of .05; the other seven aspects were 
found to be different at a statistically significant level of .01. The comparison of the 
problems of the academic administration of those schools, classified by work 
experiences, was found not to be overall different. Considered in each aspect, two 
aspects: the development of internal quality assurance system, and the cooperation 
of academic development with other institutions, were found to be different at a 
statistically significant level of .05. 

5. The comparison of conditions of the academic administration of those 
schools, classified by school sizes, was found to be overall and in each aspect 
different at a statistically significant level of .01. The comparison of problems of the 
academic administration of those schools, classified by school sizes, was found to be 
overall different at a statistically significant level of .01. Considered in each aspect, 
two aspects: the development of internal quality assurance system and the 
academic support and promotion to individuals, families, organizations, agencies and 
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institutions, were found not to be different. Two aspects: the academic promotion to 
the community, and the cooperation of academic development with other 
institutions, were found to be different at a statistically significant level of .05, and 
the other eight aspects were found to be different at a statistically significant level  
of .01.  

 
 



ฉ 
 

ประกาศคุณูปการ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง จากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า และข้อคิดเห็น 
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน และให้ก าลังใจด้วยดี เสมอมา ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วย ศิริเกษ  
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้ว
อินทร์ และดร.สุภชัย จันปุ่ม ที่ไดก้รุณาตรวจสอบ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือการ
วิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้แก่
ผู้วิจัย ซึ่งมีส่วนส าคัญที่ท าให้การท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้มีความส าเร็จ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความเสีย  
สละของท่านเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ทุกท่านที่ให้การ
ช่วยเหลือในงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และเพ่ือนทุกคนที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมา
และอาจารย์ประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ที่ได้อนุเคราะห์แปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใน
พระคุณเป็นอย่างสูง คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ครู และ
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและ
รายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  117 

4.21 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
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งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน เป็นรายคู ่ 125 

4.28 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการแนะแนวการ 
ศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน เป็นรายคู ่ 125 

4.29 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน เป็นรายคู ่ 126 

4.30 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน เป็นรายคู่ 126 

4.31 แสดงระดับปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน 128 

4.32 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  131 

4.33 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน เป็น 
รายคู่ 133 

4.34 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน เป็นรายคู่ 133 

 



ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
4.35 แสดงระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตาม 
ขนาดของสถานศึกษา 135 

4.36 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้าน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 138 

4.37 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 140 

4.38 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 140 

4.39 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 142 

4.40 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 142 

4.41 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 143 

4.42 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 143 

4.43 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 145 

 



ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
4.44 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการแนะแนวการ 
ศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 145 

4.45 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาระบบการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 147 

4.46 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้
วิชาการแก่ชุมชน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 147 

4.47 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
เป็นรายคู ่ 149 

4.48 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการ 
ศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 149 

4.49 แสดงระดับปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตาม 
ขนาดของสถานศึกษา 151 

4.50 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้าน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 154 

4.51 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 156 

4.52 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 156 



ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
4.53 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 158 

4.54 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 158 

4.55 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัต 
กรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 160 

4.56 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 160 

4.57 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 161 

4.58 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการแนะแนวการ 
ศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 161 

4.59 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้
วิชาการแก่ชุมชน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู ่ 163 

4.60 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
เป็นรายคู ่ 163 

 



ณ 

สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิที ่  หน้า 
1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 4 
2.1 ขอบข่ายการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 13 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาของประชาชนในประเทศมาก โดยก าหนดเจตนารมณ์อย่างชัดเจนใน
การจัดการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศโดยได้บัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่
รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่
ในสภาวะยากล าบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดย
ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หน้า 19) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 บัญญัติว่าการจัดการศึกษามีจุดมุ่ง 
หมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญาความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและได้
ก าหนดสาระการปฏิรูปการศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้านเป็นการปฏิรูปเพ่ือให้มีเอกภาพด้านนโยบายมี
ความหลากหลาย ในทางปฏิบัติโดยยึดหลักการกระจายอ านาจไปสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถาน 
ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข การด าเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพโดยยึดเงื่อนไขและ
หลักการส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 4 อย่างและหนึ่งในหลักการนั้นคือ
การกระจายอ านาจ (Decentralization) มาตรา 39 ก าหนดสาระส าคัญให้กระทรวงกระจายอ านาจ
ด้านการบริหารและจัดการศึกษาด้านการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไปให้คณะกรรมการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550, หน้า 1)  

การศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตพร้อมที่จะท าประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตน โดยให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งกายและ
จิตใจ ท างานเป็นและครองชีวิตอย่างสงบสุข และยังเป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
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อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีฝีมือในการท างานและคุณธรรม โดยถือว่าผู้ที่เรียนจบการศึกษาในระดับนี้
จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันให้เด็ก
ได้รับการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความสุข ความพอใจและการเป็นพลเมืองดีของชาติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หน้า 3) 

การด าเนินงานด้านวิชาการจึงเป็นงานหลักที่ส าคัญที่สุดในการบริหารและจัดการในสถาน 
ศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่ายของเนื้อหา และหลักการบริหารงาน
ด้านวิชาการอย่างลึกซึ้งในขอบข่ายของงานวิชาการ เช่น หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน การนิเทศภายใน การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
(ส านักงานพัฒนาระบบการบริหาร. 2545, หน้า 111) ภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจใน
การบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดย
อิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมิน 
ผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545, หน้า 5) 

ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้
การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จเมื่อผู้บริหารมีความสามารถและได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานที่มี
ความสามารถย่อมส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงาน (รัตนา กาญจนพันธุ์. 2553, หน้า 1) 

ปัญหาการจัดการศึกษาในปัจจุบัน เกิดจากสภาพปัญหาทางด้านระบบบริหาร และการจัด 
การของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการรวมศูนย์อ านาจไว้ในส่วนกลาง แม้จะมีการมอบอ านาจไว้เพียง
บางเรื่อง การกระจายอ านาจลงสู่เขตพ้ืนที่การศึกษายังมีน้อย ในการบริหารงานโดยเฉพาะในด้าน
นโยบายและแผน งบประมาณและความไม่ต่อเนื่องของแผน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ระดับสูงและทางการเมือง ท าให้เกิดความสูญเปล่าทั้งในด้านทรัพยากรและก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง
หลายประการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542, หน้า 2) 

จากเหตุผลดังกล่าว เป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงาน
วิชาการของโรงเรียนและเพ่ือน าเสนอแนวทางการด าเนินงานวิชาการที่เหมาะสมท าให้การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาอ่ืน
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการด าเนินงานวิชาการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพ และปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบสภาพ และปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา ประสบ 
การณใ์นการท างาน และขนาดของสถานศึกษา 

 

1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 
1.3.1 ข้าราชการครูในโรงเรียน ที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับสภาพ  

และปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองบัวล าภ ูเขต 2 แตกต่างกัน 

1.3.2 ข้าราชการครูในโรงเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับสภาพ
และปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภ ูเขต 2 แตกต่างกัน 

1.3.3 ข้าราชการครูในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับ 
สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภ ูเขต 2 แตกต่างกัน 

1.3.4 ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับ
สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 แตกต่างกัน 

 

1.4 กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ยึดกรอบแนวคิดของการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข) ตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการค้นคว้าวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1.1 
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 ตัวแปรต้น  ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

สถำนภำพของผู้ตอบแบบ 
สอบถำม 
 

1. ต าแหน่งหน้าที่ ได้แก่ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน 
2) ครูผู้สอน 

2. ระดับการศึกษา ได้แก่ 
1) ปริญญาตรี 
2) สูงกว่าปริญญาตรี 

3. ประสบการณ์ในการท างาน 
ได้แก่ 

1) น้อยกว่า 10 ปี 
2) 10-20 ปี 
3) มากกว่า 20 ปี 

4. ขนาดของสถานศึกษา 
1) ขนาดเล็ก 
2) ขนาดกลาง 
3) ขนาดใหญ ่

สภำพและปัญหำกำรด ำเนินงำนวิชำกำรของ
โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองบัวล ำภูเขต 2 ตำมขอบข่ำย
กำรบริหำรงำน 12 ด้ำน คือ 
 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 

การศึกษา 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชา 
การกับสถานศึกษาอ่ืน 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัด
การศึกษา 
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การวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 12 ด้าน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ข) ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) ด้าน
การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน และ12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันที่จัดการศึกษา 

1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น
105 โรง จ านวน 1,625 คน โดยแยกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 105 คน ครูผู้สอน จ านวน 1,520 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 280 คน แยก
เป็น ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 35 คน ครูผู้สอน 245 คน  

1.5.3 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
 1.5.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  
  1) สถานภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้แก ่
   1.1) ผู้บริหารโรงเรียน 
   1.2) ครูผู้สอน 
  2) ระดับการศึกษา ได้แก่ 
    2.1) ปริญญาตรี 
    2.2) สูงกว่าปริญญาตรี 
  3) ประสบการณใ์นการท างาน ได้แก่ 
   3.1) น้อยกว่า 10 ปี 
    3.2) 10-20 ปี 
    3.3) มากกว่า 20 ปี 
   4) ขนาดของสถานศึกษา 
    4.1) ขนาดเล็ก 
    4.2) ขนาดกลาง 
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    4.3) ขนาดใหญ ่
 1.5.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 

แบ่งเป็น 12 ด้านตามขอบข่ายงานวิชาการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2542) ได้แก่  
  1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
  2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
  3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
  4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
  7) การนิเทศการศึกษา  
  8) การแนะแนวการศึกษา  
  9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  10) การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน  
  11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และ 
  12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร

หน่วยงาน และสถาบันที่จัดการศึกษา 
 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.6.1 ผลการศึกษาท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
1.6.2 ผลการศึกษาท าให้ทราบข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ค านิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
กำรด ำเนินงำนวิชำกำร หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการที่อาศัยบุคคลหลายฝ่ายร่วม 

มือกันวางแผน น าทรัพยากรต่าง ๆ มาด าเนินการ จัดกิจกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ 
ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้อง 
การของหลักสูตร ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตไว้ 12 ด้าน ได้แก่ 
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กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับมวลประสบ 
การณ์ที่สถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียนตามสภาพ และความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากประสบการณ์เดิม
ไปสู่ประสบการณ์ใหม่ เป็นการมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดให้เกิดการเรียนรู้ 

กำรวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบผลการ
เรียนรู้และพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เพ่ือน าผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอน และการน าผลการเรียนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่ผู้เรียนสะสมไว้จาก
สถานศึกษาเดียวกัน หรือต่างสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมาประเมินเป็นผลการเรียน
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรในระดับใดระดับหนึ่งที่ผู้เรียนจะเข้าศึกษาต่อ 

กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางบริหาร
จัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูศึกษาวิเคราะห์
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือในการศึกษา 
วิเคราะห์วิจัยตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการ
กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 

กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ หมายถึง การจัดท าและพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งเครือข่ายการเรียน 
รู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 

กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การจัดเตรียมแหล่งศึกษาค้นคว้า เช่น ห้องสมุดเพ่ือการ 
ศึกษาอย่างเพียงพอเหมาะสม 

กำรนิเทศกำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการร่วมมือของผู้นิเทศกับครูผู้สอนผู้บริหารสถาน 
ศึกษา และบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาที่กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการสอน
ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ อันจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุสูงสุด 

กำรแนะแนวกำรศึกษำ หมายถึง การให้ค าปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือในด้าน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนรู้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ หมายถึง การติดตามตรวจสอบ 
และตัดสินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาเองหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ดูแลสถานศึกษานั้น 

กำรส่งเสริมควำมรู้วิชำกำรแก่ชุมชน หมายถึง การที่สถานศึกษาได้ร่วมกับบุคคลครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบ 
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การ และสถาบันสังคมอ่ืน ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
นับตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การใช้ประโยชน์ และการประเมินผล ตลอดจนการสร้างชุมชนให้
เป็นแหล่งการเรียนรู้โดยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำอ่ืน หมายถึง การมีส่วน
ร่วมในการวางแผนร่วมกันในการพัฒนาวิชาการ การด าเนินงานพัฒนาวิชาการ การสรุป และรายงาน
ผล การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 

กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงำนและ
สถำบันที่จัดกำรศึกษำ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการส ารวจความรู้ของบุคคล ครอบครัวองค์กรและ
สถานศึกษาอ่ืน การวางแผนส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ การสรุป การรายงานผลให้กับหน่วย 
งาน และองค์กรต่าง ๆ  

สภำพกำรด ำเนินงำนวิชำกำร หมายถึง สภาวะที่ปฏิบัติงาน หรือกระบวนการด าเนินงาน
ของกิจกรรมทุกชนิดที่ก าลังด าเนินการอยู่หรือที่ปรากฏเห็นผลอยู่ในปัจจุบัน 

ปัญหำกำรด ำเนินงำนวิชำกำร หมายถึง เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นข้อที่
ต้องพิจารณาแก้ไขท่ีท าให้ไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นสิ่ง
ที่ต้องแก้ไข  

โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 หมายถึง 
สถานศึกษาของรัฐบาลที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 105 
โรงเรียน 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอนในโรงเรียน 

ต ำแหน่งหน้ำที่ หมายถึง ต าแหน่งหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

ผู้บริหำรโรงเรียน หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาการใน
ต าแหน่งอ านวยการสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ครูผู้สอน หมายถึง ครูที่ปฏิบัติงานด้านการสอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ระดับกำรศึกษำ หมายถึง วุฒิที่ส าเร็จการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ในปีการศึกษา 2559 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปริญญาตรี และ2) สูงกว่าปริญญาตรี 
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ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียน และครูผู้สอนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่1) น้อยกว่า 10 ปี 2) 10-20 ปี 3) มากกว่า 20 ปี 

ขนำดสถำนศึกษำ หมายถึง สถานศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ก าหนดตามจ านวนนักเรียน โดยใช้เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเดิม 
แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ  

ขนำดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1-120 คน 
ขนำดกลำง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121-300 คน 
ขนำดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 301 คนขึ้นไป 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
2.1 การด าเนินงานวิชาการ 
  2.1.1  ความหมายและความส าคัญของงานวิชาการ 
  2.1.2  การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิชาการ 
2.2 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษาส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

2.1 การด าเนินงานวิชาการ 
2.1.1. ความหมายและความส าคัญของงานวิชาการ 
ในสถานศึกษา งานวิชาการ ถือว่าเป็นงานส าคัญซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดถึงความส าเร็จและความ 

สามารถของผู้บริหาร เพราะงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของสถานศึกษา ดังนั้น จึงต้อง
ศึกษาถึงความหมายและความส าคัญของงานวิชาการ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายและความส าคัญของงาน
วิชาการไว้หลายประการ ดังต่อไปนี้ 

1) ความหมายของงานวิชาการ  
นิพนธ์ กินาวงษ์ (2543, หน้า 68-69) กล่าวว่า งานวิชาการคือหัวใจของสถานศึกษา

หน้าที่หลักของโรงเรียนคือการให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักเรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนจะท าภาระหน้าที่
ได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญต่องานวิชาการ รู้และเข้าใจขอบเขตการบริหาร 
งานวิชาการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน งานด้านการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและงานด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2545, หน้า 16) ให้ความหมายของงานวิชาการว่าหมายถึง 
กิจกรรมทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอนเพ่ือให้เป็นไปตาม
จุดมุง่หมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
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อ าภา บุญช่วย (2537, หน้า 1-2) ให้ความหมายของงานวิชาการไว้ว่า เป็นกิจกรรมและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทุกชนิดในโรงเรียนที่จัดให้แก่นักเรียน ตลอดจนการอบรมศีลธรรมจรรยาและ
ความประพฤติของนักเรียนเพ่ือให้เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถพอที่จะท ามาหาเลี้ยงชีพได้ มี
ความสุข ความพอใจตามมาตรฐานและสภาพความเป็นอยู่และช่วยเหลือเผื่อแผ่เพ่ือนบ้าน และสังคม
พอสมควร 

เกสิณี ชิวปรีชา (2540, หน้า 8-9) ให้ความหมายถึงงานวิชาการว่า หมายถึง กิจกรรม
ทางการศึกษาที่จัดขึ้นทั้งภายนอกและภายในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และเกิดการ
เรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ คุณสมบัติและทักษะความสามารถตามที่ได้ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาชาติและสอดคล้องกับระบอบการปกครองของประเทศในขณะนั้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเรียนการสอนโดยตรงและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้นด้วย 

ศิริพรรณ์ จินดาทอง (2548, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของงานวิชาการว่า หมายถึง การ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมถึงการปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม สามารถ
ประกอบอาชีพ ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

จากความหมายของงานวิชาการในทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ที่กล่าวมา สรุปได้ว่า งาน
วิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม สามารถด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีมี
คุณสมบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ 

2) ความส าคัญของงานวิชาการ  
หากจะกล่าวถึงความส าคัญของงานวิชาการแล้ว อาจกล่าวได้ว่า งานวิชาการมีความส าคัญ

มากในฐานะที่เป็นงานหลักของโรงเรียน โดยมีนักวิชาการกล่าวถึงความส าคัญของงานวิชาการไว้ ดังนี้ 
กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หน้า 48) ได้กล่าวไว้ว่า ความส าคัญของงานวิชาการเป็นงานหลัก

ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประเภทใด มาตรฐานหรือคุณภาพมักจะได้รับการพิจารณาจากผล 
งานวิชาการเป็นส าคัญ 

อ าภา บุญช่วย (2537, หน้า 2) ให้ความส าคัญต่องานวิชาการว่า งานวิชาการมิใช่เพียงให้
นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ท าเลขเก่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการด ารงชีวิตในสังคมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข งานวิชาการยังเน้นถึงการออกไปประกอบอาชีพได้และเป็นงานที่รับผิดชอบต่อคุณภาพของ
พลเมืองที่จะออกไปช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตด้วย 

อุทัย บุญประเสริฐ (2546, หน้า 5) กล่าวถึงความส าคัญของงานวิชาการว่าเป็นงานหลักที่
เป็นหัวใจของโรงเรียน มีหลักสูตรเป็นส่วนส าคัญที่สุดของงานวิชาการ ใช้ก ากับกระบวนการผลิตและ
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ก ากับการจัดระบบงานในส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ตอบสนองและสนับสนุนการท างานของโรงเรียน
ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ให้ได้คนที่เป็นคนโดยสมบูรณ์งานวิชาการจึงเป็นงานศูนย์กลางของโรงเรียน 
ครอบคลุมโรงเรียนทั้งระบบ 

รัตนศักดิ์ มณีรัตน์ (2540, หน้า 22) ได้กล่าวว่างานวิชาการเป็นงานหลักที่ส าคัญที่สุดใน
การบริหารงานในโรงเรียน เพราะผลที่เกิดจากงานวิชาการส่งผลต่อตัวนักเรียนโดยตรงส่วนงานอ่ืน ๆ 
นั้นเป็นงานที่มาสนับสนุนให้งานด้านวิชาการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

ดังนั้น จึงสามารถสรุปความส าคัญของงานวิชาการได้ว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของ
สถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจึงพิจารณาได้
จากผลงานทางด้านวิชาการของโรงเรียน 

2.1.2 การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิชาการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แบ่งขอบข่ายภารกิจงานของสถานศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
39 ไว้ ดังภาพประกอบนี้ 
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การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
1. การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา 
2. การพัฒนากระบวน 
การเรียนรู ้
3. การวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้
ด้านวชิาการแก่ชุมชน 
การประสานความร่วม 
มือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น 
12. การส่งเสริมและ
สนับสนนุงานวชิาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบนัอื่น
ที่จัดการศึกษา 

1. การจัดท าและเสนอ
ของบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน
ผลการใช้เงินและผลการ 
ด าเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากร
และการลงทนุเพื่อการ 
ศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญช ี
7. การบริหารพัฒนา
พัสด ุและสินทรัพย ์

1. การวางแผนอัตรา 
ก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง 
2. การสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง 
3. การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
4. วินัยและการรักษา
วินัย 
5. การออกจากราชการ 

1. การงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรม 
การสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
3. งานพัฒนาระบบเครือข่าย 
ข้อมูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพฒันา
เครือข่าย 
5. การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
6. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. การส่งเสริม สนับสนนุ
ด้านวชิาการ 
8. การดูแลสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
9. การจัดท าส ามะโนใน
ผู้เรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การส่งเสริมและ
ประสาน งานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
12. การะดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
13. งานส่งเสริมงาน
กิจกรรมการเรียน 
14. การประชาสัมพนัธ์งาน
การศึกษา 

 

แผนภูมิที ่2.1 ขอบข่ายการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, หน้า 32) 

ขอบข่ายและกิจการบริหารการศึกษาและการจัดการสถานศึกษา 
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สรุปได้ว่า การด าเนินงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการที่อาศัยบุคคลหลาย
ฝ่ายร่วมมือกันวางแผน น าทรัพยากรต่าง ๆ มาด าเนินการ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของหลักสูตร  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาเฉพาะงานด้านวิชาการเพ่ือศึกษาสภาพและปัญหา
การด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตามขอบ 
ข่ายของงานใน 12 ภารกิจ ดังนี้ 

(1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
(3)  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
(4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(5)  การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
(6)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
(7)  การนิเทศการศึกษา 
(8)  การแนะแนวการศึกษา 
(9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(10)  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
(11)  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
(12)  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

ด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยด้วย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งถือเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2545, หน้า 1) ฉะนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน 
และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลกเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
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พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีค าสั่ง ที่ วก 1166/2544 เรื่อง การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งก าหนดว่า ปีการศึกษา 2546 ให้ใช้หลักสูตรดังกล่าวในชั้นประถมศึกษา
ปีที ่1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2547 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 และปีการศึกษา 2548 ให้ใช้หลักสูตรนี้ทุกชั้นเรียน และให้เริ่มใช้
ในโรงเรียนน าร่อง และโรงเรียนเครือข่ายที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อ ในชั้นเรียนที่เป็นไป
ตามล าดับข้างต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 

(2) ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ก. เป็นหลักสูตรส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต่อเนื่องตลอด 12 ปี 
 ข.  มีความเป็นเอกภาพ 
 ค. เน้นความรู้คู่คุณธรรม 
  ง.  มีความเป็นสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 จ.  มีความยืดหยุ่น 
 ฉ.  มีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดคุณภาพผู้เรียน 
(3) เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
 ก.  เป็นคนดี 
 ข.  มีปัญญา 
 ค.  มีความสุข 
 ง.  มีความเป็นไทย 
(4)  หลักการของหลักสูตร  
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ  

จึงก าหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไว้ดังนี้ 
 ก.  เป็นการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความ

เป็นสากล 
 ข.  เป็นการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันโดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ค.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยถือว่า

ผู้เรียนมีความส าคัญทีสุ่ด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 ง.  เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
 จ.  เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
(5)  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
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หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไปนี้ 

 ก.  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 ข.  มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า 
 ค. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยา 

การ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการท างาน
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 ง.  มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด 
การสร้างปัญหา และทักษะในการด าเนินชีวิต 

 จ.  รักการออกก าลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 ฉ.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค 
 ช.  เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นใน

วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ซ.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาภูมิปัญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ฌ. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม 
(6)  โครงสร้างหลักสูตร  
เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด

ไว้ให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จึงได้ก าหนดโครงสร้าง
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม ดังนี้ 
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 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
 ช่วงชั้นที่ 1 

(ป.1-3) 
ช่วงชั้นที่ 2 

(ป.4-6) 
ช่วงชั้นที่ 3 

(ม.1-3) 
ช่วงชั้นที่ 4 

(ม.4-6) 
 การศึกษาภาคบังคับ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม     
ภาษาไทย     
คณิตศาสตร์     
วิทยาศาสตร์     
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม     

สุขศึกษาและพลศึกษา     
ศิลปะ     
การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ภาษาต่างประเทศ     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

เวลาเรียน 
ประมาณปีละ 

800- 
1,000 ช.ม. 

ประมาณปีละ 
800- 

1,000 ช.ม. 

ประมาณปีละ 
1,000- 

1,200 ช.ม. 

ไม่น้อยกว่า 
ปีละ 

1,200 ช.ม. 
 

แผนภูมิที ่2.2 สรุปโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 8) 

 
หมายเหตุ  
 สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด การเรียนรู้และการ  

  แก้ปัญหา 
 สาระการเรียนรู้ที่สร้างเสริมความเป็นมนุษย์และศักยภาพพ้ืนฐานในการคิดและการ  

  ท างาน 
 กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และการพัฒนาตนเอง 
 ตามศักยภาพ 
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ทั้งนี ้สถานศึกษาอาจจัดเวลาเรียนและกลุ่มสาระต่าง ๆ ได้ตามสภาพกลุ่มเป้าหมายส าหรับ
การศึกษานอกระบบ สามารถจัดเวลาเรียนและช่วงชั้นได้ตามระดับการศึกษา 

(7) หลักสูตรสถานศึกษา  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามสาระที่ได้

บัญญัติไว้ในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดให้มีหลักสูตรแกนกลางของประเทศเพ่ือความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ โดยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดคุณภาพผู้เรียน มี
ลักษณะเป็นเอกภาพ มีความยืดหยุ่น จัดต่อเนื่องสิบสองปีเน้นความรู้คู่คุณธรรม ความเป็นไทย และ
ความเป็นสากลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐาน  โดยการ
จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน  และสังคม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือความเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ 

ดังนั้น จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาโดยตรงที่จะต้องแปลงหลักสูตรที่ก าหนดไว้
เฉพาะมาตรฐานกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ไปสู่รายละเอียดในการจัดการเรียนการ
สอน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดหมายและมาตรฐานที่ก าหนด กล่าวคือ สถานศึกษาต้องจัดท า
หลักสูตรของตนเองที่สนองจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง  ยึดมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
พร้อมทั้งเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นเข้าไป เพ่ือจะได้แผนที่เป็น
ข้อก าหนดแนวทางและรายละเอียดในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และสภาพความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนสนองความถนัด ความสนใจ
และความสามารถของผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2545, หน้า 
1-2) 

(8) ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  
หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแผนหรือแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนา

ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึง
ล าดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติได้ ประสพความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเองมีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม 
และโลกอย่างมีความสุข ดังนั้น หลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยการเรียนรู้และประสบการณ์อ่ืน ๆ ที่
สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยจะต้องจัดท าสาระการเรี ยนรู้ทั้งรายวิชาที่เป็น
พ้ืนฐานและรายวิชาที่ต้องการเรียนเพ่ิมเติมที่ก าหนดไว้เป็นรายปี หรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในแต่ละปีหรือภาค และก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (วัฒนาพร ระงับทุกข,์ 2545, หน้า 2) 
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(9) ความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา  
หลักสูตรสถานศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน หลักสูตรจะชี้แนะให้

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดมวลประสบ 
การณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์จนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 

สถานศึกษาจะต้องท างานร่วมกับครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น วัด หน่วยงานและสถาน 
ศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายส าคัญของหลักสูตร2 ประการ จุด 
มุ่งหมายทั้ง 2 ประการนี้จะให้แนวทางที่ส าคัญ ซึ่งสถานศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรภายในบริบทและ
แนวทางนั้น ๆ ดังนี้ 

ก. หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาให้เด็กเกิดความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียนรู้
เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างก าลังใจและเร้าใจให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด มีความรู้สูงสุด 
ส าหรับผู้เรียนทุกคนควรสร้างความเข้มแข็ง ความสนใจ และประสบการณ์ให้ผู้เรียนให้พัฒนาความ
มั่นใจในการเรียนและท างานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกันควรให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ส าคัญ  ๆ 
ในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ได้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร ส่งเสริมจิตใจที่อยากรู้
อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 

ข. หลักสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรมสังคมและ
วัฒนธรรม และโดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจ าแนกระหว่างถูกและผิด เข้าใจและศรัทธาในความ
เชื่อของตน ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อตัวบุคคลและสังคมหลักสูตรสถานศึกษา 
ต้องพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียนและช่วยให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
สามารถช่วยพัฒนาสังคม ให้เป็นธรรมขึ้น มีความเสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนัก เข้าใจและยอม 
รับสภาพแวดล้อมที่ตนด ารงชีวิตอยู่ ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับส่วนตน 
ระดับท้องถิ่น และระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควรสร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อม ในการเป็นผู้บริโภค
ที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูลเป็นอิสระและเข้าใจในความรับผิดชอบ 

(10) ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจที่ส าคัญ มีผู้ให้ความหมายไว้หลายกรณี ดังนี้ 
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2525, หน้า 10) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร คือ การพยายามวางโครง 

การที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ หรือ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
คือ ระบบโครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน การก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุง
ต ารา แบบเรียน คู่มือครู และสื่อการเรียนต่าง ๆ การวัดและการประเมินผลการใช้หลักสูตรการปรับ 
ปรุงแก้ไข และการให้การอบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน รวมทั้งการบริหารและบริการหลักสูตร 
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สงัด อุทรานันท์ (2532, หน้า 10) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรมีความหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
ก. การท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้น และ 
ข. การสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐาน 
การพัฒนาหลักสูตร จึงต้องท าอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ มีขั้นตอนมีหลักเกณฑ์

และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ซึ่งในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษาตามคู่มือ
แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษากล่าวถึงบทบาทและ
หน้าที่ของสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตร มีดังนี้ 

ก. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ข. บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
ค. นิเทศเพ่ือการพัฒนาการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา 
ง. ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้เขตพ้ืนที่

การศึกษารับทราบ 
สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

มวลประสบการณ์ที่สถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียนตามสภาพ และความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
(1) ความหมายของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
รุ่ง แก้วแดง (2541, หน้า 172) กล่าวถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้คือการปฏิบัติ

กระบวนการเรียนการสอน เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงที่ระบบการศึกษาไทย ต้องท าให้ได้ และไป
ถึงทุกสถานศึกษาทุกห้องเรียน เปลี่ยนจากการเรียนแบบท่องจ า เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียน 
โดยการปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 10) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 2542 หมวด 4 มาตรา 24 กล่าวถึง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและความแตกต่างของผู้เรียน  ฝึกทักษะกระบวนการ
จัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนรู้จากการเรียน
จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุลรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระ ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนทั้งนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจจะเรียนรู้ไปพร้อมกัน กับสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ 
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รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (2541, หน้า 31) การพัฒนากระบวนการเรียนหรือ
ที่เรียกว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนของผู้เรียนและวิธีการสอนของครู  ซึ่ง
ครูจะต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์และศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองรู้จักวิธีคิดวิธีการด าเนินชีวิต และมีทักษะในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได ้

จากค ากล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง
ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนของผู้เรียนและวิธีการสอนของครู ซึ่งครูจะต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ และศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองรู้จักวิธีคิดวิธีการด าเนินชีวิต 
และมีทักษะในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได ้

(2) ความส าคัญการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
รุ่ง แก้วแดง (2541, หน้า 40-41) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความจ าเป็นในการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และมีการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริงพร้อมทั้งปรับปรุเนื้อหา
สาระวิชาและกระบวนการเรียนรู้ในวิชาการส าคัญ 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมและการปรับปรุง
เนื้อหาสาระของหลักสูตรให้มีลักษณะบูรณาการ 

3. กระตุ้นและสนับสนุนการค้นคว้าหาความรู้ผ่านหนังสือและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและใช้
มาตรการทางภาษาเพ่ือมาสนับสนุนให้มีหนังสือและอุปกรณ์สร้างเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
ราคาถูก 

4. สนับสนุนให้มีการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้าการวิจัยการ
สาธิตการสอนแนะน าวิธีการปฏิบัติต่อเด็กปัญญาเลิศและเด็กมีความสามารถพิเศษ 

กมล ภู่ประเสริฐ (2545, หน้า 44) ได้กล่าวถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. สอดคล้องความถนัดความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 
2. ส่งเสริมความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตหรือ

การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียนแต่ละคน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการคิดการเปลี่ยนแปลงที่

ระบบการศึกษาไทย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตหรือการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการค้นคว้า
หาความรู้เพ่ิมเติม และมีการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริงพร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชา และ
กระบวนการเรียนรู้ในวิชาการส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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(3) แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 

ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ดังนี้  (กระทรวง 
ศึกษาธิการ 2546 ข, หน้า 8)  

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และ ความถนัดของผู้เรียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่านและการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4. จัดการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  

6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา  
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, หน้า 34-35) กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนากระบวน การ
เรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไว้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดย จัดเนื้อหาสาระแต่กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
การประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง การส่งเสริมให้รัก
การอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกันปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย
ผู้ปกครองชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

3. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครู ในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน
หรือแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน คือส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือกันช่วยเหลือกันแบบกัลยามิตร จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบ 
การณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมสนับ 
สนุนให้ผู้สอนสามารถ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้การวิจัย เป็นสื่อการเรียนการ
สอน และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ มาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยผสม 
ผสานสาระความรู้โดยปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
กลุ่มสาระ และ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

สรุปว่าการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากประสบ 
การณ์เดิมไปสู่ประสบการณ์ใหม่ เป็นการมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาเพ่ือพัฒนาการคิดให้เกิดการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าผู้เรียนได้รู้ผลความก้าวหน้าในการเรียนของเขา 

ดังนั้น การประเมินผลจึงเป็นเรื่องส าคัญมาก (เอกรินทร์ สี่มหาศาล, 2545, หน้า 58) การวัดผลและ
การประเมินผลการเรียนการสอน จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของโรงเรียนและครูผู้สอนที่ต้องด าเนินการ ถือ
ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนท าให้ทราบว่านักเรียนมีคุณสมบัติตรงตาม
ความมุ่งหมายของการเรียนการสอน มากน้อยเพียงใดหรือมีสิ่งใดที่ยังบกพร่องจ าเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

พนัส หันนาคินทร์ (2529, หน้า 142) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การวัดผล หมายถึง การ
เปรียบเทียบผลที่ได้จากการเรียนการสอนกับมาตรฐานอันหนึ่งที่ยึดถืออยู่  ส่วนการประเมินผลเป็น
การพิจารณาก าหนดคุณค่าจากคะแนนที่ได้จากการวัดผลนั้น เช่น เก่ง ไม่เก่ง ดี หรือไม่ดี 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, หน้า 202) ได้กล่าวถงึการวัดผลไว้ว่า เป็นการตรวจสอบ
ของคร ูอาจารย์ และการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาในด้านการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ 

ก. ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive domain) 
ข. ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor domain) 
ค. ด้านเจตคติ (Affective domain) 
(1) ข้อก าหนดการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามกรอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีข้อก าหนดที่สถานศึกษา

จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน ดังนี้ 
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 ก. การด าเนินการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ได้แก ่การประเมินผลการเรียนรู้และ
พัฒนาการของผู้เรียนระหว่างเรียน เพ่ือหาค าตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะกระบวน 
การและค่านิยมอันพึงประสงค์จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่เพียงไร เป็นข้อมูลที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้เรียน ผู้สอน สถานศึกษา และผู้ปกครองน าไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียน
ที่คาดหวังปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และใช้ตัดสินผลสัมฤทธิ์ ทาง 
การเรียนในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 

 ข. การด าเนินการประเมินผลระดับสถานศึกษา ได้แก่ การประเมินผลการเรียนและ
พัฒนาการของผู้เรียนปลายปีหรือปลายภาคและเมื่อสิ้นสุดช่วงชั้นเพ่ือน าผลไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงผู้เรียนให้มีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นรวมทั้งน าผล
การประเมินไปใช้พิจารณาตัดสินผลการเรียนรายวิชาและตัดสินการเลื่อนช่วงชั้น 

 ค. การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ได้แก่ การประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาของผู้เรียนในปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้นในระดับชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะก าหนดให้มี
การประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความจ าเป็นเป็นรายปีไป ข้อมูลจากการประเมินจะ
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการของสถานศึกษา และคุณภาพการศึกษาของ
ชาติได้ 

 ง. การด าเนินการตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียนผ่านช่วงชั้นและจบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 จ. การด าเนินการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนและเป็นเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

 ฉ. การด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน  
(2) หลักการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เป็นกระบวนการ

ตรวจสอบผลการเรียนรู้และพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เพ่ือ
น าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน จึงต้องมีการจัดเป็นระบบ และกระบวนการเพ่ือให้การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 จึงก าหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนไว้ ดังนี้ 

 ก. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

 ข. การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนดในหลักสูตร 
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 ค. การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน 

 ง. การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องด าเนินการ
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของวิชา และระดับช่วงชั้นของผู้เรียน 

 จ. ให้มีการประเมินความสามารถของผู้เรียน ในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
ในแต่ละช่วงชั้น 

 ฉ. ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น 
 ช. ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ในแต่ละช่วงชั้น 
 ซ. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนได้ 
 ฌ. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ  
(3) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เป้าหมายส าคัญของการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ เพ่ือน า

ผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการ
น าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของผู้เรียน
โดยตรง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย  (วัฒนาพร 
ระงับทุกข.์ 2545, หน้า 233) 

(4) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ สถานศึกษาควรด าเนิน 
การประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ คือ 

 ก) การประเมินผลก่อนเรียน เป็นหน้าที่ของผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ต้องประเมินผลก่อนเรียนเพื่อหาสารสนเทศของผู้เรียนในเบื้องต้นส าหรับน าไปจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานของผู้เรียน ประกอบด้วย 

  (ก) การประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของผู้เรียน 
  (ข) การประเมินความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียนก่อนการเรียน 
 ข) การประเมินระหว่างเรียน เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน

ว่า บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้หรือไม่  
การประเมินผลระหว่างเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

  (ก) วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน 
  (ข) เลือกวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่ก าหนดให้

ผู้เรียนปฏิบัติ ได้แก ่การประเมินจากการปฏิบัติ การประเมินสภาพจริง การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน 
  (ค) ก าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินตอนปลายภาคเรียน

หรือปลายปี 
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  (ง) จัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
 ค) การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียน เป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบความส าเร็จของ

ผู้เรียน เมื่อผ่านการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือสิ้นสุดการเรียนปลายปี/รายภาคอันประกอบด้วย 
  (ก) การประเมินหลังเรียน 
  (ข) การประเมินผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค 
 สรุปได้ว่า การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการที่จะท าให้ทราบว่าการเรียนการสอน

นั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ ควรมีการปรับปรุงเรื่องใด เป็นกระบวนการที่จะให้ผู้สอน
ใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมทั้งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและ
เรียนรู้อย่างเตม็ตามศักยภาพ 

(5) การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการน าผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
ของผู้เรียนซึ่งเกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมิน
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแนวด าเนินการเทียบโอนให้เป็น ไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้ 

 ก. ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาของสถานศึกษาใดสถาน 
ศึกษาหนึ่ง โดยสถานศึกษาดังกล่าวด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนขึ้น
ทะเบียนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษายกเว้นกรณีมีเหตุจ าเป็น 

 ข. จ านวนหมวดวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยการเรียนที่จะรับเทียบโอน และอายุของผล
การเรียนที่จะน ามาเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ เมื่อเทียบโอนแล้วผู้ขอเทียบโอนต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

 ค. ในกรณีมีเหตุจ าเป็นระหว่างเรียน ผู้เรียนสามารถแจ้งความจ านงขอไปศึกษาบางราย 
วิชาที่สถานศึกษาอ่ืนได้แล้วน า ผลมาเทียบโอนได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการของสถานศึกษา 

 ง. การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอนผลการ
เรียน มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 

 จ. การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ก) ในกรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนจากหลักสูตรต่าง ๆ ให้น าหมวดวิชารายวิชาที่

มีจุดประสงค์และเนื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนได้และพิจารณา
ให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

  ข) กรณีการเทียบโอน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้พิจารณาจากหลักฐาน (ถ้า
มี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและให้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมินผล
การเรียนของหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
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ดังนั้น การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนตามคู่มือแนวทางการบริหาร
และการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสถาน 
ศึกษาไว้ ดังนี้ 

ก. ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
ข. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษา 
ค. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลการเรียน และอนุมัติผลการ

เรียน 
ง. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จ. จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
ฉ. มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 
ช. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือใช้ใน

การอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
จากที่กล่าวมาข้างต้น แนวทางการวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง 

กระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้และพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน และการน าผลการเรียนในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยที่ผู้เรียนสะสมไว้จากสถานศึกษาเดียวกัน หรือต่างสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มาประเมินเป็นผลการเรียนส่วนหนึ่งของหลักสูตรในระดับใดระดับหนึ่งที่ผู้เรียนจะเข้าศึกษาต่อ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 มาตรา 30 กล่าวไว้ว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวม 
ทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” 
ดังนั้น การวิจัยในหน่วยงานปฏิบัติอย่างสถานศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ควรตระหนักและสนใจ ในเรื่องนี้ ดร.
รุ่ง แก้วแดง ได้กล่าวว่า “บทบาทใหม่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งไม่มีต าราที่ไหนในโลกก าหนดไว้ คือ 
มาตรา 30 ผู้สอนสามารถ “วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้” ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” 
ฉะนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนน ากระบวนการวิจัยมาผสมผสาน หรือ
บูรณาการใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และเพ่ือให้ผลการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีสถานศึกษาควรเน้นการวิจัยทั้ง
ในห้องเรียนและการวิจัยในภาพรวมของสถานศึกษา ซึ่งการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามคู่มือ
แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ก าหนดบทบาทและ
หน้าที่ของสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
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ก. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท า วิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การ
ใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ข. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครู
น าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สรุปว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางบริหาร
จัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูศึกษาวิเคราะห์
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือในการศึกษา 
วิเคราะห์วิจัยตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการ
กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น  

การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 64 ก าหนดว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียนต ารา หนังสือ
ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน ๆ โดยเร่งพัฒนาขีดความ 
สามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา ทั้งนี้โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม” ดังนั้น สื่อและเทคโนโลยีจึงมี
บทบาทในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก เพ่ิมพูนทักษะ และประสบการณ ์

ดังนั้น การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี ตามคู่มือแนวทางการบริหารและการจัด
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษา มีดังนี ้

ก. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิต พัฒนา และใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการ 
ศึกษา 

ข. จัดหาจัดท าสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และ
หลากหลาย 

การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี คือการจัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 25 ก าหนดว่า “รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ” ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องด าเนินการจัดและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้สามารถบริการผู้เรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี ้เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต 
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ดังนั้น การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามคู่มือแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา สถานศึกษามีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

ก. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและสอดคล้องกับการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 

ข. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 

สรุปว่าการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ คือ การจัดเตรียมแหล่งศึกษาค้นคว้า เช่น ห้องสมุดเพ่ือ
การศึกษาอย่างเพียงพอเหมาะสม 

การนิเทศการศึกษา 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของสังคมความ 

ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนระบบการจัดการศึกษา การเรียนการสอนในสถาน 
ศึกษาจึงต้องแปรเปลี่ยนไปตามระบบการศึกษา เช่น หลักสูตร การจัดและด าเนินการสอน สิ่งหนึ่งที่จะ
ช่วยพัฒนาครูอาจารย์ในด้านวิชาการ และช่วยให้งานวิชาการก้าวหน้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือ 
การนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการหรือวิธีการหรือกิจกรรมที่บุคลากร
ภายในสถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือปรับปรุงส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
(เอกรินทร์ สี่มหาศาล. 2545, หน้า 259)  

การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นและมีความส าคัญ โดยมีผู้กล่าวถึงไว้ ดังนี้ 
การนิเทศมาจากค าภาษาอังกฤษว่า “Supervision” ตามรูปศัพท์ หมายถึง การให้ความ

ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า และปรับปรุงในพจนานุกรม หมายถึง การชี้แจง การแสดง และ
การจ าแนก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2493, หน้า 519) 

กรมวิชาการ (2534, หน้า 82) ได้ให้ความหมายว่า การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการ
สร้างสรรค์ในการให้ค าแนะน า และการชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูในอันที่จะปรับปรุงครู 
และสภาพการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

แฮร์ริส (Harris 1975, หน้า 13) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ การที่บุคลากรในโรงเรียน 
กระท าต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินงาน 

นิพนธ์ ไทยพานิช (2535, หน้า 17) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามของ
บุคลากรทางการศึกษาที่จัดกิจกรรมและให้บริการกับผู้บริหารและครู โดยทางตรงและทางอ้อมที่จะ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน 

การนิเทศการศึกษาจึงเป็นงานที่มีลักษณะ ดังนี้ 
ก. เป็นระบบย่อยระบบหนึ่งของระบบการศึกษา 
ข. เป็นกระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอน 
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ค. เพ่ือชี้แนะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครู รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา 

ง. ความต้องการความส าเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของผู้เรียน 
หลักการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นแนวปฏิบัติที่ผู้นิเทศต้องน าไปปฏิบัติขณะท าการ

นิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศด้านวิชาการ หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา มีดังนี ้
ก. การนิเทศควรมีการบริหารเป็นระบบ และมีการวางแผนการด าเนินงานเป็นโครงการ 
ข. การนิเทศต้องถือหลักการมีส่วนร่วมในการท างาน นั่นคือ ต้องมีความเป็นประชาธิปไตย 
ค. การนิเทศเป็นงานสร้างสรรค์ เป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล ให้

แต่ละคนได้แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ 
ง. การนิเทศเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
จ. การนิเทศเป็นการสร้างความผูกพัน เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
ฉ. การนิเทศเป็นการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพครู ให้มีความรู้สึกภาคภูมิเป็นอาชีพที่ต้อง

ใช้ความรู้ความสามารถและสามารถที่จะพัฒนาได้ 
ผู้นิเทศการศึกษาที่สามารถนิเทศได้ มีดังนี ้
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข. ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะฝ่ายวิชาการ 
ค. หัวหน้าคณะ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน/โครงการ 
ง. ครูอาจารย์ที่ท าหน้าที่สอนแต่มีความสามารถเฉพาะด้าน 
จ. ผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาเป็นวิทยากร 
การนิเทศภายในสถานศึกษามีข้ันตอนการนิเทศ ดังนี้ 
ก. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศ 
ข. ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและจัดท าโครงการนิเทศ 
ค. ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงานนิเทศ 
ง. ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ 
ดังนั้น การนิเทศการศึกษา จึงหมายถึง กระบวนการร่วมมือของผู้นิเทศกับครูผู้สอนผู้บริหาร 

สถานศึกษา และบุคลากรอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาที่กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ อันจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุสูงสุด การนิเทศภายใน
สถานศึกษาจะประสพความส าเร็จมากน้อยเพียงใดผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูควรมีส่วนร่วมให้มากที่สุดและควร
มีการประเมินผลโครงการนิเทศ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

การแนะแนวการศึกษา 
การจัดการศึกษาโดยทั่วไปเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ คือ เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข สถานศึกษาจะต้องพัฒนาระบบแนะ
แนวที่มุ่งการพัฒนาคนให้มีความรู้อย่างลึกซึ้ง ประเมินการจัดการที่มีคุณภาพโดยก าหนดพันธกิจ
ระหว่างบ้าน ชุมชน และสถานศึกษา เน้นการร่วมมือกันระหว่างบ้านในฐานะแหล่งเรียนรู้แรกของ
ผู้เรียน ชุมชนจะเป็นเครือข่ายที่ส าคัญของการแนะแนว ช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหาของสังคม พัฒนา
เครือข่ายแนะแนวให้เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงสุดทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และ
ด้านบริหารทั่วไป (วัฒนาพร ระงับทุกข,์ 2545, หน้า 311)  

การแนะแนวจะส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน
ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งนโยบายที่คณะ 
กรรมการสถานศึกษาก าหนดไว้ด้วย ซึ่งหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว หรือผู้ให้ค า 
ปรึกษาและครูผู้สอนทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545, หน้า 21-25) กล่าวไว้มีดังนี้ 

ก. หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้น าการด าเนินงานแนะแนวของสถานศึกษา ก าหนด
โปรแกรมแนะแนวให้เป็นลายลักษณ์อักษร มอบหมายงานตามโปรแกรมแนะแนวให้เหมาะสมกับ
บุคลากร จัดให้มีการพัฒนาที่จ าเป็นภายในสถานศึกษา จัดให้มีการประเมินผลและปรับปรุงโปรแกรม
แนะแนวเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้มั่นใจได้ว่างานแนะแนวได้จัดขึ้นเพื่อนักเรียนทุกคน จัดให้มี
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในโปรแกรมแนะแนวทุกด้านที่สถาน 
ศึกษาจัดขึ้น 

ข. หน้าทีข่องครูแนะแนวหรือผู้ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรอ่ืน 
วางแผนและปฏิบัติงานโปรแกรมแนะแนว ประสานงานการด าเนินงานแนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่
นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา จัดตั้งและดูแลรักษาศูนย์วิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน
ทุกคนในสถานศึกษา จัดตั้งและดูแลรักษาศูนย์วิทยาการแนะแนวโดยให้มีข้อสนเทศที่ทันสมัยที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานแนะแนว ช่วยเหลือจัดส่งนักเรียนไปรับความช่วยเหลือจากแหล่งบริการและหน่วย 
งานต่าง ๆ ที่เหมาะสมในชุมชนตามท่ีต้องการ ช่วยเหลือนักเรียนในการลงทะเบียนเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมและบริการจัดวางตัวบุคคล ปรึกษาหารือกับครูประจ าชั้น ครูที่เป็นวิทยากรและบุคลากร 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้เรียน ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างโรงเรียน
กับโรงเรียน รวมทั้งพ่อ แม่ ผู้ปกครองหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน หน่วยงานธุรกิจและอุตสาหกรรมและ
สถาบันการศึกษาท่ีสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา ปฏิบัติงานด้านการบริหารที่จ าเป็น เพ่ือ ให้โปรแกรมแนะ
แนวด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เข้าร่วมประเมินผลการด าเนินงานแนะแนวใน
สถานศึกษาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาแผนการศึกษา และอาชีพ 
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วางแผนช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีการศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้มีบทบาทช่วยเหลือบุตรหลานของตนใน
ด้านการพัฒนาอาชีพ 

ค. หน้าที่ของครูผู้สอนทั่วไป ช่วยเหลือพัฒนาและด าเนินงานตามโปรแกรมแนะแนวใน
สถานศึกษา สอนหรือจัดกิจกรรมในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพน าองค์ประกอบที่ส าคัญของ
อาชีพศึกษาเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการและ
มโนทัศน์ในแง่ด ีและมีสัมพันธภาพที่ดีในชั้นเรียน  

ดังนั้น การแนะแนวการศึกษาตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย ก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้ 

ก. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 

ข. ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
ค. ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบ และกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถาน 

ศึกษา 
ง. ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการ 

ศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สรุปได้ว่า การแนะแนวการศึกษา คือ การให้ค าปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือในด้าน

การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนรู้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยยึดกรอบหลักเกณฑ์ 8 องค์ประกอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย ซึ่งองค์ประกอบ 8 ข้อ มีดังนี้ 1) การจัดระบบบริการและ
สารสนเทศ 2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพ 

นอกจากนี้ยังด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยกระบวน 
การ P D C A คือ Plan = การวางแผน, Do = ปฏิบัติตามแผน, Check = ติดตามตรวจสอบประเมิน 
และ Act=ปรับปรุงพัฒนา (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, หน้า 
14-16) 
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“การประกันคุณภาพภายใน” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) มาตรา 4 (3) หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจ 
สอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้ นเอง 
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 ข)  

โรงเรียนจะต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการศึกษา โดยอาศัยหลักการ ดังนี้ 1) เป้าหมายส าคัญของการประกันคุณภาพ คือ การพัฒนา
ผู้เรียน 2) ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 3) ถือว่าบุคลากร
ทุกคนรวมทั้งที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา มีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบในการประกันคุณภาพ
ตั้งแต่การวางแผน การติดตามประเมินผล การพัฒนาปรับปรุง การช่วยคิดช่วยท า ช่วยผลักดัน ฯลฯ 
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส านักงาน. 2543, หน้า 11) 

ในการนี้ สามารถเขียนแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่2.3 ขั้นตอนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ที่มา : ธีระ รุญเจริญ (2546, หน้า 162) 
 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามคู่มือแนวทางการบริหารและ
การจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษา ดังนี้ 

ก. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
ข. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภายในสถานศึกษา 
ค. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 
ง. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

การรายงาน 

การเตรียมการ 
1. การเตรียมความพร้อมของ

บุคลากร 
   -สร้างความตระหนัก 
   -สร้างเสริมความรู้ 
   -ก าหนดความรับผิดชอบ 
2. การศึกษาข้อมูลสารสนเทศ 

การด าเนินการ (PDCA) 
1. การจัดท าธรรมนูญ/แผน 

พัฒนา (P) 
2. การปฏิบัติตามแผน (D) 
3. การประเมินตนเอง (C) 
4. การปรับปรุง/การน าไปใช้ 

(A) 
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สรุปว่า การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ การติดตามตรวจสอบ 
และตัดสินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาเองหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ดูแลสถานศึกษานั้น 

การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
เจตนารมณ์ของรัฐตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (มาตรา 29) ได้ก าหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนดังนี้ 1) 
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 2) จัดกระบวนการเรียนรู้ภาย 
ในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รู้จักเลือกสรร
ภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวม 
ทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน จากข้อก าหนด
ดังกล่าว เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนและจากรายงานการศึกษาวิถีของชุมชน  : แนวคิด
ส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนพบว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ต้องอยู่
บนพ้ืนฐานที่ว่า “ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชุมชนในชนบทโดยทั่วไปประกอบอาชีพทางการ
เกษตร ประสบการณ์ของชาวบ้านและชุมชนจึงใกล้เคียงกัน และฐานะทางเศรษฐกิจก็ไม่แตกต่างกัน
มากนัก ตลอดจนจิตใจที่เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เอ้ืออาทรต่อญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้านส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านและชุมชนเหล่านี้อยู่ในฐานะเท่าเทียมกัน  หรือที่เรียกว่า ความสัมพันธ์
แนวราบ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ ต่างจากระบบการศึกษาที่จัดอยู่ในสถาบันการศึกษา 
ทั่ว ๆ ไปที่เน้น ความสัมพันธ์แนวตั้ง ซึ่งแสดงออกถึงความไม่เท่าเทียม เช่น ครู-นักเรียน ผู้รู้-ผู้ไม่รู้ 
เป็นต้น ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจึงเป็นการรับรู้มิใช่การเรียนรู้ตามความหมายนี้  ประกอบกับ
สถานการณ์ของชุมชนในช่วงก่อนหน้านี้ได้รับแรงกระแทกจากภายนอกค่อนข้างมาก ส่งผลให้การรวม 
ตัวของชาวบ้านและชุมชนเพ่ือแสวงหาทางออกร่วมกันเกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2539, หน้า 19-21) 

จากกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน พบว่า การเรียนรู้ดังกล่าว ประกอบด้วยกระบวนการ 
ดังต่อไปนี้ (ไพรัช อรรถกามานนท์, 2545, หน้า 42) 

ก. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาทั้งของตนเอง ชุมชนและเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้ากับ
สังคมไทย ตลอดจนสังคมโลก 

ข. การแสวงหาทางออกที่เหมาะสมกับตนเองและชุมชนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการประชุม 
สัมมนา การศึกษาดูงาน และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ  
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ค. การสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นผลจากการตัดสินใจของตนและชุมชนกิจกรรมที่ท าขึ้นนี้
เรียกว่า กิจกรรมเครือข่าย เพราะเป็นตัวชักจูงและเชื่อมโยงคนเข้าด้วยกัน 

ง. การประเมินผลกิจกรรม และน าผลที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด 
ดังนั้น การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
ก. การศึกษา ส ารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
ข. จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น 
ค. การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ

สถานศึกษา และท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
ง. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

ท้องถิ่น 
สรุปว่า การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน คือ การที่สถานศึกษาได้ร่วมกับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชน นับตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การใช้ประโยชน์ และการประเมินผล ตลอดจน
การสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้โดยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน

การวางแผนร่วมกันในการพัฒนาวิชาการ การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติในการพัฒนาวิชาการ การ
ด าเนินการพัฒนาวิชาการ การสรุปผลและรายงานผล การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 

ในสภาพปัจจุบัน องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ มีขนาดใหญ่ และมีความสลับซับซ้อนของ
องค์กร ความแตกต่างของงานตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถความต้องการ บุคลิกภาพ 
ภูมิหลังทางการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดความเชื่อถือ และวัฒนธรรมย่อยของแต่
ละบุคคลที่แตกต่างกันอยู่มาก จากเหตุผลดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากและความขัดแย้งในการ
บริหารงานอยู่เสมอ ๆ (สง่า โพธิ์วัง และระวีวรรณ เสวตามร, 2535, หน้า 35) 

จากการศึกษาค้นคว้าของ กรนิตต์ กวานดา (2541, หน้า 31) ได้ศึกษาปัญหาการบริหาร 
งานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร กล่าวถึงสาระส าคัญของ
การประสานงานไว้ดังนี้ 

กระบวนการที่พึงระลึกในการประสานงาน มี 3 ประการ คือ 
ก. ก าหนดแผนการหรือโครงการส าหรับทุกคนในหน่วยงานหรือส าหรับทุกหน่วยงานขึ้นมา

ก่อน 
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ข. ให้ทุกคนหรือทุกหน่วยงานเข้าใจแผนการหรือโครงการทั้งหมดหรือบางส่วนที่จ าเป็น
เพ่ือให้รู้ว่าใครหรือหน่วยงานใดมีหน้าที่อะไร ก าลังท าอะไรอยู่ 

ค. ให้ทุกคนหรือทุกหน่วยงานเต็มใจรับงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าจริง ๆ การประสานงาน
ในสถานศึกษา 

การประสานงานในสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเมื่อได้จัดสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ไว้
ชัดเจน  

ก. โครงสร้างของการบริหาร จัดไว้เป็นระเบียบแบบแผนแน่นอนและรัดกุม 
ข. มีแผนภูมิแสดงสายงานการบังคับบัญชาถูกต้องชัดเจนและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนภูมิ

ที่วางไว้ 
ค. ก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นที่

ทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนถือปฏิบัติตามนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัด 

ง. ระบบเสนองานเป็นไปตามแบบแผนสายงานนั้น ๆ  
จ. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และการติดต่อสื่อสารเพียงพอ และมีประสิทธิภาพอยู่ในสภาพ

พร้อมที่จะใช้งานได้ทุกโอกาส 
ฉ. บุคลากร ผู้ท าหน้าที่ประสานงานต้องมีความรู้สูง มนุษย์สัมพันธ์ดีนักบริหารที่ดี (Sense 

of Service) อดทน และรู้จักแก้ปัญหา 
ช. มีคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วย ตัวแทนของบุคลากรระดับต่าง ๆ ซึ่งร่วมประชุม 

กันเป็นประจ า 
ซ. มีคณะกรรมการระดับเดียวกันท าหน้าที่คล้าย ๆ กัน รับหน้าที่หารือเกี่ยวกับงาน 

เฉพาะเรื่อง 
ฌ. จดทะเบียนและบันทึกรายงานต่าง ๆ เป็นระบบที่รับได้สะดวก 
ญ. ผู้ร่วมงานมีโอกาสพบปะสังสรรค์กันนอกเวลา ปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือแลก 

เปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ฎ. จัดท าปฏิทิน ก าหนดระยะเวลา การปฏิบัติงานต่าง ๆ ไว้ชัดเจน 
ฏ. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ระดับต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอยู่

เสมอในรูปการประชุม การสัมมนา การอบรม การประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น 
อุปสรรคของการประสานงาน 
ก. ชอบท างานเฉพาะหน้าและท าตามค าสั่ง 
ข. งานไม่มีแผน/โครงการไว้ล่วงหน้า 
ค. ขัดแย้งกันเป็นส่วนตัว 
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ง. ประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานผิดกันมาก 
จ. ขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
ฉ. ขาดมนุษย์สัมพันธ์ 
ช. บางอย่างแย่งกันท า 
ซ. ได้เงินมาไม่พร้อมกัน 
ฌ. ต่างฝ่ายต่างถือทิฐิกัน 
ดังนั้น การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  ตาม

คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้ 
ก. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียง 
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ข. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน คือ การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนร่วมกันในการพัฒนาวิชาการ การด าเนินงานพัฒนาวิชาการ การสรุป และรายงานผล 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการส ารวจความรู้ของบุคคล ครอบครัว องค์กร และสถาน 
ศึกษาอ่ืน การวางแผนส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ การสรุป และรายงานผลการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้ 

ก. ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุน
ด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

ข. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการ 
ศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

ค. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
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การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่
จัดการศึกษา คือ การมีส่วนร่วมในการส ารวจความรู้ของบุคคล ครอบครัวองค์กรและสถานศึกษาอ่ืน 
การวางแผนส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ การสรุป การรายงานผลให้กับหน่วยงาน และองค์กร
ต่าง ๆ  

 

2.2 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษาส านกังานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา เกิดความรู้คู่คุณธรรม ทั้งนี้การ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยค านึงถึง
ปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากรและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 มีพ้ืนที่เขตบริการ 3 
อ าเภอ 22 ต าบล 269 หมู่บ้าน 5 เทศบาลต าบล 20 องค์การบริหารส่วนต าบล ประชากรทั้งสิ้น 
149,944 คน โดยจ าแนกรายละเอียดในพื้นท่ีของแต่ละอ าเภอ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงรายละเอียดในพื้นที่ของแต่ละอ าเภอ 

 

อ าเภอ หมู่บ้าน ต าบล เทศบาลต าบล อบต. ประชากร โรงเรียนรัฐ นักเรียน 
นากลาง 127 9 2 8 66,155 44 8,124 
สุวรรณคูหา 91 8 2 7 53,784 37 7,306 
นาวัง 51 5 1 5 30,453 24 3,200 

รวม 269 22 5 20 150,392 105 18,630 
 

ที่มา : จ านวนประชากร : www.dopa.go.th (ณ ธันวาคม 2558) 
 ข้อมูลจ านวนนักเรียนโรงเรียนรัฐ : ระบบ Data Management Center (ณ 10 มิถุนายน 2559 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือ

รองรับการบริหารจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนโดยให้โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันรวมกันเป็นกลุ่ม
เครือข่ายเพ่ือบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 12 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา ดังนี้  
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ตารางท่ี 2.2 แสดงศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
 

ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวนโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 
1. ศูนย์เครือ 

ข่ายนากลาง 1 
6 1. โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 

2. โรงเรียนบ้านหนองแสง 
3. โรงเรียนบ้านยางชุม 
4. โรงเรียนบ้านหนองแวงค า 
5. โรงเรียนบ้านนาสมใจ 
6. โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 

2. ศูนย์เครือ 
ข่ายนากลาง 2 

9 1. โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
2. โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 
3. โรงเรียนบ้านหนองบัวค าแสน 
4. โรงเรียนกุดแห่วิทยา 
5. โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 
6. โรงเรียนบ้านสนามชัย 
7. โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียน 
8. โรงเรียนบ้านหนองด่าน 
9. โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 

3. ศูนย์เครือข่าย 
นากลาง 3 

12 1. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 
2. โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 
3. โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 
4. โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 
5. โรงเรียนบ้านโนนเมือง 
6. โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 
7. โรงเรียนบ้านโนนม่วง 
8. โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 

   

9. โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 
10. โรงเรียนซ าขอนแก่นวิทย์ 
11. โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน  

สาขามอเลี้ยว 
12. โรงเรียนบ้านห้วยนาหลวง 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวนโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 
4. ศูนย์เครือข่าย 

นากลาง 4 
8 1. โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 

2. โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 
3. โรงเรียนบ้านก่าน 
4. โรงเรียนบ้านโนนตาล 
5. โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 
6. โรงเรียนบ้านซ าเสี้ยว 
7. โรงเรียนบ้านเอื้องไร่โนนสาวิทยา 
8. โรงเรียนบ้านโนนงาม 

5. ศูนย์เครือข่าย 
นากลาง 5 

9 1. โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 
2. โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 
3. โรงเรียนหนองแตศ้ึกษาประชาสรรค์ 
4. โรงเรียนบ้านอาบช้าง 
5. โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 
6. โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 
7. โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์ 
8. โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 
9. โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 

6. ศูนย์เครือข่าย
สุวรรณคูหา 1 

9 1. โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 
2. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
3. โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 
4. โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 
5. โรงเรียนบ้านหนองเหลืองขามนคร 
6. โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 
7. โรงเรียนยูงทองวิทยา 
8. โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเซียงฮาย 

   
9. โรงเรียนบ้านนาไก่นาค าน้อยวิทยา 

7. ศูนย์เครือข่าย
สุวรรณคูหา 2 

9 1. โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติ
หนองเห็นวิทยา 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวนโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 

   

2. โรงเรียนบ้านนาด่าน 
3. โรงเรียนบ้านกุดฮู 
4. โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนวิทยา 
5. โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
6. โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 
7. โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 
8. โรงเรียนบ้านโนนส าราญ 
9. โรงเรียนโนนงามวิทยา 

8. ศูนย์เครือข่าย
สุวรรณคูหา 3 

11 1. โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 
2. โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 
3. โรงเรียนบ้านนาโมง 
4. โรงเรียนบ้านต้อง 
5. โรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ 
6. โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 
7. โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 
8. โรงเรียนบ้านบุญทัน 
9. โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 
10. โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 
11. โรงเรียนบ้านต่างแคน 

9. ศูนย์เครือข่าย
สุวรรณคูหา 4 

8 1. โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 
2. โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 
3. โรงเรียนบ้านนาไร่ 
4. โรงเรียนบ้านวังหินซา 
5. โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บ ารุง 
6. โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา 
7. โรงเรียนบ้านนาสี 

   
8. โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา 

สาขาซ าภูทอง 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวนโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 
10. ศูนย์เครือข่าย 

นาวัง 1 
9 1. โรงเรียนบ้านนากลาง 

2. โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 
3. โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 
4. โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 
5. โรงเรียนบ้านนาสมนึก 
6. โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 
7. โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 
8. โรงเรียนบ้านภูเขาวง 
9. โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 

11. ศูนย์เครือข่าย 
นาวัง 2 

7 1. โรงเรียนบ้านไทยนิยม 
2. โรงเรียนบ้านผาวัง 
3. โรงเรียนบ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง 
4. โรงเรียนบ้านวังส าราญ 
5. โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 
6. โรงเรียนบ้านโคกสง่า 
7. โรงเรียนบ้านนาเจริญ 

12. ศูนย์เครือข่าย 
นาวัง 3 

8 1. โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 
2. โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 
3. โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 
4. โรงเรียนบ้านหนองค้อ 
5. โรงเรียนบ้านนาแก 
6. โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 
7. โรงเรียนนาซ าจวงดอนมะค่าวิทย์ 
8. โรงเรียนบ้านผาเวียง 

 
2.2.1 ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 

เขต 2 นั้นมีการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของ
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมีหลักการพัฒนาตามแนวทางสู่ความส าเร็จ 6 กลยุทธ์
ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียน

เป้าหมายในโครงการ 11 โรงเรียน มีผลการด าเนินงานตามนโยบายที่มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมหลากหลายอย่างมีความสุข ครูผู้ปกครองมีความเข้าใจในการปรับตาราง
เรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

2. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดท าโครงการสร้างความพร้อมนักเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน เพ่ือผลักดันการด าเนินการด้านการศึกษาให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน
และพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิต ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเรื่อง
ประชาคมอาเซียน และโรงเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพ่ือบ้านอย่างน้อย 1 ภาษา 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองบัว ล าภู เขต 2 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนานักเรียนและยกระดับผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วน าผลการประเมินมาเทียบกับผลการประเมินระดับชาติ ผลการประเมิน
พบว่าโรงเรียนในสังกัดทุกศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อย
ละ 5 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ค่านิยมหลัก 12 ประการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนว
ทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาให้เกิดความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตนเองและและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน มีพ้ืนฐาน
ด้านอุปนิสัยที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีและมีความสุขรวมทั้งมีการก าหนดสมรรถนะส าคัญเกี่ยว  
กับตัวผู้เรียนไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และประกอบกับ
นโยบายรัฐบาลที่ก าหนดให้คนไทยมีค่านิยมหลัก 12 ประการ เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งมี
ความตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงได้น ากระบวนการลูกเสือ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ปลูกฝังวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการอารมณ์และความเครียด และมีทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

5. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายส่งเสริม
การปฏิรูปการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ด ารงชีวิตอยู่ใน
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สังคมได้อย่างมีความสุขการศึกษา คือ การสร้างสรรค์ความรู้ ความคิด การเจริญเติบโตทั้งร่างกาย
และจิตใจ ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมหรือ
เป็นผู้น าในอารยะประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ โดยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกแห่ง ได้ด าเนินกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยและจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยเพ่ือสนับสนุนส่งเสริม 
และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนที่เข้ าร่วม
ประกวดแข่งขันได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทย เป็นการเชิดชูเกียรติโรงเรียนและผู้
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยดีเด่นมีผลงานเชิงประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดี เผยแพร่
ผลงานและกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนใน
การส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพบน
พ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วม
แก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จากการด าเนินงานพบว่าครูทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ
หลักการด าเนินงานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนด าเนินงานชัดเจน 

2. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริ จ านวน 10 โรงเรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะในการด ารงตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน นักเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โรงเรียนในสังกัดน าเสนอผลการด าเนินงาน
ตามโครงการเป็นที่ประจักษ ์

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของ

บุคคลและสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการ

คิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ทันสมัย 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความ
พร้อมของโรงเรียน 
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5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

6. ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและ

ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
8. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างานและมีผลการปฏิบัติงานเชิง

ประจักษ์ 
10. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงานเขพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล าภู เขต 2 การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจในการก าหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เพ่ือในโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมี
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ โรงเรียนสามารถรายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ และมีความรู้ในการรายงานผล
การประเมินโครงการได้อย่างถูกต้อง 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน ตามกรอบวิสัยทัศน์ได้ครอบคลุมสถาน 
ศึกษาในทุกระดับและทุกขนาด ตลอดจนสามารถส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สามารถน าเสนอผลงาน
ให้เป็นที่ประจักษ์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามบริบทของเขตพ้ืนที่ และมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจน สามารถด าเนิน 
การได้อย่างเป็นรูปธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผลจากการด าเนินงานพบว่า 
โรงเรียนขนาดเล็กสามารถท าแผนบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของเขตพ้ืนที่บริการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเองจนได้รับรางวัล โรงเรียนขนาดเล็กที่ มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
จ านวน 3 โรงเรียน โดยได้รับรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล โรงเรียนละ 50,000 บาท ได้แก่ชนะ 
เลิศ โรงเรียนบ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านซ าเสี้ยว รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 โรงเรียนบ้านไทยนิยม จากการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศส่งผลให้โรงเรียนมีขวัญและก าลังใจในการท างาน และมีกาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อการ
บริหารจัดการร่วมกัน และยังส่งผลให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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3. ส านักงานเขพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 พบเพ่ือนครู เตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานในระดับสถานศึกษาได้
ก าหนดเป้าหมายให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา และ
การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
การคิดค านวณ และการคิดวิเคราะห์ได้ด าเนินการนิเทศแก่โรงเรียนในสังกัดครบทุกโรงเรียน ตาม
ก าหนดเป้าหมายในการออกนิเทศวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนละ1 ครั้ง โดยด าเนินการนิเทศในเชิงลึก 
ตามแผนกลยุทธ์และจุดเน้นทางการศึกษา เพ่ือจัดระดับโรงเรียนในสังกัด 

4. ส านักงานน่าอยู่ภูมิทัศน์สวยงาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 ได้จัดท าผ้าป่าเพ่ือระดมทรัพยากรมาพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของส านักงาน เพื่อให้มีความ
ร่มรื่น สวยงาม ทั้งภายนอกและภายใน ท าให้สภาพแวดล้อมสะอาดสวยงาม สะดวกสบาย และเป็นที่
พึงพอใจของผู้มาติดต่อประสานงาน  

2.2.2 นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
วิสัยทัศน์ 
บริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตร 

ฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ  
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา

อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาความเป็นสากลสู่

การเป็นผู้น าในประชาคมอาเซียน 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและเสมอ

ภาค 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการบริหารและจัดการเรียน

การสอน โดยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกลขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ระดับสากล 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
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3. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
แนวทาง 
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มี

ประสิทธิภาพ 
2. สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้ปกครอง 

ชุมชน สังคม และสาธารณชน มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับวัย ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นของ
นักเรียนตามมาตรฐานของหลักสูตรและที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม ท้องถิ่น และผู้เรียน 

5. ใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในห้อง 
เรียนและนอกห้องเรียน  

6. จัดระบบนิเทศ ติดตามผล และรายงานผลให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
และหลายมิติเน้นการนิเทศแบบกัลยามิตร 

7. สนับสนุนให้มีการแนะแนวผู้เรียน ให้มีแรงจูงใจในการเรียน เพ่ือการเรียนต่อสายอาชีพ
ในระดับท่ีสูงขึ้นและมีทักษะในการด ารงชีวิต 

8. ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน NT และO-NET 
การประเมินของ PISA และระบบการทดสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
หลักสูตร 

9. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

10. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และสู่มาตรฐานสากล 

11. ส่งเสริมสถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้จัดการศึกษาในรูปแบบสองภาษา (English 
Bilingual Education) 
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กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

แนวทาง 
1. พัฒนาบุคลากรในการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระบบข้อมูลสารสนเทศระดับ

สถานศึกษาและ เขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการและตรวจสอบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าเรียนจนจบหลักสูตรอย่างมี

คุณภาพมีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีอาชีพที่สุจริตและม่ันคงในชีวิต 
4. สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งสู่มาตร 

ฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
5. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการศึกษาในรูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือความเป็นเลิศ รูปแบบ

เพ่ือเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
6. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความ

เข้มแข็งและต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
7. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขต

บริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทาง 
1. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ วิธีการสอน คิดวิเคราะห์ และการวัดผลประเมินผลที่หลาก 

หลาย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาละ 1 โรงเรียน 
2. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนศูนย์

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาละ 1 โรงเรียน 
3. ส่งเสริมครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ให้มีสมรรถนะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
4. ส่งเสริมการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ

เพ่ือนครูมืออาชีพ ที่มีผลงานดีเด่น หรือระหว่างโรงเรียน 
5. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ ในโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ย

ผลการสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ 
6. ส่งเสริมความก้าวหน้า สร้างระบบแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู ผู้บริหารสถาน 

ศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน อย่างมีมาตรฐาน 
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7. เสริมสร้างความก้าวหน้าของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นให้สอดคล้อง
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

8. สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ให้ถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 
9. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล าภู เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ 
10. จัดระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ให้มีความเข้มแข็งและ

ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม หลากหลายมิติ เน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและน าผลมาสู่การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
แนวทาง 
1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ  
 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 1.2 พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 2.1 ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความตระหนักถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร จากทุกภาคส่วน 
 2.3 ส่งเสริมการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วน 
 2.4 สร้างช่องทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและ

องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและองค์คณะบุคคลมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
 3.1 สร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบ ให้สถานศึกษา/องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 3.2 ส่งเสริมให้มีการเชิดชูเกียรติสถานศึกษา/บุคคล/องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง/

นักเรียนในสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยง
ลดลง 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
 4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการ ผู้วิจัยน าเสนอผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องดังนี ้  
กฤษติญา ปัตเตนัง (2559) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยพบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนขนาด
เล็ก คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน และสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กต่ าสุด คือ ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา   

ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าสาระท้องถิ่น ระดับสภาพการ
ด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3 ในด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าสาระท้องถิ่น  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษาและการจัดท าสาระท้องถิ่นระดับสูงสุด คือ มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของสังคม มี
การรายงานผลการใช้หลักสูตรแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน  มีการก าหนดภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน มีการบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มเดี่ยวและระหว่างกลุ่ม
สาระต่าง ๆ มีการนิเทศการใช้หลักสูตรอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินการใช้หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
รองลงมาคือ มีการวิเคราะห์สภาพความต้องการต่าง ๆ เพ่ือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ ส่วนระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือ มีการนิเทศการใช้หลักสูตรอยู่
อย่างต่อเนื่อง   

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถม 
ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการ
ด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูงสุด คือ มีการท าแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
ระบบมีการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
อย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ มีการส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนส่วนระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือ มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน   

ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
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ในด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูงสุด  คือ 
มีหลักเกณฑ์ในการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนที่เป็นมาตรฐาน มีการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการวัดผลประเมินผลอยู่อย่างสม่ าเสมอ และมีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้กับนักเรียนทุกช่วง
ชั้น รองลงมาคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีการจัดท า
เอกสารเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน และมีการนิเทศ ติดตามการวัดผล 
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่วนระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้วิธีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง   

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในด้านการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูงสุด คือ มีการสนับสนุนส่งเสริม
ให้ครูสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ และมีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเอกสาร 
ต่าง ๆ ที่ช่วยในท าวิจัยของครู รองลงมาคือ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการท า วิจัยและมีการ
นิเทศ ก ากับติดตามการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูอย่างสม่ าเสมอ ส่วนระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือ มีการ
สนับสนุนให้ครูน าเสนอผลงานการวิจัยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
ในด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูงสุด คือ 
มีการนิเทศ ติดตามการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู รองลงมาคือ มีการน าผลการนิเทศ
ติดตามการใช้สื่อการเรียนรู้มาวางแผนเพ่ือพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป ส่วนระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือ มีการ
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ มีการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วนและมีการ
ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการด าเนินงานวิชา 
การในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูงสุด คือ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้อง 
เรียน รองลงมาคือ มีการน านักเรียนไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและมีการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ อยู่เสมอ ส่วนระดับการปฏิบัติ
ต่ าสุด คือมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกห้องเรียนและมีการ
ประเมินผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง 
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ด้านการนิเทศการศึกษา ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในด้านการนิเทศการศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการด าเนินงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูงสุด คือ มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายในกับสถาน 
ศึกษาอ่ืน ๆ รองลงมาคือ มีการน าผลการนิเทศมาวางแผนเพ่ือพัฒนางานวิชาการในปีต่อ ๆ ไป ส่วน
ระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือ มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการไว้อย่างชัดเจน 

ด้านการแนะแนวการศึกษา ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในด้านการแนะแนว
การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการด าเนินงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูงสุด คือ มีการวางแผนการแนะแนวการศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน รองลงมาคือมีการประชุมผู้ปกครองชุมชนเพ่ือแนะแนวการศึกษา ส่วนระดับการปฏิบัติต่ าสุด 
คือ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน 

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับสภาพการด าเนินงานวิชา 
การในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 3 ในด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สูงสุด คือ มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินจากองค์กรภายนอกและมีการจัดท า
รายงานคุณภาพการศึกษาเป็นประจ าทุกปี รองลงมาคือ มีการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเกี่ยว 
กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการปรับปรุงวิธีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ส่วนระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือ มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียน 
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในด้าน
การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูงสุด คือ มีการส ารวจความ
ต้องการข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาชุมชน รองลงมาคือมีการวางแผนร่วมกับผู้น า ชุมชนและ
องค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาชุมชน ส่วนระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือ มีการให้บริการแก่
ชุมชนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืน  ระดับสภาพ
การด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันการศึกษา
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อ่ืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการด าเนินงานวิชา 
การในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูงสุด คือ มีการจัดระบบในองค์กรให้มีความเหมาะสมในการ
เป็นสถานที่ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน รองลงมาคือ มีแนวทางการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง  ส่วนระดับการปฏิบัติ
ต่ าสุด คือ มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถม 
ศึกษาขนาดเล็กสูงสุด คือมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 
รองลงมาคือ มีการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
และ ส่วนระดับการปฏิบัติต่ าสุด คือ มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานในการประสานงานเพ่ือพัฒนา
งานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง   

เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการ 
จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และระดับการศึกษา พบว่า 

1. การเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถม 
ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ าแนกตาม
ต าแหน่ง ผู้บริหารและครูวิชาการ พบว่าสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน 

2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถม 
ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่มประสบการณ์การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความคิดเห็นในสภาพ
การด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กไม่แตกต่างกัน 

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถม 
ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ าแนกตามระดับ
การศึกษาพบว่า สภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กโดยภาพรวมไม่มี
ความแตกต่างกัน ส าหรับรายข้อพบว่าด้านการแนะแนวการศึกษา มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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นคเรศ ศรีเกื้อกูล (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนิน 
งานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดับดังนี้ ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ (=4.15) ด้านการจัดท า
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ( =4.11) และด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา (=4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก =3.94) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก คือ การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้
เกิดองค์ความรู้ (=4.06) การส่งเสริมการส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในโรงเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (=4.00) และการส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนและการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (=3.95) 

2. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.315) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก คือ การก ากับช่วยเหลือคณะครูเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จ (=4.19) การก าหนดวิสัยทัศน์และเห็นความส าคัญงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียน (=4.196) และการจัดสรรงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการพัฒนางานด้านวิชาการของ
โรงเรียน (=4.14) 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =
4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การจัดสรรงบประมาณจัดท าสื่อการสอนหรือสื่อประกอบการสอน
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง (=4.17) การให้ค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
สอนของคณะครู (=4.12) และการจัดหาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์คู่มือการจัดท าแผนการเรียนรู้ (=4.05) 

4. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.09) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรกคือ การสนับสนุนให้ครูมีความรู้ในการจัดท าหลักสูตรของโรงเรียน ( =4.21) 
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนและการจัดหาคู่มือ
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แนวการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนมาบริการแก่ครู (=4.09) และการประเมินการใช้หลักสูตรและน า
ผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (=4.08) 

5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.02) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก คือ การควบคุมก ากับให้การจัดตารางสอนของครูเป็นไปตามความเหมาะสม  
(=4.11) การวางแผนในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครู (=4.10) และการควบคุมก ากับให้ครูมี
การจัดเตรียมการสอนและบันทึกการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ (=4.00) 

6. ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก (=3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครูเกี่ยวกับการวัด 
ผลและประเมินผลให้เป็นไปตามแนวทางของหลักสูตร การควบคุมติดตามการประเมินผลและน าผล
การประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน (=3.97) การส่งเสริมให้ครูวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง (=3.96) และการจัดประชุมอบรมเพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถในการสร้าง
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล (=3.91) 

7. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก (=3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง 
ล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การสนับสนุนให้ครูน าเสนอผลงานการวิจัยต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (=4.09) การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการวิจัย (=4.03) และการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (=4.01) 

8. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
(=3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือการจัดหาหนังสือให้มีในห้องสมุดตามความต้องการของครูและ
นักเรียน (=4.25) การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน (=3.98) การส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและการ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อ่ืน
(=3.97) 

9. ด้านการนิเทศการศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=3.91) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรกคือ การส่งเสริมการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร และการให้การนิเทศภายในเพื่อช่วยเหลือ 
ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน (=4.03) การส่งเสริมให้ครูน าผลงานจากการนิเทศภายในมา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน (=3.88) และการเสนอวิธีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการ
นิเทศภายในโรงเรียน (=3.82) 
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10. ด้านการแนะแนว โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =3.89) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรกคือ การสนับสนุนให้ครูในโรงเรียนเป็นบุคคลแห่งการแนะแนว (=4.05) การประสานกับหน่วย 
งานอ่ืนเพ่ือแนะแนวให้แก่ผู้เรียน (=4.01) และการจัดหางบประมาณสนับสนุนงานแนะแนวใน
โรงเรียน (=3.83)  

11. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยเรียงล าดับค้าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดท า
การประกันคุณภาพภายใน (=3.97) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน (=3.92) และการส่งเสริมให้มีการรายงานการประเมินตนเอง
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (=3.90) 

12. ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก (=3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างบุคคลครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น (=3.98) การจัดบุคลากรในโรงเรียนให้มีหน้าที่ประสาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคลครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น ( =3.86) และการ
วางแผนในการสนับสนุนงานวิชาการแก่ประชาชน (=3.85) 

13. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน โดย 
รวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ การส่งเสริมบุคลากรให้มีความ 
รู้ความสามารถในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอ่ืน ( =4.03) การจัด 
ระบบในองค์กรให้มีความเหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับโรงเรียนอ่ืน (=3.96) และการวางแผนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอ่ืน (=3.95) 

14. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.03) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก คือ การแต่งตั้งบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถให้มีหน้าที่ประสานให้เกิดความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ( =4.30) การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
(=4.08) 
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15. ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา โดย 
รวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ การประเมินผลการใช้ระเบียบ
และแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียน ( =4.16) การตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียนและแก้ไขปรับปรุง (=4.14) และการศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ
และแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ารับรู้ (=4.11) 

16. ด้านการคัดลอกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก (=3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง 
ล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ การคัดลอกหนังสือเรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้   
ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน (=4.09) การพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริม
ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
(=4.00) และการประชุมทุกฝ่ายเพ่ือตัดสินใจร่วมกันคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในโรงเรียน 
(=3.97) 

17. ด้านการพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก (=4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ การส่งเสริมให้ครูได้มีการคิดค้นและผลิตสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา (=4.11) การจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนมา
บริการอ านวยความสะดวกแก่ครู ( =4.04) และการควบคุมก ากับให้ครูได้ใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา (=4.03) 

การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า บุคลากรที่สถานภาพต าแหน่งต่างกัน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาน 
ศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นิถยา จอกแก้ว (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ ดังนี้ ด้านการวัดและประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการวัด
และประเมินผลการอ่าน คิดเคราะห์ และเขียน ด้านการวัดและ ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ด้านการเทียบโอนผลการเรียนโดย ตามล าดับ มีสาระส าคัญแต่ละงานดังนี้  
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1. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระดับการปฏิบัติ มาก
ที่สุดในเรื่องโรงเรียนมีการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน และระดับ การ
ปฏิบัติน้อยที่สุดในเรื่องโรงเรียนมีการน าผลจากการประเมินมาซ่อมเสริมพ้ืนฐานความรู้ของ ผู้เรียน  

2. ด้านการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดใน เรื่อง
โรงเรียนตัดสินผลการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ ระดับ
การปฏิบัติน้อยที่สุดในเรื่องโรงเรียนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน เช่น ครู ผู้ปกครอง เพ่ือน
นักเรียน 

3. ด้านการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระดับการปฏิบัติมาก ที่สุดใน
เรื่องโรงเรียนมีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
ชุมชน และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และระดับ 
การปฏิบัติน้อยที่สุดในเรื่องโรงเรียนมีการก าหนดแนวทางพัฒนาผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผล  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 

4. ด้านการวัดและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีระดับการปฏิบัติ มากที่ 
สุดในเรื่องโรงเรียนมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนอย่างชัดเจน 
และระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดในเรื่องโรงเรียนให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

5. ด้านการเทียบโอนผลการเรียน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดในเรื่องโรงเรียนมีการจัดท า
ระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา และระดับการปฏิบัติน้อย ที่สุด
ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ขอเทียบโอน ด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อ สภาพ
การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนขนาด เล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับ การ 
ศึกษา และประสบการณ์การท างาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อสภาพการ
บริหารงานวิชาการด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน  

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อสภาพการ
บริหารงานวิชาการด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อสภาพการ
บริหารงานวิชาการด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานวิชาการด้านการวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยเสนอผลวิเคราะห์ในรูปความเรียงทั้ง 5 ด้าน ที่ส าคัญคือ  

1. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ปัญหาที่พบ คือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน และขาดความตระหนักในการวัดและ

ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามระเบียบการวัดผลประเมินของสถานศึกษา ครูบางท่านไม่น า
ผลจากการประเมินมาซ่อมเสริมพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน เครื่องมือวัดผลประเมินผลยังขาดมาตรฐาน
ไม่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ได้จริง 

ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเน้น
การลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้ครูสามารถสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลให้หลากหลาย ผู้บริหาร 
กระตุ้นให้ครูน าผลจากการประเมินมาซ่อมเสริมพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน จัดหางบประมาณสนับสนุน 
งานวิชาการให้มากข้ึน 

2. ด้านการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ปัญหาที่พบ คือ ความเอาใจใส่ในการประเมินของครูในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้อย มุ่ง

เพียงด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นหลัก ครูผู้สอนยังขาดการสร้างเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลที่
หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง และไม่มีร่องรอยการวัดผลประเมินผล  

ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนักให้ครูให้เห็นความส าคัญต่อการ วัดผล 
ประเมินผลในด้านนี้ให้เท่า ๆ กับการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการสร้างพัฒนา เครื่องมือ
ที่หลากหลายและวัดประเมินผลได้จริง และครูควรมีการประเมินตามสภาพจริง 

3. ด้านการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ปัญหาที่พบ คือ โรงเรียนขาดความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพ่ือน าผลมาประกอบการวัด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขาดการสร้างเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลที่หลากหลายและขาดการ 
วัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ คือ มีการจัดอบรมฝ่ายวิชาการและประสานขอความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้องในการวัดประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เปิดโอกาสให้เพ่ือน นักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ร่วมกัน มี
การสร้างเครื่องมือให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน 
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4. ด้านการวัดและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ปัญหาที่พบ คือ ขาดแบบประเมินที่สามารถวัดการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ได้ อย่างมี

มาตรฐาน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้หลายด้าน การวัดประเมินผล อาจท า
ได้ไม่ครอบคลุม และยังขาดประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะ คือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูในการสร้างเครื่องมือวัดผล 
ประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และควรมีการก าหนดวิธีการและแนวทางในการวัดและ 
ประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนอย่างเหมาะสมตามลักษณะของผู้เรียนและตามสภาพบริบท 
ของสถานศึกษา 

5. ด้านการเทียบโอนผลการเรียน  
ปัญหาที่พบ คือ โรงเรียนยังขาดแนวทางการปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนที่ชัดเจน ขาด

แบบทดสอบเทียบชั้นที่ชัดเจน และโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติในด้าน การเทียบ
โอนผลการเรียนของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ให้
ชัดเจน ศึกษาและยึดแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนตามระเบียบการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา 

สมสมัย สุขอนันต์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  

สภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  6 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปาน
กลาง (μ=3.37) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้านและมาก 1 ด้าน เรียง
ตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (μ=3.44) ด้าน
การแนะแนวการศึกษา (μ=3.39) ด้านการจัดการเรียนการสอน (μ=3.35) และด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (μ=3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

สภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาที่ 6 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ด้านการพัฒนา หลักสูตรของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (μ=3.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง และ
มาก เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ครูมีความรู้และความสามารถด้าน 
การพัฒนาหลักสูตรเพียงพอ (μ=3.61) มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการให้ข้อ 
เสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร (μ=3.57) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า หลักสูตร เช่น การ
วิเคราะห์เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดโครงสร้าง การจัดท าสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระเพ่ิม และ
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ (μ=3.52) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อย คือ การ จัดเวลาให้ครูผู้สอนมีเวลา
พอที่จะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (μ=3.26) 
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สภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ การศึกษาที่ 6 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ด้านการแนะแนวการศึกษา โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (μ=3.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และ
มาก เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ครูมีข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพ่ือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในกรณีที่จ าเป็น (μ=3.50) ครูให้ความสนใจหรือ
วิเคราะห์ข้อมูล จ านวนการเข้า-ออกของนักเรียนอย่างจริงจัง (μ=3.43) สถานศึกษามอบหมาย
บทบาท และหน้าที่ให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว (μ=3.42) ส่วน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อย 
คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนในมีการแนะแนวอย่างเป็นระบบอย่างจริงจัง (μ=3.33)  

สภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ การศึกษาที่ 6 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (μ=3.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน ระดับปานกลาง 
และมาก เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ สถานศึกษาติดตามช่วยเหลือ 
กรณีเกิดปัญหาในส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (μ=3.42) สถานศึกษากระตุ้นให้ครูจัดท า
แผนการเรียนการสอนและติดตามหลังการน าไปใช้ (μ=3.41) สถานศึกษาติดตามการจัดการเรียนการ
สอนของครู ตรวจแผนการสอน หรือบันทึกการสอนของครู (μ=3.39) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อย 
คือ สถานศึกษาจัดหาอุปกรณ์ประกอบการสอน (คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน) เพียงพอต่อการ
น าไปจัดกิจกรรมการเรียนการ (μ=3.22)  

สภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ การศึกษาที่ 6 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ด้านการประกันคุณภาพการ 
ศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (μ=3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลาง และมาก เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ สถานศึกษาเห็นความ 
ส าคัญของคณะกรรมการในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (μ=3.60) สถานศึกษาให้ความส าคัญ
กับด้านการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน (μ=3.44) สถานศึกษามี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
การประกันคุณภาพ (μ=3.41) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อย คือ สถานศึกษาเผยแพร่ผลการด าเนิน 
งานบริหารวิชาการให้กับผู้ปกครองและชุมชน (μ=3.12) 

กุลทรัพย์ นนทบท (2556) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตต าบลหนองขมาร อ าเภอคูเมือง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า  

สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลหนองขมาร อ าเภอคู
เมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก (=4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน
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การพัฒนา การใช้สื่อ และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (=4.44) รองลงมา ได้แก่ ด้านการประกัน
คุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา (=4.34) ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผล
การเรียน (=4.20) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (=4.17) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (=4.05) 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =4.17) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ 3 โรงเรียนของท่านมีการก าหนดสาระการเรียนรู้ระดับชาติ และระดับ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.48) รองลงมาได้แก่ ข้อ 1 
โรงเรียนของท่านสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและชุมชนให้เห็นความส าคัญในการพัฒนาหลัก 
สูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.37) ข้อ 4 โรงเรียนของท่านมีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศที่ทันสมัย ถูกต้องและเหมาะสม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =4.35) และข้ออ่ืน ๆ มี
ค่าเฉลี่ยต่างกันเพียงเล็กน้อย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 9 โรงเรียนของท่านมีการประเมิน 
ผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
(=3.70) 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =
4.05) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ 7 ครูในโรงเรียนของท่านมีการแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.36) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 3 โรงเรียนของท่านก าหนดผลการเรียนรู้
ตามที่คาดหวัง รายภาคและรายปี มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.24) ข้อ 4 โรงเรียนของท่าน
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =4.13) และ
ข้ออ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยต่างกันเพียงเล็กน้อย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 โรงเรียนของท่านมี
การจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างเป็นระบบ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=3.65) 

ด้านการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก (=4.20) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 5 โรงเรียนของท่านจัดท าเอกสารหลักฐานการ 
ศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.82) 
รองลงมา ได้แก่ ข้อ 1 โรงเรียนของท่านแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผล ประเมินผล และการเทียบดอน
ผลการเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.67) ข้อ 4 โรงเรียนของท่านอนุมัติผลการเรียน
และการเทียบโอนผลการเรียนตามที่คณะกรรมการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
ก าหนด มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.59) และข้ออ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยต่างกันเพียงเล็กน้อย 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 9 โรงเรียนของท่านน าผลการประเมินมาปรับปรุงเกี่ยวกับการ
วัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=3.65) 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก (=4.34) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ 5 โรงเรียนของท่านมีการจัดท าระบบประกัน
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คุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =4.34) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อ 5 โรงเรียนของท่านมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (=4.79) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 6 
โรงเรียนของท่านสนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและมาตรฐานการ 
ศึกษาในระดับกลุ่มงานภายในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.58) ข้อ 4 โรงเรียน
ของท่านมีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนอย่างชัดเจนโดยการตัดสินใจแบบการมีส่วนร่วม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (=4.53) และข้ออ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยต่างกันเพียงเล็กน้อย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 9 
โรงเรียนของท่านมีการน าข้อมูล และน าผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ และปรับปรุงงานมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=3.84) 

ด้านการพัฒนา การใช้สื่อและเทคโนโลยี โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
(=4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 4 โรงเรียนของท่านมีการให้ผู้เรียน และครูผู้สอน
สามารถจัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง หรือน าสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ในการเรียนรู้ มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (=4.33) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 1 โรงเรียนของท่าน
มีการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ และเป็นศูนย์สื่อเทคโนโลยี มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
(=4.29) ข้อ 8 โรงเรียนของท่านมีการศึกษาวิธีเลือก การใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิ  
ภาพสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ตามธรรมชาติของการเรียนรู้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =4.27) 
และข้ออ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยต่างกันเพียงเล็กน้อย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 9 โรงเรียนของท่าน
จัดให้มีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาสื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยี
เป็นระยะ ๆ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=3.54) 

กิตติพงษ์ ขันทะวงค์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องสภาพการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอภูซาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่า  
ในภาพรวมมีการด าเนินการอยูในระดับมาก มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ประเด็น
เรียง ตามล าดับดังนี้ มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความรู้ คู่คุณธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม และมีการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งปลูกฝัง สร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน มีการด าเนินการอยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 7 ประเด็น เรียงตามล าดับดังนี้ มีการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจัดการเรยีนการสอนเน้นประสบการณ์การเรียนรู้ ก าหนดให้ครูวางแผนและจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือสืบค้นตามแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
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ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ มีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 ประเด็น 
เรียงตามล าดับดังนี้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมการเรียนตามความถนัดและความสนใจ  

สภาพการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหาร ด้านการนิเทศภายใน พบว่า ในภาพรวมมีการ
ด าเนินการอยูในระดับมาก จ านวน 8 ประเด็น เรียงตามล าดับดังนี้ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคน
ได้รับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศอย่างสม่ าเสมอ มีการส่งเสริม และสนับสนุน ให้ครูได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  มีการจัด
กิจกรรมการนิเทศอย่างหลากหลาย เช่น การสังเกตการสอน การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน การศึกษาเอกสาร 
การศึกษาดูงาน มีการน าผลงานของนักเรียนมาใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนของครู มีการน าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ไปปรับปรุงแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
มีการจัดท าแผนการนิเทศภายในและประเมินความจ าเป็นในการนิเทศร่วมกับคณะครูในสถานศึกษา มี
การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนิเทศภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาและน าผลการนิเทศมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน และมีการก ากับ ดูแล ให้ครูเตรียมการสอนและตรวจบันทึกหลังการสอนอยู่
เสมอมีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ประเด็น คือ มีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน 

สภาพการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหาร ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า มีการ
ด าเนินการอยู่ในระดับมาก จ านวน 11 ประเด็น เรียงตามล าดับดังนี้ มีการบันทึกผลการประเมินของ
ผู้เรียนในเอกสาร ปพ. ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
มีการก าหนดหรือวางแผนการวัดและประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระหรือแต่ละวิชา มีการด าเนินการวัด
และประเมินผลตามก าหนดการหรือตามแผนการวัดและประเมินผลมีการน าผลการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนมาใช้ในการปรับปรุงการสอนของครู มีการวัดผลและประเมินผลของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและด้านกระบวนการ มีการก าหนดให้
ครูผู้สอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน าผลไปพัฒนาผู้เรียน
และจัดการเรียนการสอนของครู มีการจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษาในแต่ละชั้นเรียน มีการปรับปรุงเครื่องมือวัดและวิธีวัดให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและผู้เรียน มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนโดยใช้เครื่องมือวัดและวิธีวัดอย่าง
หลากหลาย และน าผลการเรียนรู้การเรียนของนักเรียนมาเป็นแนวทางในการจัดโครงการสอนซ่อม
เสริมให้เหมาะกับสภาพนักเรียน 

สภาพการด าเนินงานวิชาการของครูวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในภาพ 
รวมมีการด าเนินการอยูในระดับมาก มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ประเด็น คือ มี
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความรู้ คู่คุณธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก 
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จ านวน 9 ประเด็น เรียงตามล าดับดังนี้ มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งปลูกฝัง สร้างลักษณะนิสัยที่พึง
ประสงค์ให้กับผู้เรียน ก าหนดให้ครูวางแผนและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนการสอนเน้นประสบการณ์การเรียนรู้ มี
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มี
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือสืบค้นตามแหล่งการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณา
การ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมการเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีการด าเนิน 
การอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ประเด็น คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

สภาพการด าเนินงานวิชาการของครูวิชาการ ด้านการนิเทศภายใน พบว่า ในภาพรวมมี
การด าเนินการอยูในระดับมาก จ านวน 8 ประเด็น เรียงตามล าดับดังนี้ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
ทุกคนได้รับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับ การนิเทศ อย่างสม่ าเสมอ มีการจัดท าแผน การนิเทศภายใน
และประเมินความจ าเป็นในการนิเทศร่วมกับคณะครูในสถานศึกษา มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้มี
การนิเทศภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาและน าผลการนิเทศมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
มีการน าผลงานของนักเรียนมาใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู มี
การน าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ไปปรับปรุงแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน มีการส่งเสริม
และสนับสนุน ให้ครูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ มีการจัดกิจกรรมการนิเทศอย่างหลากหลาย เช่น การสังเกตการสอน การตรวจเยี่ยมชั้น
เรียน การศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน และมีการก ากับ ดูแล ให้ครูเตรียมการสอนและตรวจบันทึก
หลังการสอนอยู่เสมอ มีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ประเด็น คือ มีการเปิดโอกาส
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน 

สภาพการด าเนินงานวิชาการของครูวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผลพบว่า มีการ
ด าเนินการอยู่ในระดับมาก ทั้งหมดจ านวน 11 ประเด็น เรียงตามล าดับดังนี้ มีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนโดยใช้เครื่องมือวัดและวิธีวัดอย่างหลากหลาย  มี
การวัดผลและประเมินผลของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
และด้านกระบวนการ มีการบันทึกผลการประเมินของผู้เรียนในเอกสาร ปพ. ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
และเป็นระบบ มีการก าหนดหรือวางแผนการวัดและประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระหรือแต่ละวิชา  มี
การด าเนินการวัดและประเมินผลตามก าหนดการหรือตามแผนการวัดและประเมินผล  มีการจัดท า
แผนการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาในแต่ละชั้นเรียน น าผลการเรียนรู้
การเรียนของนักเรียนมาเป็นแนวทางในการจัดโครงการสอนซ่อมเสริมให้เหมาะกับสภาพนักเรียน  มี
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การก าหนดให้ครูผู้สอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  แล้วน าผลไป
พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนของครู มีการน าผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
มาใช้ในการปรับปรุงการสอนของครู และมีการปรับปรุงเครื่องมือวัดและวิธีวัดให้มีความเหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอนต่อผู้เรียน 

แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอ 
ภูซาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรเน้นให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าไปปฏิบัติจริง พร้อมทั้งประเมินผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และด าเนินการท า
วิจัยในชั้นเรียน ควรจัดให้มีการบูรณาการและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ควรจัดครู 
ผู้สอนให้ตรงตามตามความถนัด ตรงตามวิชาเอก 

ด้านการนิเทศภายใน ควรจัดให้มีการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และอย่างเป็นระบบ น าผลการนิเทศมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นการนิเทศเพ่ือพัฒนา
โดยเฉพาะการนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า ควรเน้นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โดย
ให้ผู้เรียนได้รับทราบเกณฑ์การวัดการประเมินทุกครั้ง ควรใช้เครื่องมือในการวัดผลอย่างหลากหลาย
และน าผลการวัดมาปรับปรุง จัดหาแนวทางในการซ่อมเสริมต่อไป ครูผู้น าไปปฏิบัติยังไม่เข้าใจระบบ
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล มีการวัดผลตามสภาพจริงแต่ยังไม่เป็นระบบที่ถูกต้องและชัดเจน การ
พัฒนาวิชาการต้องมีการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน และน าผล
มาปรับปรุงพัฒนาก็จะเกิดผลดีกับผู้เรียน ควรมีการประชุมวิชาการเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และ
ประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนางานวิชาการให้ก้าวหน้า ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจ 
กรรมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนในเครือข่าย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับผู้เรียน และผู้ปกครอง
ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการมากข้ึน 

พิมพา มีสอน (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการด าเนินงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กที่
จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 โดย
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นมีการด าเนินงานอยู่ในระดับ
มากทั้งภาพรวมและรายด้านในทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยทั้งด้าน อยู่ในระดับมาก หากพิจารณาค่าเฉลี่ย
ของแต่ละรายการเรียงล าดับค่ามากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกซึ่งมีอยู่ในระดับมาก ได้แก่จัดท าข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในนักเรียนแต่ละคนอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้น ส าหรับรายการที่มีค่าน้อยกว่ารายการอ่ืน ๆ คือ ส่งเสริมท าการวิจัยทุก
สาระการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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ปัญหา ครูขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยและไม่ได้ท าการวิจัยในชั้นเรียน 
ข้อเสนอแนะควรจัดการอบรมและจัดท าโครงการเรื่องการวิจัยและควรส่งเสริมให้ครูท า

การวิจัยในชั้นเรียนทุกสาระ 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก หากพิจารณา

ค่าเฉลี่ยของแต่ละรายการเรียงล าดับค่ามากไปหาค่าน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ก าหนดระยะเวลาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละสาระวิชาอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างเหมาะสม และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ส าหรับ
รายการที่มีค่าน้อยกว่ารายการอ่ืน ๆ คือการจัดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของผู้เรียนแต่
ละคนซึ่งด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง 

ปัญหา ครูสอนไม่ตรงกับความถนัดและความสามารถ ครูขาดความรู้ในเรื่องการสอนแบบ
คละ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้ผลเพราะนักเรียนมีความรู้ไม่เท่ากัน ครูสอนไม่ครบตาม
สาระการเรียนรู้ ขาดแคลนบุคลากรท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขาดการต่อเนื่องท าให้ผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า ขาดสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไม่เป็นไปตามก าหนด กิจกรรมในหลักสูตรมีมากและไม่น่าสนใจ เด็กให้ความร่วมมือน้อย 

ข้อเสนอแนะ ควรจัดให้ครูสอนตรงกับความถนัดและความสามารถ จัดการอบรมเรื่องการ
สอนแบบคละชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการและจัดเตรียมท าใบงานก่อนจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ผู้บริหารควรตั้งงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนจากส านักงานเขพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และครูผู้สอนควรสอนซ่อมเสริมและจัดกิจกรรมโดยให้เด็กมีส่วนร่วม 

3. ด้านการนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยทั้งด้านอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาค่าเฉลี่ยของแต่ละ
รายการเรียงล าดับค่ามากไปหาค่าน้อย 3 ล าดับแรกซึ่งมีค่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูร่วม  
กับผู้บริหารในการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารส่งเสริมการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับรายการที่มีค่าน้อยกว่ารายการอ่ืน ๆ คือ ด าเนินการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอซึ่งด าเนินการ
อยู่ในระดับปานกลาง 

ปัญหา การนิเทศมาสม่ าเสมอและไม่ต่อเนื่องจากผู้บริหารมีภาระงานมีมาก  
ข้อเสนอแนะ ควรจัดท าก าหนดเวลาการนิเทศให้ชัดเจนและควรส่งเสริมให้ครูวิชาการและ

เพ่ือนครูมีส่วนร่วมในการนิเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ 
4. ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า มีค่าเฉลี่ยทั้งด้านอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาค่า  

เฉลี่ยของแต่ละรายการเรียงล าดับค่ามากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกซ่ึงมีค่าอยู่ในระดับมากได้แก่ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดประเมินตนเองรวมถึงส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมิน 
ผลสาระการเรียนรู้ร่วมกัน ใช้วิธีวัดและประเมินผลผู้เรียนในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนตาม
ศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมและวัดและประเมินผลผู้เรียนแต่ละสาระอย่างเหมาะสม ส าหรับ
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รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ารายการอ่ืน ๆ คือใช้วิธีวัด และประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลายอย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

ปัญหา วิธีการวัดการประเมินผลนักเรียนไม่มีความหลากหลาย การวัดผลประเมินผลไม่
ครอบคลุมกับเนื้อหาและศักยภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลน้อย ผู้เรียน
ต่างความรู้และระดับชั้นท าให้ยากในการวัดผลและประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ ควรวัดและประเมินผลอิงเกณฑ์หลักสูตร 2551 ซึ่งมีวิธีการวัดและประเมิน 
ผลที่มีความหลากหลาย ควรวัดผลประเมินผลครอบคลุมกับเนื้อหาและตามศักยภาพของผู้เรียน  
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผลมากขึ้น วัดผลและควรประเมินผลโดยการแบ่งชั้น  
ที่เรียน 

5. ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พบว่า มีค้าเฉลี่ยทั้งด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของแต่ละรายการเรียงล าดับจากค่ามากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกได้แก่ ก าหนดตัวชี้วัด
รายวิชาการเรียนการสอนแบบคละชั้นสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก จัดท า
หลักสูตรการสอนแบบคละชั้นสอดคล้องเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา และจัดท าเอกสารคู่มือการ
สอนแต่ละรายวิชาส าหรับการเรียนการสอนแบบคละชั้นอย่างเหมาะสม ส าหรับรายการที่มีค่าน้อย
กว่ารายการอ่ืน ๆ คือก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับการสอนแบบคละชั้นอย่างเหมาะสมซึ่ง
ด าเนินการอยู่ระดับปานกลาง 

ปัญหา ทาง สพฐ. และ สพป.ล าพูน เขต 2 เป็นผู้จัดท าหลักสูตรส่วนใหญ่ให้แก่โรงเรียนจึง
ท าให้บางหลักสูตรไมสอดคล้องกับผู้เรียน ครูขาดความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ
คละชั้น การจัดกิจกรรมในหลักสูตรไม่ได้ผลเพราะเด็กเรียนต่างชั้น การวัดการประเมินผลในการเรียน
การสอนไม่ตรงกับหลักสูตรคละชั้น 

ข้อเสนอแนะ ควรให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าให้หลักสูตรไม่สอดคล้องกับผู้เรียน จัด 
การอบรมครูเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอนแบบคละชั้น การจัดกิจกรรมใน
หลักสูตรแบบบูรณาการ วัดการประเมินผลในการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 

6. ด้านการประเมินคุณภาพทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยทั้งด้านอยู่ในระดับมาก หากพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของแต่ละรายการเรียงล าดับค่ามากไปหาค่าน้อย 3 ล าดับแรกซึ่งมีค่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามก าหนดเวลา ตรวจสอบผลการใช้หลักสูตรว่าท าให้
การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างต่อเนื่อง และก าหนดรายงานผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนอย่างชัดเจน ส าหรับรายการที่มีค่าน้อยกว่ารายการอ่ืน ๆ คือการวัดและการประเมินผลการ
เรียนการสอนตรงกับสภาพจริงเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

ปัญหา รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงกับความเป็นจริง รายงานการวัดและการประเมิน 
ผลไม่ตรงกับสภาพจริง เผยแพร่ผลงานครูและนักเรียนน้อย 
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ข้อเสนอแนะ ควรรายงานผลการปฏิบัติงานตรงกับความเป็นจริง รายงานการวัดและการ
ประเมินผลให้ตรงกับสภาพจริง และควรเผยแพร่ผลงานครูและนักเรียนสู่สาธารณชนมากขึ้น อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ศิริวรรณ รัตนการุณจิต (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการ
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานวิชาการของครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา และด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ด้านการนิเทศภายใน อยู่ในระดับมาก  

ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน ด้านการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
ต าแหน่งปัจจุบัน ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 

การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวิชาการของครู  ตามระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีสภาพการด าเนินงานวิชาการมากกว่าครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี โดยครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีสภาพการด าเนินงานวิชาการ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานวิชาการของครู  ตามระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีปัญหาการด าเนินงานวิชาการมากกว่าครูที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี โดยครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัญหาการด าเนินงานวิชาการไมแ่ตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวิชาการของครู ตามประสบการณ์ในการท างาน 
พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี มีสภาพการด าเนินงานวิชาการ มากกว่าครูที่
มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี และ 10-20 ปี แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า 
ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี มีสภาพการด าเนินงานวิชาการแตกต่างกับครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี และครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี มีสภาพการ
ด าเนินงานวิชาการแตกต่างกับครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

การเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานวิชาการของครู ตามประสบการณ์ในการท างาน 
พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี มีปัญหาการด าเนินงานวิชาการ มากกว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี และน้อยกว่า 10 ปี แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่
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พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี มีปัญหาการด าเนินงานวิชาการแตกต่างกับครู
ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวิชาการของครู ตามต าแหน่งปัจจุบัน พบว่า ครูที่มี
ต าแหน่งปัจจุบันเป็นครูช านาญการพิเศษ มีสภาพการด าเนินงานวิชาการ มากกว่าครูที่มีต าแหน่ง
ปัจจุบันเป็นครู และครูช านาญการ แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า ครูที่มีต าแหน่งปัจจุบัน
เป็นครูช านาญการ มีสภาพการด าเนินงานวิชาการแตกต่างกับครูที่มีต าแหน่งปัจจุบันเป็นครูช านาญ
การพิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานวิชาการของครู ตามต าแหน่งปัจจุบัน พบว่า ครูที่ มี
ต าแหน่งปัจจุบันเป็นครูช านาญการ มีปัญหาการด าเนินงานวิชาการ มากกว่าครูที่มีต าแหน่งปัจจุบัน
เป็นครูช านาญการพิเศษ และต าแหน่งครู แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า ครูที่มีต าแหน่ง
ปัจจุบันเป็นครู มีปัญหาการด าเนินงานวิชาการแตกต่างกับครูที่มีต าแหน่งปัจจุบันเป็นครูช านาญการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมชาย ชูเลิศ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (=4.33) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน โดยเรียง 
ล าดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ (=4.48) ด้านห้องสมุด (=4.46) 
ด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ ( =4.36) ด้านการนิเทศการศึกษา (=4.35) ด้านการวัดผล
ประเมินผล (=4.33) ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน ( =4.20) และด้านการจัดการเรียนการ
สอน (=4.15) โดยแต่ละด้านมีรายข้อที่มีการปฏิบัติมากกว่ารายข้ออ่ืน ๆ ดังนี้ 

1. ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่ารายข้อที่มีการปฏิบัติมากกว่ารายข้ออ่ืน ๆ ได้แก่ จัดให้มีการศึกษาโครงสร้าง/จุดหมาย
และหลักการของหลักสูตรก่อนสอน และจัดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตร 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่ารายข้อที่มีการปฏิบัติมากกว่ารายข้ออ่ืน ๆ ได้แก่ มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่ารายข้อที่มีการปฏิบัติมากกว่ารายข้ออ่ืน ๆ ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูคิดสร้างสรรค์สื่อใหม่ ๆ ได้ตาม
ความเหมาะสม และส่งเสริมให้ครุผู้สอนผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง 

4. ด้านการวัดผลประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
รายข้อที่มีการปฏิบัติมากกว่ารายขื่ออ่ืน ๆ ได้แก่ จัดท าคู่มือวัดผลประเมินผลไว้เป็นแนวปฏิบัติ และ
จัดให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง 
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5. ด้านห้องสมุด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ารายข้อที่มี
การปฏิบัติมากกว่ารายข้ออ่ืน ๆ ได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมการค้นคว้า
ด้วยตนเอง และจัดท าโครงการ-กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

6. ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าราย
ข้อที่มีการปฏิบัติมากกว่ารายข้ออ่ืน ๆ ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายในโรงเรียน 
และมีการน าผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

7. ด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า รายข้อที่มีการปฏิบัติมากกว่ารายข้ออ่ืน ๆ ได้แก่ จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานวิชาการระหว่างครูผู้สอน และจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับงานวิชาการให้กับบุคลากร 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ในภาพรวมทั้ง 7 
ด้านคือ ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมิน 
ผล ด้านห้องสมุด ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ พบว่า ในภาพรวม
ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการในด้านหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านห้องสมุด ด้านการนิเทศ
การศึกษาและด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ ไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการ
สอน ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ใน
ภาพรวมทั้ง 7 ด้านคือ ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านห้องสมุด ด้านการนิเทศการศึกษา และด้าน
การประชุมอบรมทางวิชาการ พบว่า ในภาพรวมและรายด้านครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่าง 
กัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการในด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านห้องสมุด ด้าน
การนิเทศการศึกษาและด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ ไม่แตกต่างกัน  



 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ต่อไปนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปี
การศึกษา 2559 คือ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 105 คน ครูวิชาการ จ านวน 1,520 คน  รวมทั้งสิ้น
จ านวน 1,625 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง

ประกอบไปด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,625 คน ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan อ้างใน พิมพ์อร 
สดเอ่ียม, 2557, หน้า 35) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 280 คน จ าแนกออกเป็นผู้บริหารโรงเรียน 35 คน 
และครูวิชาการ 245 คน จากนั้นจึงท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ตามสัดส่วนจ านวนครูและจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548, หน้า 36) มีรายละเอียด ดังตาราง
ที่ 3.1-3.2 
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ตำรำงท่ี 3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต2 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้บริหำร
โรงเรียน 

ครูผู้สอน ผู้บริหำร
โรงเรียน 

ครูผู้สอน 

105 1,520 35 245 
รวม 1,625 280 

 
ตำรำงท่ี 3.2 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

 

ระดับกำรศึกษำ 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
ปริญญำตรี สูงกว่ำ

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี สูงกว่ำ

ปริญญำตรี 
207 1,520 207 73 

รวม 1,625 280 
 

ตำรำงท่ี 3.3 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนและตำม
ขนำดของสถำนศึกษำ 

 

ขนำดสถำน 
ศึกษำ 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
น้อยกว่ำ 
10 ปี 

10 - 
20 ปี 

มำกกว่ำ  
20 ปีขึ้นไป 

รวม น้อยกว่ำ  
10 ปี 

10 - 
20 ปี 

มำกกว่ำ  
20 ปีขึ้นไป 

รวม 

ขนาดเล็ก     29 54 12 95 
ขนาดกลาง     30 34 83 147 
ขนาดใหญ ่     29 6 3 38 

รวม    1,625 88 94 98 280 
 



74 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
3.2.1 ลักษณะแบบสอบถำม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า และ

ปลายเปิด (Open end) ที่สร้างขึ้นจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

ต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษา โดยค าถามมี
ลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List)  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประเมินค่า ชนิด 5 ตัวเลือก แบ่งออกเป็น 12 ด้านดังนี้ ได้แก่ 

   1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   3)  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
   4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
   5)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   6)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   7)  การนิเทศการศึกษา 
   8)  การแนะแนวการศึกษา 
   9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   10)  การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
   11)  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
   12)  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วย 

งานและสถาบันที่จัดการศึกษา 
ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 มีการก าหนดค่าคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ เห็นด้วย

มากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด จ านวน 51 ข้อ ตามวิธี
ของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับการด าเนินงานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง  ระดับการด าเนินงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง  ระดับการด าเนินงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  ระดับการด าเนินงานวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง  ระดับการด าเนินงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

3.2.2 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
การศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ
เครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพและปัญหาการด าเนินงาน
วิชาการของโรงเรียน ตัวแปรที่ก าหนดในการวิจัย สรุปและสร้างเป็นนิยามศัพท์เฉพาะ 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือ โดยยึดหลักแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนิน 
งานวิชาการของโรงเรียน ใน 12 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การ
แนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้วิชา 
การแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา 

3. สร้างเครื่องมือโดยร่างเป็นแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามกรอบแนวคิดให้
สอดคล้องกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน ใน 12 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลัก 
สูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันที่จัดการศึกษา 

4. น าร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
พิจารณาให้ค าปรึกษาแนะน าแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น 

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไปเสนอขอความ
อนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
แล้วน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามศัพท์ (Item-Objective Congruency : IOC) และได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 
(ภาคผนวก ค) จากนั้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้ง 
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6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขมาจัดพิมพ์ แล้วน าไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชากร
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน เพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อ
ค าถามในแต่ละด้านและทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอร์น บาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .981 โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ระหว่าง 0.636-0.968 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.4 

 
ตำรำงท่ี 3.4  ค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมสภำพและปัญหำกำรด ำเนินงำนวิชำกำรของ  

โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 
 

ตัวแปร 
ค่ำควำมเชื่อม่ัน 

สภำพกำรด ำเนินงำน
วิชำกำร 

ค่ำควำมเชื่อม่ัน 
ปัญหำกำรด ำเนินงำน

วิชำกำร 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา .843 .879 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ .743 .876 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียน .636 .885 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา .802 .908 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 

การศึกษา .845 .944 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ .883 .892 
7. การนิเทศการศึกษา .850 .927 
8. การแนะแนวการศึกษา .867 .968 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา .883 .957 
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน .862 .914 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชา 

การกับสถานศึกษาอ่ืน .825 .930 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัด
การศึกษา .838 .929 

 



77 

7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพมาจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้การเก็บ
ข้อมูลต่อไป  

ล าดับขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามแบบตรวจสอบประมาณค่าและการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม 

 
1. การสร้างค าถาม 1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดกรอบประเด็นค าถามแต่ละด้าน 
3. ร่างข้อค าถามตามกรอบที่ก าหนด 
4. ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
2. การตรวจสอบ
ความตรงเชิง 
เนื้อหา 

1. ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องของประเด็นค า 
ถามกับกรอบเนื้อหาตามนิยามของค าศัพท์ 

2. ค านวณค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  

3. เลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ไม่ต่ ากว่า 0.50 ขึ้นไป 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจัดพิมพ์ 

 
3. ตรวจสอบค่า 
ความเที่ยง 

1. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง  

2. ค านวณค่าความเท่ียงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอร์นบาค  
3. ตรวจสอบและปรับปรุงการใช้ค าพูดให้ชัดเจน (กรณีที่ค่าความเที่ยงต่ า) 

 
แผนภูมิที ่3.1 แสดงข้ันตอนกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้าน

ช้าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ต่อผู้บริหารและครูผู้สอนในสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 ทุกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  

3. ผู้วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้วน ามาจัดเรียงล าดับแบบ 

สอบถามและลงรหัสแล้วประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดย
ด าเนินการดังนี้ 

3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ข้อมูลจากแบบ 
สอบถามตอนที่ 1 โดยหาความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

3.4.2 วิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลความ หมาย
ค่าเฉลี่ย 

3.4.3 เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครู 
ผู้สอน จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ และระดับการศึกษาโดยใช้การทดสอบค่าที (T–test แบบ 
Independent samples) 

3.4.4 เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และ
ขนาดของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้ สถิติทดสอบเอฟ (F–test) 
(One-way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จะท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544, หน้า 236) 

 

3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 
3.5.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
3.5.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
3.5.3 การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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3.5.4 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
  1. ผู้วิจัยได้น าวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการด าเนินงานวิชาการของ

โรงเรียน โดยจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ และระดับการศึกษา เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ระดับนับส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 โดยใช้สถิติ ที (T–test) (ระพินทร์ โพธิ์ศรี, 2549, หน้า 85) 

   2. ผู้วิจัยได้น าวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการด าเนินงานวิชาการของ
โรงเรียน โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษา เพื่อการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2534, หน้า 168–172) โดยใช้สถิติ เอฟ 
(F–test) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม 
ล าดับ ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
4.4 ผลการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน จ าแนก 

ตามต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษา 
  

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์

ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
n แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
SS แทน ผลบวกก าลังสองของคะแนน  
df แทน ขั้นของความอิสระ  
MS แทน ผลบวกค่าเฉลี่ยก าลังสอง 
F แทน ค่าท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบ F 
t แทน ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบ t  
* แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
** แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบ 
สอบถามเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จ านวน 280 คน ได้รับคืนร้อยละ 100 ผลการวิเคราะห์
ปรากฏดังตารางที ่4.1  
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ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถาน 
ศึกษา 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่งหน้าที่   
1. ผู้บริหารโรงเรียน 35 12.5 
2. ครูผู้สอน  245 87.5 

รวม 280 100.00 
ระดับการศึกษา   
1. ปริญญาตรี 207 73.9 
2. สูงกว่าปริญญาตรี 73 26.1 

รวม 280 100.00 
ประสบการณ์ในการท างาน   
1. น้อยกว่า 10 ปี 88 31.4 
2. 10 - 20 ปี 94 33.6 
3. มากกว่า 20 ปี 98 35.0 

รวม 280 100.00 
ขนาดของสถานศึกษา   
1. ขนาดเล็ก 95 33.9 
2. ขนาดกลาง 147 52.5 
3. ขนาดใหญ่ 38 13.6 

รวม 280 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 280 คน เป็นผู้บริหาร
โรงเรียน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 เป็นครูผู้สอน จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 
ส่วนมากมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 207 คน คิดเป็นร้อยละ 73.9 มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 
10 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 มีประสบการณ์การท างาน 10–20 ปี จ านวน 98 คน คิด
เป็นร้อยละ 35 ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 ขนาดกลาง 
จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 และขนาดใหญ่ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6  
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4.3 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตามขอบข่ายภาระงาน 
วิชาการ 12 ด้านของการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2546) ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับดังนี้  

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน ผล
ปรากฏดังในตารางที ่4.2   
 
ตารางที ่4.2 แสดงระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

สภาพและปัญหาการด าเนินงาน
วิชาการของโรงเรียน 

สภาพ ปัญหา 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.00 .67 มาก 3.03 .89 ปานกลาง 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.13 .64 มาก 2.97 .94 ปานกลาง 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน 
ผลการเรียน 4.09 .64 มาก 2.92 .94 ปานกลาง 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.98 .63 มาก 2.97 .86 ปานกลาง 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโน 
โลยีทางการศึกษา 4.01 .63 มาก 3.01 .90 ปานกลาง 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3.98 .64 มาก 2.99 .92 ปานกลาง 
7. การนิเทศการศึกษา 3.91 .73 มาก 2.95 .96 ปานกลาง 
8. การแนะแนวการศึกษา 3.96 .64 มาก 2.81 .96 ปานกลาง 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 4.10 .62 มาก 2.90 1.02 ปานกลาง 
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 3.95 .67 มาก 2.92 .97 ปานกลาง 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา 
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 4.05 .73 มาก 2.73 1.10 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

สภาพและปัญหาการด าเนินงาน
วิชาการของโรงเรียน 

สภาพ ปัญหา 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชา 
การแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันที่จัดการศึกษา 4.13 .67 มาก 2.86 1.02 ปานกลาง 

รวม 4.02 .55 มาก 2.93 .88 ปานกลาง 
  

จากตารางที่ 4.2 พบว่า สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.02, S.D.=.55) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ (=4.13, S.D.=.64) และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา ( =4.13, S.D.=.67) รองลงมาคือด้านการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (=4.10, S.D.=.62) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือด้านการนิเทศการศึกษา (=3.91, S.D.=.73)  
  ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.93, S.D.=0.88) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านการพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษา (=3.03, S.D.=0.89) รองลงมาคอืด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา 
(=3.01, S.D.=0.90) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (=2.73, S.D.=1.10) 
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลปรากฏดังในตารางที ่4.3 
 
ตารางที ่4.3 แสดงระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษา  

 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สภาพ ปัญหา 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
1. โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 3.96 .89 มาก 3.16 1.12 ปานกลาง 
2. โรงเรียนวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม 
ประเมินสภาพสถานศึกษาเพ่ือวิสัยทัศน์ 
ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 4.03 .76 มาก 2.88 1.09 ปานกลาง 
3. โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาโครง 
สร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนด 
ให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้อง
กับชุมชน 4.00 .84 มาก 2.99 1.04 ปานกลาง 
4. โรงเรียนมีการวางแผนน าหลักสูตรไป 
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหาร
จัดการได้อย่างเหมาะสม 4.02 .92 มาก 3.12 1.05 ปานกลาง 
5. โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 4.00 .76 มาก 3.01 .98 ปานกลาง 
6. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถาน 
ศึกษาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 4.01 .79 มาก 3.05 1.00 ปานกลาง 

รวม 4.00 .67 มาก 3.03 .89 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ที่ 4.3 พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก (=4.00, S.D.=.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 2 
โรงเรียนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมประเมินสภาพสถานศึกษาเพ่ือวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย (=4.03, S.D.=.76) รองลงมาคือข้อที่ 4 โรงเรียนมีการวาง 
แผนน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม  (=4.02, 
S.D.=.92) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือข้อที่ 1 โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย (=3.96, S.D.=.89) 
 ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
(=3.03, S.D.=0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนมีการ
ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย (=3.16, S.D.=1.12) รองลงมา
คือข้อที่ 4 โรงเรียนมีการวางแผนน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการได้
อย่างเหมาะสม (=3.12, S.D.=1.05) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือข้อที่ 2 โรงเรียนวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อม ประเมินสภาพสถานศึกษาเพ่ือวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย (=2.88, S.D.=1.09) 
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4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผลปรากฏดังในตารางที ่4.4 
 
ตารางที ่4.4 แสดงระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  

 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
สภาพ ปัญหา 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.28 .84 มาก 2.96 1.04 ปานกลาง 
2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยจัดเนื้อหา สาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน 4.19 .80 มาก 3.11 1.15 ปานกลาง 
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโดยน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจ 
กรรมการเรียนการสอน 4.02 .73 มาก 2.93 1.13 ปานกลาง 
4. โรงเรียนท่านส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และช่วงชั้นการ
เรียนรู้มีอิสระในการออกแบบและจัดกิจ 
กรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.15 .77 มาก 2.89 1.05 ปานกลาง 
5. โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศการเรียนการ
สอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการ
นิเทศที่ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 4.03 .77 มาก 2.98 .99 ปานกลาง 

รวม 4.13 .64 มาก 2.97 .94 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก (=4.13, S.D.=.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (=4.28, S.D.=.84) รองลงมา คือข้อที ่2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัด
เนื้อหา สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน (=4.19, S.D.=.80) 
และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 3 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (=4.02, S.D.=.73) 
 ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
(=2.97, S.D.=0.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 2 โรงเรียน
ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหา สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน (=3.11, S.D.=1.15) รองลงมา คือข้อที่ 5 โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศการเรียน
การสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร (=2.98, S.D.= 
0.99) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 4 โรงเรียนท่านส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และช่วงชั้นการเรียนรู้มีอิสระในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
(=2.89, S.D.=1.05) 
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4.3.4 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน ผลปรากฏดังในตารางที ่4.5  
 
ตารางที ่4.5 แสดงระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน 

 

ด้านการวัดผล ประเมินผลและ 
เทียบโอนผลการเรียน 

สภาพ ปัญหา 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
1. โรงเรียนมีการก าหนดระเบียบแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย 4.11 .75 มาก 2.86 1.10 ปานกลาง 
2. โรงเรียนท่านมีการส่งเสริมให้ครูจัดท า
แผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละราย 
วิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผน 
การจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.13 .71 มาก 3.05 1.03 ปานกลาง 
3. โรงเรียนท่านมีการส่งเสริมให้ครูด าเนิน 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการ
สอน โดยการประเมินตามสภาพจริง 4.23 .80 มาก 3.00 1.15 ปานกลาง 
4. โรงเรียนท่านจัดให้มีการเทียบโอน
ความรู้ทักษะประสบการณ์ และผลการ
เรียนจากสถานศึกษาอ่ืนตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 3.90 .96 มาก 2.78 1.14 ปานกลาง 

รวม 4.09 .64 มาก 2.92 .94 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=4.09, S.D.=.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่า 
เฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 3 โรงเรียนท่านมีการส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอน โดยการประเมินตามสภาพจริง (=4.23, S.D.=.80) รองลงมา คือข้อที่ 2 โรงเรียนท่านมี
การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย (=4.13, S.D.= .80) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 4 โรงเรียนท่านจัดให้มีการ
เทียบโอนความรู้ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนตามแนวทางที่กระทรวง 
ศึกษาธิการก าหนด (=3.90, S.D.=.96) 
 ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (=2.92, S.D.=0.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 
2 โรงเรียนท่านมีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย (=4.58, S.D.=0.52) รองลงมา คือข้อที่ 3 โรงเรียนท่านมีการส่งเสริมให้ครู
ด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยการประเมินตามสภาพจริง  (=3.00, 
S.D.=1.15) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 4 โรงเรียนท่านจัดให้มีการเทียบโอนความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
(=2.78, S.D.=1.14) 
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4.3.5 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผลปรากฏดังในตารางที ่4.6 
 
ตารางที ่4.6 แสดงระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

สภาพ ปัญหา 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 3.94 .71 มาก 2.86 .95 ปานกลาง 
2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีส่วนในการ 
ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัด 
การและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.99 .75 มาก 3.01 .97 ปานกลาง 
3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.91 .86 มาก 2.95 .96 ปานกลาง 
4. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือ
ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงาน
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 3.81 .78 มาก 3.04 .98 ปานกลาง 
5. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้ พัฒนา
ความรู้และทักษะอย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง 4.27 .73 มาก 2.99 1.04 ปานกลาง 

รวม 3.98 .63 มาก 2.97 .86 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=3.98, S.D.=.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือข้อที่ 5 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาความรู้และทักษะอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
(=4.27, S.D.=.73) รองลงมา คือข้อที่ 2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีส่วนในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (=3.99, S.D.=.75) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือข้อที่ 4 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (=3.81, S.D.=.78) 
 ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
(=2.97, S.D.=0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 4 โรงเรียนมีการ
ประสานความร่วมมือตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงาน
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (=3.04, S.D.=0.98) รองลงมา คือข้อที่ 2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีส่วนใน
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (=3.01, S.D.= 
0.97) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
เครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน (=2.86, S.D.=0.95) 
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4.3.6 ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ผลปรากฏดังในตารางที ่4.7 
 
ตารางที ่4.7 แสดงระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

 

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

สภาพ ปัญหา 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
1. โรงเรียนมีการวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนและบริหารงานวิชาการร่วม 
กับทุกฝ่าย 4.00 .81 มาก 2.89 1.02 ปานกลาง 
2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าและพัฒนา
สื่อนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างหลากหลาย 4.13 .76 มาก 2.93 1.05 ปานกลาง 
3. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดหาสื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนางานด้านวิชาการ 4.06 .83 มาก 3.19 1.08 ปานกลาง 
4. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วย 
งานที่เกี่ยวข้องในการผลิต จัดหาสื่อ นวัต 
กรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 4.07 .67 มาก 3.02 1.03 ปานกลาง 
5. โรงเรียนมีการประเมินผลการพัฒนา 
การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3.79 .78 มาก 3.05 .92 ปานกลาง 

รวม 4.01 .63 มาก 3.01 .90 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=4.01, S.D.=.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย (=4.13, S.D.=.76) รองลงมา คือข้อที่ 4 โรงเรียนประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (=4.07, S.D.=.67) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 5 โรงเรียนมีการ
ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (=3.79, 
S.D.=.78) 
 ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (=3.01, S.D.=0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ข้อที่ 3 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ ( =3.19, S.D.=1.08) รองลงมา คือข้อที่ 5 
โรงเรียนมีการประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
(=3.05, S.D.=0.92) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
การใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและบริหารงานวิชาการร่วมกับทุกฝ่าย ( =
2.89, S.D.=1.02) 
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4.3.7 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผล
ปรากฏดังในตารางที ่4.8 
 
ตารางที ่4.8 แสดงระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
 

ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
สภาพ ปัญหา 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
1. โรงเรียนมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 4.11 .69 มาก 2.94 1.08 ปานกลาง 
2. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด 
ท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่บุคคล 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการ 
ศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 3.76 .82 มาก 3.16 1.02 ปานกลาง 
3. โรงเรียนจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียน 
รู้รวมทั้งพัฒนาให้ เกิดองค์ความรู้และ
ประสานความร่วมมือกับขุมชนและสถาน 
ศึกษาอ่ืน 3.91 .74 มาก 3.12 1.03 ปานกลาง 
4. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 4.08 .82 มาก 2.94 1.01 ปานกลาง 
5. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน 4.04 .87 มาก 2.80 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.98 .64 มาก 2.99 .92 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (=3.98, S.D.=.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 
โรงเรียนมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา (=4.11, S.D.=.69) รองลงมา คือข้อที่ 4 ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น  (= 
4.53, S.D.=0.54) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 2 โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
เอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้  
เคียง (=3.76, S.D.=.82) 
 ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
(=2.99, S.D.=0.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 2 โรงเรียน และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง (=3.16, S.D.=1.02) รองลงมา คือข้อที่ 3 โรงเรียนจัดตั้งและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับขุมชนและสถานศึกษาอ่ืน  
(=3.12, S.D.=1.03) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 5 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน (=2.80, S.D.=1.02) 
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4.3.8 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา ผล
ปรากฏดังในตารางที ่4.9 
 
ตารางที ่4.9 แสดงระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา 
 

ด้านการนิเทศการศึกษา 
สภาพ ปัญหา 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
1. โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบและมีรูปแบบหลากหลาย 3.92 .73 มาก 2.91 .96 ปานกลาง 
2. โรงเรียนมีการพัฒนาการนิเทศภายใน
สถานศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศภาย 
ในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน 3.90 .77 มาก 2.98 1.05 ปานกลาง 

รวม 3.91 .73 มาก 2.95 .96 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=3.91, S.D.= 
7.0) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบหลากหลาย (=3.92, S.D.=.73) รองลงมา คือข้อที่ 2 โรงเรียน
มีการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบ
นิเทศภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน (=3.90, S.D.=.77)  
 ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.95, S.D.= 
0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 2 โรงเรียนมีการพัฒนาการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอ่ืน (=2.98, S.D.=1.05) รองลงมา คือข้อที่ 1 โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบและมีรูปแบบหลากหลาย (=2.91, S.D.=0.96) 
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4.3.9 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการแนะแนวการศึกษา ผล
ปรากฏดังในตารางที ่4.10  
 
ตารางที ่4.10 แสดงระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการแนะแนวการศึกษา  
 

ด้านการแนะแนวการศึกษา 
สภาพ ปัญหา 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
1. โรงเรียนมีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการแนะแนวในสถาน 
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3.94 .74 มาก 2.89 1.04 ปานกลาง 
2. โรงเรียนมีการจัดระบบการแนะแนว 
ทางการศึกษา และวิชาชีพโดยเชื่อมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.05 .67 มาก 2.83 1.01 ปานกลาง 
3. โรงเรียนประสานความร่วมมือและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะ
แนวการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนที่ใกล้ 
เคียง 3.90 .82 มาก 2.71 1.09 ปานกลาง 

รวม 3.96 .64 มาก 2.81 .96 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 ด้านการแนะแนวการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (=3.96, S.D.=.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 2 
โรงเรียนมีการจัดระบบการแนะแนวทางการศึกษาและวิชาชีพโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (=4.05, S.D.=.67) รองลงมา คือข้อที่ 1 โรงเรียนมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
จัดการแนะแนวในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (=3.94, S.D.=.74) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 3 
โรงเรียนประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถาน 
ศึกษาอ่ืนที่ใกล้เคียง (=3.90, S.D.=.82) 
 ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการแนะแนวการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.81, S.D.= 
0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนมีกระบวนการติดตาม
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และประเมินผลการจัดการแนะแนวในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (=2.89, S.D.=1.04) รองลงมา คือ
ข้อที่ 2 โรงเรียนมีการจัดระบบการแนะแนวทางการศึกษาและวิชาชีพโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วย 
เหลือนักเรียน (=2.83, S.D.=1.01และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 3 โรงเรียนประสานความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนที่ใกล้เคียง  (=
2.71, S.D.=1.09)  
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4.3.10 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ผลปรากฏดังในตารางที ่4.11  
 

ตารางที ่4.11 แสดงระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 

ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

สภาพ ปัญหา 
  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 

1. โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสร้าง
องค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.15 .74 มาก 2.87 1.12 ปานกลาง 
2. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมก าหนด
เกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จ
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ 4.02 .68 มาก 2.94 1.08 ปานกลาง 
3. โรงเรียนและชุมชนวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษา 4.13 .70 มาก 2.88 1.07 ปานกลาง 
4. โรงเรียนวางแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จ
ของสถานศึกษา 4.10 .80 มาก 2.88 1.06 ปานกลาง 
5. โรงเรียนด าเนินการพัฒนางานตามแผน 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4.09 .77 มาก 2.87 1.11 ปานกลาง 
6. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับสถาน 
ศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการปรับปรุง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
คุณภาพการศึกษา 4.13 .72 มาก 2.92 1.07 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ)  
 

ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

สภาพ ปัญหา 
  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 

7. โรงเรียนประสานงานกับเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4.10 .76 มาก 2.91 1.17 ปานกลาง 

รวม 4.10 .62 มาก 2.90 1.02 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=4.10, S.D.=.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (=4.15, S.D.=.74) รองลงมา คือข้อที่ 3 โรงเรียนและ
ชุมชนวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษา (=4.13, S.D.=.70) และข้อ 6 โรงเรียนประสานความร่วมมือกับสถาน 
ศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบคุณภาพการศึกษา (=4.13, S.D.=.72) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 2 
โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ (=4.02, S.D.=.68) 
 ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการแนะแนวการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.90, S.D.= 
1.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 2 โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม
ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัด
ของกระทรวงศึกษาธิการ (=2.94, S.D.=1.08) รองลงมา คือข้อที่ 6 โรงเรียนประสานความร่วมมือ
กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบคุณภาพการศึกษา (=2.92, S.D.=1.07) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อ
ที่ 5 โรงเรียนด าเนินการพัฒนางานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (=2.87, S.D.=1.11) 
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 4.3.11 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน ผลปรากฏดังในตารางที ่4.12 
 
ตารางที ่4.12 แสดงระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน 

 

ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ 
แก่ชุมชน 

สภาพ ปัญหา 
  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 

1. โรงเรียนด าเนินการส ารวจความต้องการ
และสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 3.87 .78 มาก 3.04 1.04 ปานกลาง 
2. โรงเรียนด าเนินการให้ความรู้เสริมสร้าง
ความคิดและเทคนิคทักษะทางวิชาการ 
เพ่ือการพัฒนาทางวิชาชีพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน 3.87 .79 มาก 2.90 1.04 ปานกลาง 
3. โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.01 .81 มาก 2.83 1.03 ปานกลาง 
4. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา 4.06 .79 มาก 2.92 1.06 ปานกลาง 

รวม 3.95 .67 มาก 2.92 .97 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.95, S.D.=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือข้อที่ 4 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา (=4.06, S.D.=0.79) รองลงมา คือข้อที่ 3 โรงเรียนด าเนินการ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  (=4.01, 
S.D.=0.81) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนด าเนินการส ารวจความต้องการและสนับสนุน
งานวิชาการแก่ชุมชน (=3.87, S.D.=0.78) 
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 ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(=2.92, S.D.=0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนด าเนิน 
การส ารวจความต้องการและสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน (=3.04, S.D.=1.04) รองลงมา คือข้อที่ 
4 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา (=2.92, S.D.=1.06) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 3 โรงเรียน
ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
(=2.83, S.D.=1.03) 
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4.3.12 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ผลปรากฏดังในตารางที ่4.13 
 
ตารางที ่4.13 แสดงระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการประสานความร่วม 
มือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  

 

ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

สภาพ ปัญหา 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
1. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือช่วย 
เหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน 4.08 .73 มาก 2.80 1.14 ปานกลาง 
2. โรงเรียนมีการด าเนินการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
องค์กรต่าง ๆ  4.03 .81 มาก 2.66 1.12 ปานกลาง 

รวม 4.05 .73 มาก 2.73 1.10 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=4.05, S.D.=0.73) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (=4.08, S.D.=0.73) รองลงมา คือข้อที่ 2 โรงเรียนมีการด าเนินการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ (=4.03, S.D.=0.81) 
 ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง (=2.73, S.D.=1.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียน
มีการประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (=2.80, S.D.=1.14) 
รองลงมา คือข้อที่ 2 โรงเรียนมีการด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
องค์กรต่าง ๆ (=2.66, S.D.=1.12)  
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 4.3.13 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
 
ตารางที ่4.14 แสดงระดับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมและสนับ 
สนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการ 
ศึกษา  

 

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชา 
การแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วย 

งานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

สภาพ ปัญหา 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 

1. ข้อมูลความต้องการการจัดการศึกษา
ของชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 4.15 .72 มาก 2.93 1.11 ปานกลาง 
2. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการในการจัดการศึกษาของบุคคลและ
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา 4.08 .71 มาก 2.77 1.08 ปานกลาง 
3. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 4.14 .79 มาก 2.85 1.03 ปานกลาง 

รวม 4.13 .67 มาก 2.86 1.02 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(=4.13, S.D.=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 ข้อมูลความ
ต้องการกาสรจัดการศึกษาของชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (=4.15, S.D.=0.72) รองลงมา 
คือข้อที่ 3 โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (=4.14, S.D.=0.79) และ
ข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 2 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการในการจัดการศึกษาของ
บุคคลและครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา (=4.08, S.D.=0.71) 
 ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภ ูเขต 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
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และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (=2.86, S.D.=1.02) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 ข้อมูลความต้องการกาสรจัดการศึกษาของชุมชน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (=2.93, S.D.=1.11) รองลงมา คือข้อที่ 3 โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (=2.85, S.D.=1.03) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 2โรงเรียน 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการในการจัดการศึกษาของบุคคลและครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (=2.77, S.D.=1.08) 
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4.4 ผลการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถาน 
ศึกษา 
 4.4.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวม
และรายด้าน ผลปรากฏดังในตารางที ่4.15  
 
ตารางที ่4.15 แสดงระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การ 

ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่ 

 

สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
ผู้บริหาร 
n=35 

ครูผู้สอน 
n=245 t 

p - 
value 

  S.D.   S.D. 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.09 .73 3.99 .66 .823 .411 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.23 .63 4.12 .64 .970 .333 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน 3.97 .67 4.11 .64 -1.189 .235 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.02 .75 3.98 .61 .323 .747 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 4.18 .67 3.99 .62 1.656 .099 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.07 .68 3.97 .64 .924 .356 
7. การนิเทศการศึกษา 3.94 .78 3.91 .72 .279 .780 
8. การแนะแนวการศึกษา 3.97 .74 3.96 .63 .082 .935 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 3.94 .68 4.13 .61 -1.632 .104 
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 3.81 .71 3.97 .66 -1.288 .199 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชา 
การกับสถานศึกษาอ่ืน 3.98 .77 4.06 .73 -.570 .569 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 
 

สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
ผู้บริหาร 
n=35 

ครูผู้สอน 
n=245 t 

p - 
value 

  S.D.   S.D. 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่
จัดการศึกษา 4.2 .71 4.11 .66 .789 .431 

รวม 4.04 .61 4.02 .55 .147 .883 
 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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4.4.2 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่  โดยภาพรวม 
และรายด้าน ผลปรากฏดังในตารางที ่4.16 
 
ตารางที ่4.16 แสดงระดับปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่ 

 

ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
ผู้บริหาร 
n = 35 

ครูผู้สอน 
n = 245 t 

p - 
value 

  S.D.   S.D. 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2.77 .58 3.07 .92 -1.908 .057 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2.86 .78 2.99 .97 -.784 .434 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน 2.76 .65 2.94 .98 -1.059 -290 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2.85 .73 2.99 .88 -912 .362 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 2.74 .85 3.05 .90 -1.916 .056 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2.71 .96 3.03 .91 -1.956 .051 
7. การนิเทศการศึกษา 2.69 .84 2.98 .98 -1.713 .088 
8. การแนะแนวการศึกษา 2.58 .79 2.84 .98 -1.516 .131 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 2.55 .96 2.94 1.02 -2.112* .036 
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 2.67 .929 2.96 .975 -1.637 .103 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชา 
การกับสถานศึกษาอ่ืน 2.59 1.05 2.75 1.11 -.842 .400 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่
จัดการศึกษา 2.64 .82 2.89 1.04 -1.372 .171 

รวม  2.70 .73 2.96 .89 -1.642 .102 
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* ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มี 1 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนอีก 11 ด้านไม่แตกต่างกัน  
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4.4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพ 
รวมและรายด้าน ผลปรากฏดังในตารางที ่4.17 
 
ตารางที ่4.17 แสดงระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 

สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 

ปริญญาตรี 
 

n = 207 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

n = 73 
t 

p - 
value 

  S.D.   S.D. 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.02 .63 3.95 .78 .718 .473 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.18 .57 3.99 .79 1.891 .062 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน 4.14 .56 3.96 .82 1.692 .094 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.05 .58 3.79 .73 3.056** .002 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 4.04 .58 3.94 .76 1.155 .249 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.03 .60 3.83 .74 2.326* .021 
7. การนิเทศการศึกษา 3.93 .71 3.87 .79 .558 .577 
8. การแนะแนวการศึกษา 3.99 .59 3.89 .77 1.200 .231 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 4.21 .57 3.80 .68 4.958** .000 
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 4.04 .62 3.70 .75 3.498** .001 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชา 
การกับสถานศึกษาอ่ืน 4.09 .74 3.94 .70 1.544 .124 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่
จัดการศึกษา 4.15 .63 4.05 .77 1.023 .308 

รวม  3.72 .46 3.56 .63 2.422* .016 
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** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการส่งเสริมความ 
รู้วิชาการแก่ชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แตก 
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่อีก 8 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษา 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
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4.4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษา  โดยภาพ 
รวมและรายด้าน ผลปรากฏดังในตารางที ่4.18  
 
ตารางที ่4.18 แสดงระดับปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 

ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 

ปริญญาตรี 
 

n = 207 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

n = 73 
t 

p - 
value 

  S.D.   S.D. 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.08 .89 2.89 .88 1.584 .114 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2.98 .95 2.95 .93 .248 .804 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน 2.94 .95 2.88 .92 .407 .684 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2.97 .91 2.96 .71 .108 .914 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 3.03 .93 2.98 .83 .436 .663 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3.00 .94 2.96 .86 .358 .721 
7. การนิเทศการศึกษา 2.95 1.01 2.95 .82 .014 .989 
8. การแนะแนวการศึกษา 2.83 .98 2.76 .94 .507 .612 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 2.87 1.06 2.97 .89 -.780 .436 
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 2.94 1.02 2.86 .84 .640 .522 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชา 
การกับสถานศึกษาอ่ืน 2.68 1.14 2.88 .97 -1.409 .161 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่
จัดการศึกษา 2.87 1.10 2.82 .74 .428 .669 

รวม  2.94 .91 2.91 .79 .256 .799 
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 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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4.4.5 ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดย
ภาพรวมและรายด้าน ผลปรากฏดังในตารางที ่4.19-4.30 
    
ตารางที ่4.19 แสดงระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

สภาพการด าเนินงานวิชาการของ
โรงเรียน 

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า 
20 ปี   S.D. 

แปล
ผล 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.93 .76 4.16 .66 3.91 .57 4.00 .67 มาก 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3.86 .68 4.28 .55 4.23 .61 4.13 .64 มาก 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน 3.89 .72 4.30 .57 4.08 .57 4.09 .64 มาก 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา 3.74 .58 4.20 .59 4.00 .63 3.99 .63 มาก 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 3.86 .65 4.20 .62 3.97 .58 4.01 .63 มาก 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3.87 .64 4.15 .66 3.92 .60 3.98 .65 มาก 
7. การนิเทศการศึกษา 3.82 .70 4.07 .77 3.83 .69 3.91 .73 มาก 
8. การแนะแนวการศึกษา 3.81 .60 4.14 .63 3.93 .66 3.96 .64 มาก 
9. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 3.98 .66 4.20 .58 4.12 .62 4.10 .62 มาก 
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่
ชุมชน 3.91 .71 4.10 .67 3.85 .61 3.95 .67 มาก 
11. การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน 3.88 .64 4.31 .62 3.95 .83 4.05 .73 มาก 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
 

สภาพการด าเนินงานวิชาการของ
โรงเรียน 

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า 
20 ปี   S.D. 

แปล
ผล 

  S.D.   S.D.   S.D. 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันที่จัดการ 
ศึกษา 4.11 .72 4.19 .64 4.07 .64 4.13 .67 มาก 

รวม 3.89 .59 4.19 .53 3.99 .50 4.03 .55 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.19 พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน คือ
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี, 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปีขึ้นไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (=4.03, S.D.=.50) โดยผู้ที่มีประสบการณ์ 10-20 ปี (=4.19, S.D.=.53) มีความคิด เห็น 
ต่อสภาพการด าเนินงานวิชาการสูงกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี ( =3.99,  
S.D. =.50) และผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี (=3.89, S.D.=.59)  
  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี มีสภาพการ
ด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.89, S.D.=.54) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา ( =4.11, 
S.D.=.72) รองลงมา คือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (=3.98, S.D.=.66) 
และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (=3.93, S.D.=.76) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (=3.74, S.D.=.58) 
 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี มีสภาพการด าเนิน 
งานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.99, S.D.=.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (=4.23, S.D.=.62) รองลงมา คือ การวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน (=4.30, S.D.=.57) และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (=4.28, S.D.=.55) 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การนิเทศการศึกษา (=4.07, S.D.=.77) 
 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี มีสภาพการ
ด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.19, S.D.=.53) เมื่อพิจารณาเป็น
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รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ (=4.23, S.D.=.61) รองลงมา คือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(=4.12, S.D.=.62) และการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ( =4.08, S.D.=.57) 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การนิเทศการศึกษา (=3.83, S.D.=.69) 
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ตารางที ่4.20 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและ
รายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

 

สภาพการด าเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 
p - 

value 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างกลุ่ม 3.729 2 1.864 4.219* .016 

ภายในกลุ่ม 122.408 277 .442   
รวม 126.136 279    

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม 10.008 2 5.004 13.221** .000 
ภายในกลุ่ม 104.849 277 .379   

รวม 114.857 279    
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ 
โอนผลการเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 7.613 2 3.807 9.836** .000 
ภายในกลุ่ม 107.206 277 .387   

รวม 114.819 279    
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 9.975 2 4.988 13.783** .000 
ภายในกลุ่ม 100.242 277 .362   

รวม 110.217 279    
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 5.316 2 2.658 6.999** .001 
ภายในกลุ่ม 105.198 277 .380   

รวม 110.514 279    
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม 4.248 2 2.124 5.255** .006 

ภายในกลุ่ม 111.960 277 .404   
รวม 116.208 279    

7. การนิเทศการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 3.797 2 1.899 3.666* .027 
ภายในกลุ่ม 143.471 277 .518   

รวม 147.268 279    
8. การแนะแนวการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 5.090 2 2.545 6.450** .002 

ภายในกลุ่ม 109.306 277 .395   
รวม 114.396 279    
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ตารางที ่4.20 (ต่อ)  
 

สภาพการด าเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 
p - 

value 
9. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2.231 2 1.116 2.898 .057 
ภายในกลุ่ม 106.622 277 .385   

รวม 108.854 279    
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่
ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 3.105 2 1.553 3.506* .031 
ภายในกลุ่ม 122.657 277 .443   

รวม 125.762 279    
11. การประสานความร่วม มือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน 

ระหว่างกลุ่ม 9.967 2 4.983 9.893** .000 
ภายในกลุ่ม 139.533 277 .504   

รวม 149.499 279    
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันที่จัดการ 
ศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม .673 2 .337 .755 .471 
ภายในกลุ่ม 123.535 277 .446   

รวม 124.208 279    
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 4.407 2 2.203 7.522** .001 
ภายในกลุ่ม 81.136 277 .293   

รวม 85.543 279    
  

** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน
โดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึง
ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป ยกเว้นด้านที่ 9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และด้านที่ 12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา 
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ตารางที ่4.21 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน เป็นรายคู่ 

 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   S.D. 
น้อยกว่า  
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า  
20 ปี 

3.93 4.16 3.91 
น้อยกว่า 10 ปี 3.93 .77 - -.23 .02 
10 - 20 ปี 4.16 .66 - - .25* 
มากกว่า 20 ปี 3.91 .57 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกัน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า มากกว่า 20 ปี 
 
ตารางที ่4.22 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน เป็นรายคู่ 

 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้   S.D. 
น้อยกว่า  
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า  
20 ปี 

3.86 4.28 4.24 
น้อยกว่า 10 ปี 3.86 .68 - -.43* -.37* 
10 - 20 ปี 4.28 .55 - - .04 
มากกว่า 20 ปี 4.24 .61 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 แตก 
ต่างกัน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบ 
เทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบ 
การณ์ในการท างาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานน้อยกว่า 10 ปี 
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ตารางที ่4.23 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน เป็นรายคู่ 

 

ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน 

  S.D. 
น้อยกว่า  
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า  
20 ปี 

3.89 4.30 4.08 
น้อยกว่า 10 ปี 3.89 .72 - -.41* -.20 
10 - 20 ปี 4.30 .57 - - .21 
มากกว่า 20 ปี 4.08 .57 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกัน ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การท างานน้อยกว่า 10 ปี 
 
ตารางที ่4.24 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน เป็นรายคู่ 

 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

  S.D. 
น้อยกว่า  
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า  
20 ปี 

3.74 4.20 4.00 
น้อยกว่า 10 ปี 3.74 .58 - -.47* -.26* 
10 - 20 ปี 4.20 .59 - - .21 
มากกว่า 20 ปี 4.00 .63 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกัน ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้  
สอนที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปีมีความคิดเห็นมากกว่า ผู้ที่มีประสบ 
การณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี  
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ตารางที ่4.25 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
เป็นรายคู่ 

 

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

  S.D. 
น้อยกว่า  
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า  
20 ปี 

3.86 4.20 3.97 
น้อยกว่า 10 ปี 3.86 .65 - -.33* -.11 
10 - 20 ปี 4.20 .62 - - .22* 
มากกว่า 20 ปี 3.97 .58 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกัน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์
ในการท างานน้อยกว่า 10 ปีและผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้
ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี  
 
ตารางที ่4.26 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน เป็นรายคู่ 

 

ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   S.D. 
น้อยกว่า  
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกวา่  
20 ปี 

3.87 4.15 3.92 
น้อยกว่า 10 ปี 3.87 .64 - -.28* -.05 
10 - 20 ปี 4.15 .66 - - .23* 
มากกว่า 20 ปี 3.92 .60 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



124 

 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกัน ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบ 
เทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 
20 ปี และผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การท างาน 10-20 ปี 
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ตารางที ่4.27 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน เป็นรายคู่ 

 

ด้านการนิเทศการศึกษา   S.D. 
น้อยกว่า  
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า  
20 ปี 

3.82 4.07 3.83 
น้อยกว่า 10 ปี 3.82 .70 - -.25 -.01 
10 - 20 ปี 4.07 .77 - - .24 
มากกว่า 20 ปี 3.83 .69 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางที ่4.28 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการแนะแนวการ 
ศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน เป็นรายคู่ 

 

ด้านการแนะแนวการศึกษา   S.D. 
น้อยกว่า  
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า  
20 ปี 

3.81 4.14 3.93 
น้อยกว่า 10 ปี 3.81 .60 - -.33* -.11 
10 - 20 ปี 4.14 .63 - - .22 
มากกว่า 20 ปี 3.93 .66 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 แตก 
ต่างกัน ด้านการแนะแนวการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
ในการท างาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี 
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ตารางที ่4.29 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน เป็นรายคู่ 

 

ด้านการส่งเสริมความรู้   S.D. 
น้อยกว่า  
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า  
20 ปี 

3.91 4.10 3.85 
น้อยกว่า 10 ปี 3.91 .71 - -.19 .05 
10 - 20 ปี 4.10 .67 - - .24* 
มากกว่า 20 ปี 3.85 .61 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 แตก 
ต่างกัน ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-
20 ป ี 
 
ตารางที ่4.30 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน เป็นรายคู่ 

 

ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

  S.D. 
น้อยกว่า  
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า  
20 ปี 

3.88 4.31 3.95 
น้อยกว่า 10 ปี 3.88 .64 - -.43* -.07 
10 - 20 ปี 4.31 .62 - - .36* 
มากกว่า 20 ปี 3.95 .83 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 แตก 
ต่างกัน ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนแตกต่างกันอย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปีและผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี มีความคิด 
เห็นมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี 
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4.4.6 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดย
ภาพรวมและรายด้าน ผลปรากฏดังในตารางที ่4.31-4.34 
 
ตารางที ่4.31 แสดงระดับปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน 

 

ปัญหาการด าเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียน 

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า 
20 ปี   S.D. แปลผล 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.07 .94 2.93 .93 3.10 .80 3.03 .89 ปานกลาง 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3.01 .91 2.99 .96 2.92 .97 2.97 .94 ปานกลาง 
3. การวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 2.97 .96 2.82 .99 2.97 .89 2.92 .94 ปานกลาง 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา 3.00 .82 2.84 .91 3.06 .84 2.97 .86 ปานกลาง 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 3.13 .90 2.87 .95 3.06 .85 3.02 .90 ปานกลาง 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3.12 .77 3.01 .98 2.86 .98 2.99 .92 ปานกลาง 
7. การนิเทศการศึกษา 3.02 .92 3.03 1.04 2.80 .92 2.95 .97 ปานกลาง 
8. การแนะแนวการศึกษา 2.98 .87 2.66 1.06 2.81 .93 2.81 .97 ปานกลาง 
9. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 3.11 .88 2.70 1.06 2.89 1.06 2.90 1.02 ปานกลาง 
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่
ชุมชน 3.07 .90 2.78 .93 2.93 1.06 2.92 .97 ปานกลาง 
11. การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน 2.97 .90 2.59 1.03 2.66 1.29 2.73 1.10 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.31 (ต่อ) 
 

ปัญหาการด าเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียน 

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า 
20 ปี   S.D. แปลผล 

  S.D.   S.D.   S.D. 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันที่จัดการ 
ศึกษา 3.06 1.02 2.72 .92 2.81 1.09 2.86 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.04 .85 2.83 .90 2.92 .87 2.93 .88 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.31 พบว่า ระดับปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน คือ
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี, 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (=2.93, S.D.=.88) โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี (=3.04, S.D.=.85) 
มีปัญหาการด าเนินงานวิชาการมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี ( =2.92, 
S.D.=.87) และ 10-20 ปี (=2.83, S.D.=.90)  
  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี มีปัญหาการ
ด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.04, S.D.=.85) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา (=3.13, S.D.=.90) รองลงมา คือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
(=3.12, S.D.=.77) และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (=3.11, S.D.= 
.88) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาน 
ศึกษาอ่ืน (=2.97, S.D.=.90) 
 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี มีปัญหาการด าเนิน 
งานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.83, S.D.=.90) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การนิเทศการ 
ศึกษา (=3.03, S.D.=1.04) รองลงมา คือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (=3.01, S.D.=.98) และ การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ (=2.99, S.D.=.96) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (=2.59, S.D.=1.03) 
 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี มีปัญหาการ
ด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.92, S.D.=.87) เมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา (=3.10, S.D.=.80) รองลงมา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ (=
3.06, S.D.=.84) และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา (=3.06, S.D.=.85) 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาน 
ศึกษาอ่ืน (=2.66, S.D.=1.29) 
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ตารางที ่4.32 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน    

 

ปัญหาการด าเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 
p - 

value 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างกลุ่ม 1.456 2 .728 .915 .402 

ภายในกลุ่ม 220.488 277 .796   
รวม 221.944 279    

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม .456 2 .228 .254 .776 
ภายในกลุ่ม 248.159 277 .896   

รวม 248.615 279    
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ 
โอนผลการเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.356 2 .678 .760 .469 
ภายในกลุ่ม 247.142 277 .892   

รวม 248.498 279    
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2.383 2 1.192 1.613 .201 
ภายในกลุ่ม 204.645 277 .739   

รวม 207.028 279    
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 3.296 2 1.648 2.038 .132 
ภายในกลุ่ม 223.961 277 .809   

รวม 227.257 279    
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม 3.110 2 1.555 1.842 .160 

ภายในกลุ่ม 233.793 277 .844   
รวม 236.903 279    

7. การนิเทศการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 3.188 2 1.594 1.718 .181 
ภายในกลุ่ม 257.008 277 .928   

รวม 260.196 279    
8. การแนะแนวการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 4.919 2 2.460 2.670 .071 

ภายในกลุ่ม 255.174 277 .921   
รวม 260.094 279    
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ตารางที ่4.32 (ต่อ)  
 

ปัญหาการด าเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 
p - 

value 
9. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 7.401 2 3.701 3.642* .027 
ภายในกลุ่ม 281.461 277 1.016   

รวม 288.863 279    
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่
ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 3.732 2 1.866 1.988 .139 
ภายในกลุ่ม 260.016 277 .939   

รวม 263.748 279    
11. การประสานความร่วม มือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน 

ระหว่างกลุ่ม 7.306 2 3.653 3.070* .048 
ภายในกลุ่ม 329.605 277 1.190   

รวม 336.911 279    
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันที่จัดการ 
ศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 5.471 2 2.736 2.671 .071 
ภายในกลุ่ม 281.631 275 1.024   

รวม 287.102 277    
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.083 2 1.042 1.356 .259 
ภายในกลุ่ม 211.187 275 .768   

รวม 213.270 277    
  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.32 พบว่า การเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ทีแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป 
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ตารางที ่4.33 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน เป็น 
รายคู่ 

 

ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

  S.D. 
น้อยกว่า  
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า  
20 ปี 

3.11 2.70 2.89 
น้อยกว่า 10 ปี 3.11 .88 - .40* .21 
10 - 20 ปี 2.70 1.06 - - -.19 
มากกว่า 20 ปี 2.89 1.06 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.33 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ด าเนินงานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
2 แตกต่างกัน ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอ่ืนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี 
 
ตารางที ่4.34 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน เป็นรายคู่ 

 

ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

  S.D. 
น้อยกว่า  
10 ปี 

10 - 20 ปี มากกว่า  
20 ปี 

2.97 2.59 2.66 
น้อยกว่า 10 ปี 2.97 .90 - .38 .30 
10 - 20 ปี 2.59 1.03 - - -.08 
มากกว่า 20 ปี 2.66 1.29 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ด าเนินงานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4.4.7 ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผล
ปรากฏดังในตารางที ่4.35  
 
ตารางที ่4.35 แสดงระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตาม 
ขนาดของสถานศึกษา 

 

สภาพการด าเนินงานวิชาการของ
โรงเรียน 

ขนาดเล็ก 
(n=95) 

ขนาดกลาง 
(n=147) 

ขนาดใหญ่ 
(n=38)   S.D. 

แปล
ผล 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.01 .58 3.86 .72 4.54 .38 4.00 .67 มาก 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.24 .56 3.95 .68 4.59 .34 4.14 .64 มาก 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน 4.14 .58 3.97 .69 4.44 .452 4.09 .64 มาก 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา 4.05 .58 3.87 .67 4.27 .47 3.99 .63 มาก 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 4.11 .56 3.84 .64 4.44 .48 4.01 .63 มาก 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.05 .54 3.81 .67 4.47 .51 3.98 .65 มาก 
7. การนิเทศการศึกษา 4.04 .58 3.68 .74 4.50 .63 3.91 .73 มาก 
8. การแนะแนวการศึกษา 4.08 .46 3.79 .70 4.34 .53 3.96 .64 มาก 
9. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 4.22 .64 3.95 .61 4.39 .45 4.10 .62 มาก 
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่
ชุมชน 4.06 .64 3.79 .67 4.30 .58 3.95 .67 มาก 
11. การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน 4.22 .71 3.85 .70 4.39 .70 4.05 .73 มาก 
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ตารางที ่4.35 (ต่อ) 
 

สภาพการด าเนินงานวิชาการของ
โรงเรียน 

ขนาดเล็ก 
(n=95) 

ขนาดกลาง 
(n=147) 

ขนาดใหญ่ 
(n=38)   S.D. 

แปล
ผล 

  S.D.   S.D.   S.D. 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันที่จัดการ 
ศึกษา 4.29 .67 3.94 .66 4.42 .48 4.13 .67 มาก 

รวม 4.13 .49 3.86 .56 4.42 .42 4.03 .55 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.35 พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา คือ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.03, S.D.=.55) โดยผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ (=4.42, S.D.=.42) มีสภาพการด าเนินงานวิชาการมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก (=4.13, S.D.=.49) และขนาดกลาง (=3.86, S.D.=.56)  
  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีสภาพการด าเนิน 
งานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.13, S.D.=.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา (=4.29, S.D.=.67) รอง 
ลงมา คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (=4.24, S.D.=.56) และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา (=4.22, S.D.=.64) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การพัฒนาหลัก 
สูตรสถานศึกษา (=4.01, S.D.=.58) 
 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง มีสภาพการด าเนิน 
งานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.86, S.D.=.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน (=3.97, S.D.=.69) รองลงมา คือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (=3.95, S.D.=.61) และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (=3.95, S.D.=.68) ตามล าดับ 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การนิเทศการศึกษา (=3.68, S.D.=.74) 
 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีสภาพการด าเนิน 
งานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.42, S.D.=.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
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(=4.59, S.D.=.34) รองลงมา คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (=4.54, S.D.=.38) และการ
นิเทศการศึกษา (=4.50, S.D.=.63) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (=4.27, S.D.=.47) 
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ตารางที ่4.36 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้าน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา   

 

ปัญหาการด าเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 
p - 

value 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างกลุ่ม 13.874 2 6.937 17.117** .000 

ภายในกลุ่ม 112.262 277 .405   
รวม 126.136 279    

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม 14.320 2 7.160 19.728** .000 
ภายในกลุ่ม 100.537 277 .363   

รวม 114.857 279    
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ 
โอนผลการเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 7.071 2 3.536 9.090** .000 
ภายในกลุ่ม 107.748 277 .389   

รวม 114.819 279    
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 5.283 2 2.642 6.973** .001 
ภายในกลุ่ม 104.934 277 .379   

รวม 110.217 279    
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 12.069 2 6.034 16.979** .000 
ภายในกลุ่ม 98.445 277 .355   

รวม 110.514 279    
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม 13.976 2 6.988 18.934** .000 

ภายในกลุ่ม 102.232 277 .369   
รวม 116.208 279    

7. การนิเทศการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 22.745 2 11.373 25.299** .000 
ภายในกลุ่ม 124.522 277 .450   

รวม 147.268 279    
8. การแนะแนวการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 11.030 2 5.515 14.779** .000 

ภายในกลุ่ม 103.367 277 .373   
รวม 114.396 279    
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ตารางที ่4.36 (ต่อ)  
 

ปัญหาการด าเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 
p - 

value 
9. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 7.767 2 3.884 10.642** .000 
ภายในกลุ่ม 101.086 277 .365   

รวม 108.854 279    
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่
ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 9.302 2 4.651 11.062** .000 
ภายในกลุ่ม 116.460 277 .420   

รวม 125.762 279    
11. การประสานความร่วม มือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน 

ระหว่างกลุ่ม 12.957 2 6.478 13.143** .000 
ภายในกลุ่ม 136.542 277 .493   

รวม 149.499 279    
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันที่จัดการ 
ศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 11.042 2 5.521 13.514** .000 
ภายในกลุ่ม 113.166 277 .409   

รวม 124.208 279    
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 11.083 2 5.542 20.615** .000 
ภายในกลุ่ม 74.460 277 .269   

รวม 85.543 279    
  

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 จากตารางที่ 4.36 พบว่า การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดย
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป 
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ตารางที ่4.37 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.01 3.86 4.54 
ขนาดเล็ก 4.01 .58 - .15 -.53* 
ขนาดกลาง 3.86 .72 - - -.68* 
ขนาดใหญ ่ 4.54 .38 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากตารางที่ 4.37 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกัน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาด
เล็ก และขนาดกลาง  
 
ตารางที ่4.38 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้   S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.24 3.95 4.59 
ขนาดเล็ก 4.24 .56 - .30* -.35* 
ขนาดกลาง 3.95 .68 - - -.65* 
ขนาดใหญ ่ 4.59 .34 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 4.38 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 

งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 แตก 
ต่างกัน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบ 
เทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติ 
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งานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง ผู้ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าขนาดเล็กและผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าขนาดกลาง 
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ตารางที ่4.39 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน 

  S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.14 3.97 4.44 
ขนาดเล็ก 4.14 .58 - .17 -.30* 
ขนาดกลาง 3.97 .69 - - -.47* 
ขนาดใหญ ่ 4.44 .45 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4.39 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกัน ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 
ตารางที ่4.40 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

  S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.05 3.87 4.27 
ขนาดเล็ก 4.05 .58 - .17 -.22 
ขนาดกลาง 3.87 .67 - - -.40* 
ขนาดใหญ ่ 4.27 .47 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 4.40 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 

งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกัน ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู 
ผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา
ขนาดกลาง 
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ตารางที ่4.41 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัต 
กรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

  S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.11 3.84 4.44 
ขนาดเล็ก 4.11 .56 - .27* -.33* 
ขนาดกลาง 3.84 .64 - - -.60* 
ขนาดใหญ ่ 4.44 .48 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4.41 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกัน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่
ในสถานศึกษาขนาดกลาง ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติ 
งานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก และผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่า
ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง 
 
ตารางที ่4.42 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.05 3.81 4.47 
ขนาดเล็ก 4.05 .54 - .25* -.42* 
ขนาดกลาง 3.81 .67 - - -.66* 
ขนาดใหญ ่ 4.47 .51 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4.42 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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แตกต่างกัน ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบ 
เทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติ 
งานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง ผู้ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาด
เล็ก และผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาน 
ศึกษาขนาดกลาง 
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ตารางที ่4.43 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการนิเทศการศึกษา   S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.04 3.68 4.50 
ขนาดเล็ก 4.04 .58 - .36* -.46* 
ขนาดกลาง 3.68 .74 - - -.82* 
ขนาดใหญ ่ 4.50 .63 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากตารางที่ 4.43 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกัน ด้านการนิเทศการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบ 
เทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติ 
งานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง ผู้ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาด
เล็ก และผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาน 
ศึกษาขนาดกลาง 
 
ตารางที ่4.44 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการแนะแนวการ 
ศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการแนะแนวการศึกษา   S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.08 3.79 4.34 
ขนาดเล็ก 4.08 .46 - .29* -.26 
ขนาดกลาง 3.79 .70 - - -.55* 
ขนาดใหญ ่ 4.34 .53 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4.44 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2
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แตกต่างกัน ด้านการแนะแนวการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบ 
เทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติ 
งานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง ผู้ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาด
กลาง 
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ตารางที ่4.45 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาระบบการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

  S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.22 3.95 4.39 
ขนาดเล็ก 4.22 .64 - .27* -.17 
ขนาดกลาง 3.95 .61 - - -.44* 
ขนาดใหญ ่ 4.39 .45 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4.45 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกัน ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่
ในสถานศึกษาขนาดกลาง และผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง 
 
ตารางที ่4.46 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้
วิชาการแก่ชุมชน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่
ชุมชน 

  S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.06 3.79 4.30 
ขนาดเล็ก 4.06 .64 - .27* -.24 
ขนาดกลาง 3.79 .67 - - -.50* 
ขนาดใหญ ่ 4.30 .58 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
จากตารางที่ 4.46 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 

งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกัน ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู 
ผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา
ขนาดกลาง และผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดกลาง 
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ตารางที ่4.47 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
เป็นรายคู่ 

 

ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

  S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.22 3.85 4.39 
ขนาดเล็ก 4.22 .71 - .37* -.17 
ขนาดกลาง 3.85 .70 - - -.54* 
ขนาดใหญ ่ 4.39 .70 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4.47 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกัน ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง และผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็น
มากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง 
 
ตารางที ่4.48 แสดงความแตกต่างระหว่างสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการ 
ศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชา 
การแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วย 

งานและสถาบันที่จัดการศึกษา 
  S.D. 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
4.29 3.94 4.42 

ขนาดเล็ก 4.29 .67 - .35* -.13 
ขนาดกลาง 3.94 .66 - - -.48* 
ขนาดใหญ ่ 4.42 .48 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



150 

 จากตารางที่ 4.48 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกัน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันที่จัดการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ พบว่า คูท่ี่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง และผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง 
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4.4.8 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ผล
ปรากฏดังในตารางที ่4.49-4.60  
 
ตารางที ่4.49 แสดงระดับปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตาม 
ขนาดของสถานศึกษา 

 

ปัญหาการด าเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 
(n=95) 

ขนาดกลาง 
(n=147) 

ขนาดใหญ่ 
(n=38)   S.D. แปลผล 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.35 .86 2.78 .93 3.23 .41 3.03 .89 ปานกลาง 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3.22 .95 2.78 .99 3.14 .46 2.97 .94 ปานกลาง 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ 
โอนผลการเรียน 3.23 .87 2.66 .98 3.16 .61 2.92 .94 ปานกลาง 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา 3.20 .83 2.83 .94 2.94 .39 2.97 .86 ปานกลาง 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 3.28 .92 2.86 .93 2.94 .53 3.02 .90 ปานกลาง 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3.11 .96 2.84 .93 3.29 .63 2.99 .92 ปานกลาง 
7. การนิเทศการศึกษา 3.04 1.03 2.73 .93 3.53 .61 2.95 .97 ปานกลาง 
8. การแนะแนวการศึกษา 3.08 .87 2.67 1.02 2.69 .85 2.81 .97 ปานกลาง 
9. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 3.06 1.11 2.83 1.01 2.75 .73 2.90 1.02 ปานกลาง 
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่
ชุมชน 3.16 .97 2.82 1.04 2.73 .47 2.92 .97 ปานกลาง 
11. การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน 2.78 1.24 2.81 1.07 2.33 .67 2.73 1.10 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.49 (ต่อ) 
 

ปัญหาการด าเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 
(n=95) 

ขนาดกลาง 
(n=147) 

ขนาดใหญ่ 
(n=38)   S.D. แปลผล 

  S.D.   S.D.   S.D. 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันที่จัดการ 
ศึกษา 3.00 1.09 2.74 1.02 2.96 .78 2.86 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.14 .91 2.78 .90 2.97 .54 2.93 .88 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.49 พบว่า ระดับปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา คือขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.93, S.D.=.88) โดยผู้ที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก (=3.14, S.D.=.91) มีปัญหาการด าเนินงานวิชาการมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติ 
งานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ ่(=2.97, S.D.=.54) และขนาดกลาง (=2.78, S.D.=.90)  
  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีปัญหาการด าเนิน 
งานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.14, S.D.=.91) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา (=3.35, S.D.=.86) รองลงมา คือ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา (=3.28, S.D.=.92) และการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (=3.23, 
S.D.=.87) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน (=2.78, S.D.=1.24) 
 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง มีสภาพการด าเนิน 
งานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.78, S.D.=.90) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การพัฒนาสื่อ นวัต 
กรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา (=2.86, S.D.=.93) รองลงมา คือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (=
2.84, S.D.=.93) และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (=2.83, S.D.=.94) ตามล าดับ ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (=2.66, S.D.=.98) 
 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีสภาพการด าเนิน 
งานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.97, S.D.=.54) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การนิเทศการศึกษา 
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(=3.53, S.D.=.61) รองลงมา คือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (=3.29, S.D.=.63) และการพัฒนาหลัก 
สูตรสถานศึกษา (=3.23, S.D.=.41) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (=2.33, S.D.=.67)  
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ตารางที ่4.50 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้าน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา   

 

ปัญหาการด าเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 
p - 

value 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างกลุ่ม 19.884 2 9.942 13.629** .000 

ภายในกลุ่ม 202.060 277 .729   
รวม 221.944 279    

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม 12.402 2 6.201 7.271** .001 
ภายในกลุ่ม 236.213 277 .853   

รวม 248.615 279    
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ 
โอนผลการเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 21.727 2 10.863 13.270** .000 
ภายในกลุ่ม 226.771 277 .819   

รวม 248.498 279    
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 8.145 2 4.072 5.672** .004 
ภายในกลุ่ม 198.883 277 .718   

รวม 207.028 279    
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 10.593 2 5.297 6.772** .001 
ภายในกลุ่ม 216.664 277 .782   

รวม 227.257 279    
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม 8.313 2 4.157 5.037** .007 

ภายในกลุ่ม 228.590 277 .825   
รวม 236.903 279    

7. การนิเทศการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 20.238 2 10.119 11.681** .000 
ภายในกลุ่ม 239.958 277 .866   

รวม 260.196 279    
8. การแนะแนวการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 10.134 2 5.067 5.615** .004 

ภายในกลุ่ม 249.960 277 .902   
รวม 260.094 279    
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ตารางที ่4.50 (ต่อ)  
 

ปัญหาการด าเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 
p - 

value 
9. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 3.838 2 1.919 1.865 .157 
ภายในกลุ่ม 285.025 277 1.029   

รวม 288.863  279    
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่
ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 8.221 2 4.110 4.456* .012 
ภายในกลุ่ม 255.527 277 .922   

รวม 263.748 279    
11. การประสานความร่วม มือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน 

ระหว่างกลุ่ม 7.190 2 3.595 3.020* .050 
ภายในกลุ่ม 329.721 277 1.190   

รวม 336.911 279    
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันที่จัดการ 
ศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 4.305 2 2.152 2.093 .125 
ภายในกลุ่ม 282.797 275 1.028   

รวม 287.102 277    
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 7.650 2 3.825 5.116** .007 
ภายในกลุ่ม 205.620 275 .748   

รวม 213.270 277    
  

** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
* ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากตารางที่ 4.50 พบว่า การเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดย
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า มี 8 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี 2 ด้านแตก ต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี 2 ด้านที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป  
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ตารางที ่4.51 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.35 2.78 3.23 
ขนาดเล็ก 3.35 .86 - .56* .12 
ขนาดกลาง 2.78 .93 - - -.44* 
ขนาดใหญ ่ 3.23 .41 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ที 4.51 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ด าเนินงานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
2 แตกต่างกัน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้  
สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา
ขนาดกลาง และผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็น
มากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง  
 
ตารางที ่4.52 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้   S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.22 2.78 3.14 
ขนาดเล็ก 3.22 .95 - .44* .08 
ขนาดกลาง 2.78 1.00 - - -.36 
ขนาดใหญ ่ 3.14 .46 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ที่ 4.52 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ด าเนินงานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
2 แตกต่างกัน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาน 
ศึกษาขนาดกลาง 
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ตารางที ่4.53 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการวัดผลประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน 

  S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.23 2.66 3.16 
ขนาดเล็ก 3.23 .87 - .58* .07 
ขนาดกลาง 2.66 .98 - - -.51* 
ขนาดใหญ ่ 3.16 .61 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ที่ 4.53 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ด าเนิน งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
2 แตกต่างกัน ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้ บริหาร
โรงเรียนและ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่
ในสถานศึกษาขนาดกลาง และผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มี
ความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง 
 

ตารางที ่4.54 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

  S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.20 2.83 2.94 
ขนาดเล็ก 3.20 .83 - .37* .26 
ขนาดกลาง 2.83 .94 - - -.11 
ขนาดใหญ ่ 2.94 .39 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ที่ 4.54 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ด าเนินงานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
2 แตก ต่างกัน ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาน 
ศึกษาขนาดกลาง  
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ตารางที ่4.55 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัต 
กรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

  S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.28 2.86 2.94 
ขนาดเล็ก 3.28 .92 - .42* .35 
ขนาดกลาง 2.86 .93 - - -.08 
ขนาดใหญ ่ 2.94 .53 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากตารางที่ 4.55 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 แตก 
ต่างกัน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาน 
ศึกษาขนาดกลาง  
 
ตารางที ่4.56 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.11 2.84 3.29 
ขนาดเล็ก 3.11 .96 - .28 -.18 
ขนาดกลาง 2.84 .93 - - -.45* 
ขนาดใหญ ่ 3.29 .63 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 4.56 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนิน 

งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 แตก 
ต่างกัน ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง  
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ตารางที ่4.57 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการนิเทศการศึกษา   S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.04 2.73 3.53 
ขนาดเล็ก 3.04 1.03 - .31* -.48* 
ขนาดกลาง 2.73 .93 - - -.79* 
ขนาดใหญ ่ 3.53 .61 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4.57 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 แตก 
ต่างกัน ด้านการนิเทศการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติ  งานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก และผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาน ศึกษาขนาดใหญ่ มี
ความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง 
 
ตารางที ่4.58 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการแนะแนวการ 
ศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการแนะแนวการศึกษา   S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.08 2.67 2.69 
ขนาดเล็ก 3.08 .87 - .41* .38 
ขนาดกลาง 2.67 1.02 - - -.02 
ขนาดใหญ ่ 2.69 .85 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 4.58 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 แตก 
ต่างกัน ด้านการแนะแนวการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง 
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ตารางที ่4.59 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้
วิชาการแก่ชุมชน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่
ชุมชน 

  S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.16 2.82 2.73 
ขนาดเล็ก 3.16 .97 - .34* .43 
ขนาดกลาง 2.82 1.04 - - .09 
ขนาดใหญ ่ 2.73 .47 - - - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.59 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ด าเนินงานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
2 แตกต่างกัน ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู 
ผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา
ขนาดกลาง  
 
ตารางที ่4.60 แสดงความแตกต่างระหว่างปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการประสานความ 
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
เป็นรายคู่ 

 

ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

  S.D. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

2.78 2.81 2.33 
ขนาดเล็ก 2.78 1.24 - -.03 .45 
ขนาดกลาง 2.81 1.07 - - .48 
ขนาดใหญ ่ 2.33 .67 - - - 

 

 จากตารางที่ 4.60 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนิน 
งานทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และเพ่ือเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และ
ขนาดของสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 1,625 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,625 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้
ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan อ้างถึงในพิมพ์อร สดเอี่ยม, 2557, หน้า 35) ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาระดับสภาพและ
ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 51 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .981 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาความเท่ียง 
ตรงเชิงเนื้อหา การหาความเชื่อมั่น สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการด าเนินงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง
หน้าที่ ระดับการศึกษาโดยใช้สถิติ ที (t-test) และประสบการณ์ในการท างานและขนาดของสถาน 
ศึกษา โดยใช้สถิติ เอฟ (F-test) 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 

280 คนเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 เป็นครูผู้สอน จ านวน 245 คน คิด
เป็นร้อยละ 87.5 ส่วนมากมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 207 คน คิดเป็นร้อยละ 73.9 มีประสบการณ์
การท างานน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ33.6 มีประสบการณ์การท างาน 10-20 ป ี
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จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.9 ขนาดกลาง จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 และขนาดใหญ่ จ านวน 38 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 13.6 

5.3.2 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 แบ่งออกเป็น 12 ด้าน โดยภาพรวมและราย
ด้าน พบว่า 

   1. สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.02, S.D.=.55) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ (=4.13, S.D.=.64) และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา (=4.13, S.D.=.67) รองลงมาคือด้านการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (=4.10, S.D.=.62) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
นิเทศการศึกษา (=3.91, S.D.=.73) 

   2. ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.93, S.D.=0.88) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา (=3.03, S.D.=0.89) รองลงมาคือด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา (=3.01, S.D.=0.90) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (=2.73, S.D.=1.10)  

5.3.3 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เป็นรายด้าน ดังนี้  

  1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   1) สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(=4.00, S.D.=.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่  2 โรงเรียน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินสภาพสถานศึกษาเพ่ือวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย (=4.03, S.D.=.76) รองลงมาคือข้อที่ 4 โรงเรียนมีการวางแผนน า
หลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม (=4.02, S.D.=.92) 
และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือข้อที่ 1 โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย (=3.96, S.D.=.89) 
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  2) ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง (=30.3, S.D.=0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียน
มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  (=3.16, S.D.=1.12) 
รองลงมาคือข้อที่ 4 โรงเรียนมีการวางแผนน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการได้อย่างเหมาะสม (=3.12, S.D.=1.05) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือข้อที่ 2 โรงเรียน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินสภาพสถานศึกษาเพ่ือวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย (=2.88, S.D.=1.09) 

 2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   1). สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(=4.13, S.D.=.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนส่งเสริม
ให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (=4.28, 
S.D.=.84) รองลงมา คือข้อที่ 2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหา สาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน (=4.19, S.D.=.80) และข้อมีค่าเฉลี่ย
ต่ าทีสุ่ด คือข้อที่ 3 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน (=4.02, S.D.=.73) 

   2) ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง (=2.97, S.D.=0.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 2 โรงเรียน
ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหา สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน (=3.11, S.D.=1.15) รองลงมา คือข้อที่ 5 โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศการเรียน
การสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร ( =2.98, 
S.D.=0.99) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 4 โรงเรียนท่านส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และช่วงชั้นการเรียนรู้มีอิสระในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
(=2.89, S.D.=1.05) 

   3. ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
    1) สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 

ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=4.09, S.D.=.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือข้อที่ 3 โรงเรียนท่านมีการส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดย
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การประเมินตามสภาพจริง (=4.23, S.D.=.80) รองลงมา คือข้อที่ 2 โรงเรียนท่านมีการส่งเสริมให้
ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
(=4.13, S.D.=.80) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 4 โรงเรียนท่านจัดให้มีการเทียบโอนความรู้
ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
(=3.90, S.D.=.96) 

  2) ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง (=2.92, S.D.=0.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ข้อที่ 2 โรงเรียนท่านมีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้  และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย (=4.58, S.D.=0.52) รองลงมา คือข้อที่ 3 โรงเรียนท่านมีการ
ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยการประเมินตามสภาพจริง  
(=3.00, S.D.=1.15) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 4 โรงเรียนท่านจัดให้มีการเทียบโอนความรู้
ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
(=2.78, S.D.=1.14)  

  4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   1) สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก =3.98, S.D.=.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 5 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาความรู้และทักษะอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ( =4.27, 
S.D.=.73) รองลงมา คือข้อที่ 2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีส่วนในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การบริหาร 
การจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (=3.99, S.D.=.75) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 
4 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (=3.81, S.D.=.78) 

  2) ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (=2.97, S.D.=0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 4 
โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนและงานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (=3.04, S.D.=0.98) รองลงมา คือข้อที่ 2 โรงเรียนส่งเสริม
ให้ครูมีส่วนในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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(=3.01, S.D.=0.97) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน (=2.86, S.D.=0.95) 

  5. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1) สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=4.01, S.D.=.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือข้อที2่ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย (=4.13, S.D.=.76) รองลงมา คือข้อที่ 4 โรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(=4.07, S.D.=.67) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 5 โรงเรียนมีการประเมินผลการพัฒนาการใช้
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (=3.79, S.D.=.78) 

  2) ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.01, S.D.=0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือข้อที่ 3 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ (=3.19, S.D.=1.08) รองลงมา คือข้อที่ 5 
โรงเรียนมีการประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่ างต่อเนื่อง 
(=3.05, S.D.=0.92) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
การใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและบริหารงานวิชาการร่วมกับทุกฝ่าย  (=
2.89, S.D.=1.02) 

 6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   1) สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=3.98, 
S.D.=.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนมีการส ารวจแหล่ง
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ( =4.11, 
S.D.=.69) รองลงมา คือข้อที่ 4 ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น (=4.53, S.D.=0.54) และข้อมี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 2 โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่
บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง (=3.76, S.D.=.82) 

   2) ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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ปานกลาง (=2.99, S.D.=0.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 2 
โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง (=3.16, S.D.=1.02) รองลงมา คือข้อที่ 3 โรงเรียน 
จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับขุมชนและ
สถานศึกษาอ่ืน (=3.12, S.D.=1.03) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 5 โรงเรียนเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน (=2.80, 
S.D.=1.02) 

  7. ด้านการนิเทศการศึกษา 
   1) สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=3.91, S.D.=7.0) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
และมีรูปแบบหลากหลาย (=3.92, S.D.=.73) รองลงมา คือข้อที่ 2 โรงเรียนมีการพัฒนาการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศภายในสถาน 
ศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน (=3.90, S.D.=.77)  

  2) ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(=2.95, S.D.=0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 2 โรงเรียนมีการ
พัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศ
ภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน ( =2.98, S.D.=1.05) รองลงมา คือข้อที่ 1 โรงเรียนมี
กระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบหลากหลาย (=2.91, S.D.=0.96) 

  8. ด้านการแนะแนวการศึกษา 
   1) สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 ด้านการแนะแนวการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=3.96, 
S.D.=.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 2 โรงเรียนมีการจัดระบบการ
แนะแนวทางการศึกษาและวิชาชีพโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (=4.05, S.D.=.67) 
รองลงมา คือข้อที่ 1 โรงเรียนมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการจัดการแนะแนวในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (=3.94, S.D.=.74) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 3 โรงเรียนประสานความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนที่ใกล้เคียง (=
3.90, S.D.=.82) 

   2) ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการแนะแนวการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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(=2.81, S.D.=0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนมี
กระบวนการติดตามและประเมินผลการจัดการแนะแนวในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( =2.89, 
S.D.=1.04) รองลงมา คือข้อที่ 2 โรงเรียนมีการจัดระบบการแนะแนวทางการศึกษาและวิชาชีพโดย
เชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (=2.83, S.D.=1.01และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 3 
โรงเรียนประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืนทีใ่กล้เคียง (=2.71, S.D.=1.09) 

  9. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1) สภาพการด าเนินงานวิชาการของโงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=4.10, S.D.=.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือข้อที ่1 โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (=4.15, S.D.=.74) รองลงมา คือข้อที่ 3 โรงเรียนและชุมชนวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จ
ของสถานศึกษา (=4.13, S.D.=.70) และข้อ 6 โรงเรียนประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบคุณภาพการศึกษา (=4.13, S.D.=.72) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 2 โรงเรียน
และชุมชนมีส่วนร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ (=4.02, S.D.=.68) 

   2) ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการแนะแนวการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(=2.90, S.D.=1.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 2 โรงเรียนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ 
ศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ ( =2.94, S.D.=1.08) รองลงมา คือข้อที่ 6 โรงเรียน
ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบคุณภาพการศึกษา (=2.92, S.D.=1.07) และข้อ
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 5 โรงเรียนด าเนินการพัฒนางานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (=2.87, S.D.=1.11) 

  10. ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
   1) สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 

ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (=3.95, S.D.=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 4 
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โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา (=4.06, S.D.=0.79) รองลงมา คือข้อที่ 3 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (=4.01, S.D.=0.81) 
และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนด าเนินการส ารวจความต้องการและสนับสนุน งานวิชาการ
แก่ชุมชน (=3.87, S.D.=0.78) 

  2) ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (=2.92, S.D.=0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 
โรงเรียนด าเนินการส ารวจความต้องการและสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน (=3.04, S.D.=1.04) 
รองลงมา คือข้อที่ 4 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา (=2.92, S.D.=1.06) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ
ข้อที่ 3 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (=2.83, S.D.=1.03) 

  11. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
   1) สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=4.05, S.D.=0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือข้อที่ 1 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน (=4.08, S.D.=0.73) รองลงมา คือข้อที่ 2 โรงเรียนมีการด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ (=4.03, S.D.=0.81) 

  2) ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (=2.73, S.D.=1.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 
โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ( =2.80, 
S.D.=1.14) รองลงมา คือข้อที่ 2 โรงเรียนมีการด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับองค์กรต่าง ๆ (=2.66, S.D.=1.12) 

  12. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วย 
งานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

   1) สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=4.13, S.D.=0.67) 



                                                          172 

 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 ข้อมูลความต้องการกาสรจัดการศึกษา
ของชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (=4.15, S.D.=0.72) รองลงมา คือข้อที่ 3 โรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (=4.14, S.D.=0.79) และข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือข้อ
ที ่2 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการในการจัดการศึกษาของบุคคลและครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (=4.08, S.D.=0.71) 

  2) ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  (=2.86, 
S.D.=1.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ 1 ข้อมูลความต้องการกาสร
จัดการศึกษาของชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (=2.93, S.D.=1.11) รองลงมา คือข้อที่ 3 
โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (=2.85, S.D.=1.03) และข้อมีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด คือข้อที่ 2 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการในการจัดการศึกษาของบุคคลและ
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (=2.77, S.D.=1.08) 

5.1.4 ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ทั้งโดย
ภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ 

  1. สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่
แตกต่างกัน  

  2. ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ทั้งโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันและเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า มี 1 ด้านได้แก่ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.1.5 ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ 

  1. สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษา ทั้งโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี 1 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มี 3 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ได้แก่ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน ส่วนอีก 8 ด้านไม่แตกต่างกัน 
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   2. ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ าน ไม่แตก 
ต่างกัน 

5.1.6 ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ 

  1. สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่าโดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี 7 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การแนะแนวการศึกษา และการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา มี  3 ด้านที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และ
การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน ส่วนอีก 2 ด้านไม่แตกต่างกัน 

 2. ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.1.7 ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ทั้ง
โดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ 

  1. สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

  2. ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี 8 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมี 2 ด้านแตกต่างกันอย่างมี่นับส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี 2 ด้านที่ไม่
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แตกต่างกัน ได้แก่ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ทั้ง 12 ด้าน มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามา
อภิปรายดังต่อไปนี้ 

5.2.1 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
การรับรู้การกระจายอ านาจท าให้โรงเรียนต้องรับผิดชอบมากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองจะได้มี
ความพึงพอใจในระดับสูงต่อการบริหารถึงแม้ว่าคนจะต้องท างานหนักมากขึ้นก็ตาม จึงท าให้มีสภาพ
การด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กุลทรัพย์ นนทบท ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบล
หนองขมาร อ าเภอคูเมือง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก งานวิจัยของ นคเรศ ศรีเกื้อกูล ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง สภาพการ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผลการวิ
จับพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก กิตติพงษ์ ขันทะวงค์ ได้ศึกษาเรื่องสภาพ
การด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอภูซาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่า ในภาพรวมมีการด าเนินการอยูในระดับมาก พิมพา มีสอน ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการด าเนินงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กที่
จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้านในทุกด้าน 
และงานวิจัยของ นิถยา จอกแก้ว ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
วัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก  

5.2.2 ผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าในยุคปฏิรูปการศึกษา ครูต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ท าให้ข้าราชการ
ครูทุกคนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทต่าง ๆ อย่างมากมาย เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
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การปฏิบัติงานสายวิชาการ ซึ่งเป็นงานหัวใจหลักของโรงเรียน จึงมีการลงมือปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ รัตนการุณจิต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนิน 
งานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทร -
ปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการด าเนินงานวิชาการของครู โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

5.2.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
   1. ต าแหน่งหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ

และปัญหาการด าเนินงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครู
วิชาการต่างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียนไม่ว่าจะ
เป็นโรงเรียนประเภทใดและยังเป็นงานที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
หลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่องชี้ความส าเร็จ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุไรลักษณ์ โกมล 
ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี พบว่าผู้บริหารและต าแหน่งครูวิชาการโดยรวมและด้านการบริหารหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการนิเทศภายในด้านการประเมินผลการศึกษาด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาและด้านการวิจัยในชั้นเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหาร 
งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่แตกต่างกันและ นิถยา จอกแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ
และปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ไม่แตกต่างกัน 

   2. ระดับการศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเห็นว่าโรงเรียนมีการด าเนินงาน
วิชาการอยู่ในระดับสูงกว่าผู้ที่จบสูงกว่าปริญญาตรีทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความคาดหวัดต่อการด าเนิน 
งานด้านวิชาการแตกต่างกันผู้ที่จบสูงกว่าปริญญาตรีอาจคาดหวังหรือต้องการให้โรงเรียนมีการด าเนิน 
งานด้านวิชาการในระดับที่สูงกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ศิริวรรณ รัตนการุณจิต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีสภาพการด าเนินงานวิชาการมากกว่าครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี  

 ส่วนปัญหาการด าเนินงานวิชาการในภาพรวมไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ส่วน
ใหญ่มีปัญหาคลายคลึงกัน เช่น การขาดงบประมาณสนับสนุนงานวิชาการแผนงานวิชาการไม่สามารถ
การปฏิบัติยังได้ตามแผน ครูมีภาระงาน ชั่วโมงสอนมาก และสอนไม่ตรงตามวิชาเอก เป็นต้น สอดคล้อง 
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กับผลการวิจัยของ สุลัดดาวัลย์ อัฐนาค ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า ครูวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงาน
วิชาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 3. ประสบการณ์ในการท างานภาพรวมผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี เห็น
ว่าโรงเรียนมีการด าเนินงานวิชาการอยู่ในระดับสูงกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี
และมากกว่า 20 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันท าให้มุมมองหรือ
ความคาดหวัดต่อการด าเนินงานด้านวิชาการแตกต่างกันสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริวรรณ รัตน
การุณจิต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีประสบ 
การณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี มีสภาพการด าเนินงานวิชาการแตกต่างกับครูที่มีประสบการณ์ใน
การท างาน 10-20 ปี และครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี มีสภาพการด าเนินงานวิชาการ
แตกต่างกับครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี 

 ส่วนปัญหาการด าเนินงานวิชาการ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาคลายคลึงกัน เช่น การขาดงบประมาณสนับสนุนงานวิชาการ
แผน งานวิชาการไม่สามารถการปฏิบัติยังได้ตามแผน ครูมีภาระงาน ชั่วโมงสอนมาก และสอนไม่ตรง
ตามวิชาเอก เป็นต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มโนรา อามาตย์ทัศน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ
ปัญหาการบริหารวิชาการในโรงเรียนอ าเภอภูพาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 1 โดย
ผลการ วิจัยพบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารวิชาการไม่
แตกต่างกัน 

 4. ขนาดของสถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
สูงกว่าขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ขนาดสถานศึกษาที่แตกต่างกันมีความพร้อม
ด้านบุคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนงบประมาณท่ีแตกต่างกันท าให้สภาพการด าเนินงาน
วิชาการของโรงเรียน แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นคเรศ ศรีเกื้อกูล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
สภาพการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
โดยผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
แตกต่างกัน 

  ส่วนปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาคลายคลึงกัน เช่น การขาดงบประมาณสนับสนุน
งานวิชาการ แผนงานวิชาการไม่สามารถการปฏิบัติยังได้ตามแผน ครูมีภาระงาน ชั่วโมงสอนมาก และ
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สอนไม่ตรงตามวิชาเอก เป็นต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประพันธ์ เม้าเวียงแก ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2ผลการวิจัย
พบว่า ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีปัญหาการ
ด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย พบว่า สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนควรตระหนักถึงความส าคัญ

ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน และควรร่วมกัน
หารือเพ่ือหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิขาการอย่างสม่ าเสมอและไม่หยุดนิ่ง และเพ่ือให้
เกิดการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา โดยไม่คิดว่าสิ่งที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันมีความสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งควรให้ความส าคัญในด้านการนิเทศการศึกษา ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด เพ่ือยกระดับให้
มีความเป็นมาตรฐานและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้  

 2. ในส่วนของปัญหาการด าเนินงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนพึงตระหนักว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาย่อมเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ
เนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงต้องกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเร็วและตรงจุด ทั้งนี้ควรหาโอกาสในการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาด้าน
วิชาการ 

 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใด ควร
ลงมือปฏิบัติงานด้านวิชาการอย่างเต็มที่โดยเสมอภาคกัน ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน เพ่ือ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาจากการการขาดงบประมาณสนับสนุนงานวิชาการ แผนงานวิชาการไม่สามารถการ
ปฏิบัติได้ตามแผน ครูมีภาระงานชั่วโมงสอนมาก และสอนไม่ตรงตามวิชาเอก เป็นต้น  

  4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ควรได้รับการสนับสนุนและ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการการศึกษาด้านวิชาการเพ่ือลดความเห็นที่
แตกต่างกันจากประสบการณ์การท างานที่ต่างกัน  

 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ควรเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายในการดูแลโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดที่มีขนาดเล็กเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
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 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ควรให้ความช่วย 
เหลือแก่โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในสังกัดในด้านการจัดสรรบุคลากรให้ครบทุกชั้นเรียน จัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอตามขอบข่ายงาน จัดหาสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อความสะดวก
ในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน  

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถม 

ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก กลาง 

และใหญ่ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบของการสัมภาษณ์หรือการประชุมกลุ่ม 
 3. ควรศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ในเรื่องเก่ียวกับการนิเทศภายในและการประกัน
คุณภาพ เพือ่น าไปสู่การด าเนินการแก้ไขสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
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 การศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  
4. ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์  
 การศึกษา  กศ.ด (การบริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
5. ดร.สุภชัย จันปุ่ม 
 การศึกษา  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
                                                           

                                กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 

                   

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   รองศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วย ศิริเกษ 

 
 

    ด้วย นางสาวนลพรรณ ภูวงษ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศร
จันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
                                                           

                              ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
 

                   

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร  สดเอ่ียม 

 
 

    ด้วย นางสาวนลพรรณ ภูวงษ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศร
จันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
                                                           

                              ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
 

                   

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  พรมเมืองคุณ 

 
 

    ด้วย นางสาวนลพรรณ ภูวงษ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศร
จันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
                                                           

                              ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
 

                   

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   อาจารย์ ดร.ดุษฎีวัฒน์  แก้วอินทร์ 
 
 

    ด้วย นางสาวนลพรรณ ภูวงษ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศร
จันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
                                                           

                              ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
 

                   

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   ดร.สุภชัย  จันปุ่ม 

 
 

    ด้วย นางสาวนลพรรณ ภูวงษ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศร
จันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
      

                              ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

                   

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร    
 
 

    ด้วย นางสาวนลพรรณ ภูวงษ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศร
จันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ มีความจ าเป็นต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (Try-out) โดยขอให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องดังกล่าว 
    ดังนั้น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง จึงขอความอนุเคราะห์ให้  นางสาวนลพรรณ ภูวงษ์ ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการทดลองใช้เครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัยต่อไป 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 
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ที่ ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/๐๔๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
 

                              ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

                   

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

เจริญพร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  จ านวน       ชุด    

 
 

    ด้วย นางสาวนลพรรณ ภูวงษ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศร
จันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ นักศึกษามีความจ าเป็นต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย โดยขอให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง
ดังกล่าว 
    ดังนั้น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง จึงขอความอนุเคราะห์ให้ นางสาวนลพรรณ ภูวงษ์ ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัยต่อไป 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 
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 ล าดับที่ของแบบสอบถาม 
 

    
 

แบบสอบถาม 
สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 โดยผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนในการ
ปรับปรุงสภาพการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนและใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศให้ผู้บริหารระดับสูง 
พิจารณาน าไปก าหนดนโยบายเพ่ือวางแผนส่งเสริมการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้นในโอกาสต่อไป และข้อมูลที่ได้จะแปลผลการวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูล
รายฉบับเป็นความลับและใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่านและ
หน่วยงานของท่านแต่ประการใด 

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านัก 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นความส าคัญของการวิจัยในครั้งนี้  และให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยดี 
 
 

นางสาวนลพรรณ ภูวงษ ์
นักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และท าเครื่องหมาย  ลงใน

ช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน  
  
1. ต าแหน่งหน้าที ่
  ผู้บริหารโรงเรียน      
  ครูผู้สอน     
  
2. ระดับการศึกษา 
  ปริญญาตรี 
  สูงกว่าปริญญาตรี 
  
3. ประสบการณ์ในการท างาน 
  น้อยกว่า 10 ปี 
  10 - 20 ปี 
  มากกว่า 20 ปี 
  
4. ขนาดของสถานศึกษา 
   ขนาดเล็ก 
   ขนาดกลาง 
   ขนาดใหญ่ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
  
ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนิน 

งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
2 ขอให้พิจารณาว่าโรงเรียนของท่านมีสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการอยู่ในระดับ
ใด ในแต่ละประเด็นที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่มีตัวเลขอันดับคะแนนที่ตรงกับสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนตามความเป็นจริงที่ท่านรับรู้และโปรดตอบแบบ สอบถาม 
ทุกข้อค าถาม โดยมีเกณฑ์การแบ่งสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการออกเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง  มีสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการ อยู่ในระดับน้อย 
1  หมายถึง  มีสภาพและปัญหาการด าเนินงานวิชาการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

รายการ 
สภาพ ปัญหา ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
00. โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตสถาน 
ศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย           

 

 

ค าอธิบาย จากตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม หมายความว่า 
  ข้อ 00 โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มี
สภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
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รายการ 
สภาพ ปัญหา ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา            
1. โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตรสถาน 
ศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

          
A1 

2. โรงเรียนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมิน
สภาพสถานศึกษาเพ่ือวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย 

          

A2 
3. โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลัก 
สูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับชุมชน 

          

A3 
4. โรงเรียนมีการวางแผนน าหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการได้อย่าง
เหมาะสม 

          

A4 
5. โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตรสถาน 
ศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

          
A5 

6. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

          

A6 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้            
1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          

B1 
2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยจัดเนื้อหา สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

          

B2 
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโดยน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

          

B3 
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รายการ 
สภาพ ปัญหา ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
4. โรงเรียนท่านส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และช่วงชั้นการเรียนรู้มีอิสระ
ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลาก 
หลาย 

          

B4 
5. โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่
ครูในกลุ่มสาระต่างๆโดยเน้นการนิเทศท่ีช่วยเหลือ
กันแบบกัลยาณมิตร 

          

B5 
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน           
1. โรงเรียนมกีารก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยว 
กับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

          

C1 
2. โรงเรียนท่านมีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
วัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู้ หน่วยการ 
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

          

C2 
3. โรงเรียนท่านมีการส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัด 
ผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยการ
ประเมินตามสภาพจริง 

          

C3 
4. โรงเรียนท่านจัดให้มีการเทียบโอนความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

          

C4 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้
มาตรฐาน 

          

D1 
2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครู มีส่วนในการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          

D2 
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รายการ 
สภาพ ปัญหา ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

          

D3 
4. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือตลอดจน
การเผย แพร่ผลงานการวิจัยพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

          

D4 
5. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาความรู้และ
ทักษะอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

          
D5 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา          
1. โรงเรียนมีการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
และบริหารงานวิชาการร่วมกับทุกฝ่าย 

          

E1 
2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าและพัฒนาสื่อนวัต 
กรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย 

          

E2 
3. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ 

          

E3 
4. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

          

E4 
5. โรงเรียนมีการประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

          

E5 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้            
1. โรงเรียนมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

          

F1 
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รายการ 
สภาพ ปัญหา ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
เอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่บุคคล องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณ
ใกล้เคียง 

          

F2 
3. โรงเรียนจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง
พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วม 
มือกับขุมชนและสถานศึกษาอ่ืน 

          

F3 
4. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ โดยครอบ คลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          

F4 
5. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนให้ 
กับนักเรียน 

          

F5 
การนิเทศการศึกษา            
1. โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบและมีรูปแบบหลากหลาย 

          
G1 

2. โรงเรียนมีการพัฒนาการนิเทศภายในสถาน 
ศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบ 
การณ์การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืน 

          

G2 
การแนะแนวการศึกษา            
1. โรงเรียนมีกระบวนการติดตามและประเมินผล
การจัดการแนะแนวในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

          
H1 

2. โรงเรียนมีการจัดระบบการแนะแนวทางการ 
ศึกษาและวิชาชีพโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วย 
เหลือนักเรียน 

          

H2 
3. โรงเรียนประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษา
กับสถานศึกษาอ่ืนที่ใกล้เคียง 

          

H3 



203 
 

รายการ 
สภาพ ปัญหา ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา         
1. โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสร้างองค์กรให้
รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

          

I1 
2. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

          

I2 
3. โรงเรียนและชุมชนวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาให้บรรลุตามเป้า หมายความส าเร็จของ
สถานศึกษา 

          

I3 
4. โรงเรียนวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายความ ส าเร็จของสถานศึกษา 

          

I4 
5. โรงเรียนด าเนินการพัฒนางานตามแผน ติด 
ตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

          

I5 
6. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา
และหน่วยงานอ่ืนๆในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบคุณภาพการศึกษา 

          

I6 
7. โรงเรียนประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

          

I7 
การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน            
1. โรงเรียนด าเนินการส ารวจความต้องการและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 

          
J1 
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รายการ 
สภาพ ปัญหา ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2. โรงเรียนด าเนินการให้ความรู้เสริมสร้างความ 
คิดและเทคนิคทักษะทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนา
ทางวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน 

          

J2 
3. โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

          

J3 
4. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียน 
รู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

          

J4 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน       
1. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือช่วยเหลือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

          
K1 

2. โรงเรียนมีการด าเนินการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ 

          
K2 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา 
1. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการส ารวจและ
ศึกษาข้อมูลความต้องการกาสรจัดการศึกษาของ
ชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

          

L1 
2. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
ในการจัดการศึกษาของบุคคลและครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

          

L2 
3. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอ่ืน
ที่จัดการศึกษา 

          
L3 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
   

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

2) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

7) การนิเทศการศึกษา 
 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

 



206 
 

8) การแนะแนวการศึกษา 
 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 ...........................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ 
นลพรรณ ภูวงษ ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา         
1. โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตรสถาน 
ศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2. โรงเรียนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินสภาพ
สถานศึกษาเพ่ือวิสั ยทัศน์  ภารกิจ เป้ าหมาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
3. โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลัก 
สูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นปัจจุบัน และสอด 
คล้องกับชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
4. โรงเรียนมีการวางแผนน าหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการได้อย่าง
เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
5. โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตรสถาน 
ศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
6. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้         
1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียน 
รู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
จัดเนื้อหา สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโดยน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
4. โรงเรียนท่านส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และช่วงชั้นการเรียนรู้มีอิสระ
ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลาก 
หลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
5. โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครู
ในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ช่วยเหลือ 
กันแบบกัลยาณมิตร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน        
1. โรงเรียนมีการก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยว 
กับการวัดผลและประเมินผลของสถาน ศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2. โรงเรียนท่านมีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
วัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียน 
รู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
3. โรงเรียนท่านมีการส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัด 
ผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยการ
ประเมินตามสภาพจริง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
4. โรงเรียนท่านจัดให้มีการเทียบโอนความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถาน ศึกษาอ่ืน
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตร 
ฐาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีส่วนในการศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
4. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือตลอดจน
การเผยแพร่ผลงานการวิจัยพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
5. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาความรู้และ
ทักษะอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา       
1. โรงเรียนมีการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารงานวิชาการร่วมกับทุกฝ่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าและพัฒนาสื่อนวัต 
กรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลาก 
หลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
3. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
4. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทค-
โนโลยีเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

5. โรงเรียนมีการประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อ 
เนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้         
1. โรงเรียนมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภาย 
นอกสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าเอก 
สารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่บุคคล องค์กร หน่วย 
งานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้ 
เคียง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
3. โรงเรียนจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง
พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือ
กับขุมชนและสถานศึกษาอ่ืน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
4. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวน 
การเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
5. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
การนิเทศการศึกษา         
1. โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบและมีรูปแบบหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2. โรงเรียนมีการพัฒนาการนิเทศภายในสถาน 
ศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และประสบ 
การณ์การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืน +1 +1 +1 0 +1 4 .80 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

การแนะแนวการศึกษา         
1. โรงเรียนมีกระบวนการติดตามและประเมินผล
การจัดการแนะแนวในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2. โรงเรียนมีการจัดระบบการแนะแนวทางการ 
ศึกษาและวิชาชีพโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วย 
เหลือนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
3. โรงเรียนประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืนที่ใกล้เคียง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       
1. โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รอง 
รับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง 
ศึกษาธิการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
3. โรงเรียนและชุมชนวางแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
4. โรงเรียนวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
5. โรงเรียนด าเนินการพัฒนางานตามแผน ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

6. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาตามระบบคุณภาพการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
7. โรงเรียนประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน         
1. โรงเรียนด าเนินการส ารวจความต้องการและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2. โรงเรียนด าเนินการให้ความรู้เสริมสร้างความคิด
และเทคนิคทักษะทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทาง
วิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
3. โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
4. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน     
1. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือช่วยเหลือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2. โรงเรียนมีการด าเนินการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา 
1. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการส ารวจและ
ศึกษาข้อมูลความต้องการกาสรจัดการศึกษาของ
ชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการใน
การจัดการศึกษาของบุคคลและครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
3. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอ่ืน
ที่จัดการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
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ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 51 
Alpha = .973 

 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 6 
Alpha = .843 

 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 5 
Alpha = .743 

 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 4 
Alpha = .636 
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ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 5 

Alpha = .802 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 5 

Alpha = .845 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 5 

Alpha = .883 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการนิเทศการศึกษา 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 2 

Alpha = .850 
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ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการแนะแนวศึกษา 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 3 

Alpha = .867 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 7 

Alpha = .883 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 4 

Alpha = .862 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 2 
Alpha = .825 
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ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 3 
Alpha = .838 

 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 51 

Alpha = .990 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 6 

Alpha = .879 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 5 

Alpha = .876 
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ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 4 

Alpha = .885 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 5 

Alpha = .908 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 5 

Alpha = .944 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 5 

Alpha = .892 
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ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการนิเทศการศึกษา 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 2 

Alpha = .927 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการแนะแนวศึกษา 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 3 

Alpha = .968 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 7 

Alpha = .957 
 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 4 

Alpha = .914 
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ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Reliability Coefficients 

N of Case = 30  N of Items = 2 
Alpha = .930 

 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  

หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 
N of Case = 30  N of Items = 3 

Alpha = .929 
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