วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

สภาพปญหาและแนวทางการแกไขการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
STATE PROBLEM AND THE GUIDELINES FOR SOLVING ON ACADEMIC
ADMINISTRATION AT THE SECONDARY SCHOOLS IN NONGSONGHONG
DISTRICT UNDER THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 25
ชิตพล ปะนันตา* อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน**
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอ
หนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (2) ศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (3) เปรียบเทียบ
สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จําแนกตามสถานภาพและประสบการณการทํางานของผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผสู อน (4) หา
แนวทางในแกไขการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาคนควา คือ ผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผสู อนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวน 116 คน เครือ่ งมือทีใ่ นการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ t-test และคา F-test
คําสําคัญ : บริหารงานวิชาการ
ABSTRACT
This study aimed to (1) study the existing of the academic administration technical Administration
high at the secondary schools in Nong Song Hong district the secondary education service area office
25 (2) study the problems on the academic administration at this area (3) compare the exiting and
problems classified by the status and the experience of the school principle and the teachers and
find the guideline for solving problems on the administration of the schools. The sample that used
for the research were the school administrators and the teachers in the high schools, 116 persons.
The research tool was the questionnaire. Analyzing the data by using computer program to find the
mean, the standard deviation, t-test and F-test.
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1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
มาตราที่ 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเ รียนสําคัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ ในสวนของการจัดกระบวนการเรียนรู
มาตรา 24 ไดกําหนดแนวทางใหสถานศึกษาและหนวย
งาน ที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนที่เนน
การพัฒนากระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษา
คนควา รวบรวมขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงการ
เรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย ตรวจสอบวิ เ คราะห ข อ มู ล การ
แกปญหา การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน การสรางคํา
อธิบายเกี่ยวกับขอมูลที่สืบคนไดเพื่อนําไปสูคําตอบของ
ปญหาหรือคําถามตาง ๆในที่สุดสรางองคความรูได ทั้งนี้
การจัดการเรียนรูดังกลาวตองพัฒนาผูเรียนทั้งทางดาน
รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา (กรมวิชาการ,
2546 )
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
25 รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ตน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนในสังกัดทั้ง
สิ้น 84 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่ มี
นักเรียนตํ่ากวา 499 คน จํานวน 40 โรงเรียน (ไมรวม
เอกชน) คิดเปนรอยละ 47.61 ของโรงเรียนทั้งหมด และ
มีแนวโนมสูงขึน้ ทุกป ซึง่ เปนผลเนือ่ งมาจาก อัตราการเกิด
ลดลงความนิยมของผูปกครองที่ตองการสงบุตรหลานไป
โรงเรียนในเมือง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากทําให
การศึกษาไมสามารถสะทอนคุณภาพและประสิทธิภาพได
ดีเพียงพอสงผลใหอตั ราครูตอ นักเรียนคอนขางตํา่ ทําใหมี
คาใชจา ยตอเงินเดือนครูสงู มากขณะทีผ่ ลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ
และโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญประสบปญหาคลายกันใน

4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน
ดานความพรอมทางปจจัยของโรงเรียนและดานการมี
สวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนภายใตขอ จํากัดและสภาพ
ปญหาดังกลาวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 จึงไดกาํ หนดนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใหการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมี
ประสิทธิภาพและนักเรียนมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑมาตรฐาน
ในการวางแผนพัฒนาจะยึดพื้นที่การปฏิบัติจริงเปนหลัก
ใหการสนับสนุนอยางเสมอภาคและเปดโอกาสให ทุกฝาย
มีสว นรวม (สํานักงานเขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษา เขต 25, 2555)
ดังนั้นผูศึกษา จึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาสภาพ
ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา เพื่อนําขอมูลไปเปนพื้นฐานและแนวทางใน
การกําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา ปรับปรุง สงเสริม
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และครูใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตอไป
2. วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
จําแนกตามสถานภาพและประสบการณการทํางานของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
4. เพือ่ หาแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรตน
สถานภาพและประสบการณ
การทํางาน
1. สถานภาพ ไดแก
1.1 ผูบริหาร
1.2 ครูผูสอน
2. ประสบการณการทํางาน
2.1 1 – 5 ป
2.2 6 – 10 ป
2.3 11 – 15 ป
2.4 16 ปขึ้นไป
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ตัวแปรตาม
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามขอบขายวิชาการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2550) 17 ขอ

แนวทางการแกไขการบริหารงานวิชาการ 17 ดาน
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4. วิธีดําเนินการศึกษา
4.1 ประชากร
4.1.1 ประชากรที่ ใช ได แ ก ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
หนองสองห อ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 25 แยกเปนผูบ ริหารโรงเรียนจํานวน 10
คน ครูผูสอน จํานวน 130 คน รวม 140 คน
4.1.2 กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอ
หนองสองห อ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง โดยใชตารางของ Krejcie and Morgan. (1970
อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ไดจาํ นวน 116 คน จําแนก
เปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 10 คน ไดมาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และครูผู
สอนจํานวน 106 คน ไดมาจากการสุม อยางงาย (Simple
Random Sampling) โดยกําหนดสัดสวนตามจํานวน
บุคลากร
4.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานวิชาการ
จํานวน 17 ดาน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 17 ขอ
4.3 วิธีดําเนินการ
4.3.1 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นีเ้ ปน
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด แบงออก
เปน 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถามและประสบการณในการทํางาน เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพ
ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เปน
แบบตรวจสอบรายการมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) แบบสัมภาษณ เกีย่ วกับขอเสนอแนะและแนวทาง
การแกไขการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เปน
แบบสัมภาษณปลายเปดแบบมีโครงสรางใหผูตอบแบบ
สัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ

4.3.2 การสร า งเครื่ อ งมื อ และการหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ นําเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ เพื่ อ หาความตรงเชิ ง
โครงสราง (Construction validity) และความตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity)แลวนําเครื่องมือที่ผาน
การทดสอบไปทดลองใช (Try-out) กั บ โรงเรี ย นใน
โรงเรียนเปอยนอยศึกษา อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จํานวน
30 คนเพือ่ หาความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’ s alpha coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์
ความเที่ยง 0.95
4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู ศึ ก ษาค น คว า เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดย
การนําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางตอบ แลวเก็บ
แบบสอบถามคืน
4.5 สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา
ความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5. ผลการศึกษา/การทดลอง
1. ค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามสภาพ
ปญหา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
อําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 เทากับ 0.93
2. สภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในภาพรวม มี
การปฏิบตั อิ ยูใ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเปนรายดาน
พบวา ขอมีการปฏิบตั อิ ยูใ นระดับมากจํานวน 16 ขอ และ
ระดับปานกลางจํานวน 1 ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไป
นอย 3 ลําดับแรก คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษาและ
การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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3. ป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในภาพรวมทั้ง 17
ดาน มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกขอมีปญหาอยูในระดับนอย เชน
เดียวกัน โดยเรียงลําดับจากสภาพปญหามากไปหาสภาพ
ปญหานอย ไดดังนี้ การนิเทศการศึกษา การสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวย
งาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ตามลําดับ
4. สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
มัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ของผูบริหารสถาน
ศึกษา จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยภาพรวม ไม
แตกตางกัน โดย ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ
การทํางาน 1 – 5 ป มีสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
อยูในระดับ นอย ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ
การทํางาน 6 – 10 ป มีสภาพปญหาการบริหารงาน
วิ ช าการ อยู ใ นระดั บ น อ ย ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี
ประสบการณการทํางาน 11 – 15 ป มีสภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการ อยูใ นระดับ นอย ผูบ ริหารสถานศึกษา
ที่มีประสบการณการทํางาน 16 ปขึ้นไป มีสภาพปญหา
การบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ นอย
ผลการเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ของผูบ ริหารสถานศึกษา
จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวม ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา มีเพียงดานการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา เทานั้น
ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
มัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ของครูผสู อน จําแนก
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ตามประสบการณทํางาน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน
โดย ครูผูสอน ที่มีประสบการณการทํางาน 1 – 5 ป มี
สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ นอย
ครูผูสอน ที่มีประสบการณการทํางาน 6 – 10 ป มีสภาพ
ปญหาการบริหารงานวิชาการ อยูใ นระดับ นอย ครูผสู อน
ที่มีประสบการณการทํางาน 11 – 15 ป มีสภาพปญหา
การบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ นอย ครูผูสอน ที่มี
ประสบการณการทํางาน 16 ปขึ้นไป มีสภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการ อยูในระดับ นอย
ผลการเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ของครูผูสอน จําแนก
ตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวม ไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
รายด า นพบว า มี เ พี ย งด า นการพั ฒ นาสาระหลั ก สู ต ร
ท อ งถิ่ น และการประสานความร ว มมื อ ในการพั ฒ นา
วิชาการกับสถานศึกษา เทานั้น ที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระยะที่ 2 วิ เ คราะห ข อ มู ล ข อ เสนอแนะและ
แนวทางการแกไขจากแบบสัมภาษณ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานวิชาการ ของผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผสู อน
มีรายละเอียดดังนี้
1. ดานการพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับ
การใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น
หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ควรจะต อ งสอดคล อ ง
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นนั้นๆ
เปนการเรียนรูจากภูมิปญญาที่มีอยูในทองถิ่น
2. ดานการวางแผนงานดานวิชาการ
โรงเรียนควรจัดใหมเี จาหนาทีร่ บั ผิดชอบดาน
การจัดทําฐานขอมูลโดยตรง
3. ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ควรจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
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4. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ควรมี ก ารประชุ ม วางแผนกั น ระหว า ง
ผูบ ริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป กครอง ชุมชน
ในการพัฒนาหลักสูตร
5. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ควรจัดสภาพแวดลอมและสงเสริมบรรยากาศ
ภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจักกิจกรรมการเรียนการ
สอน
6. ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบ
โอนสถานศึกษา
ควรมีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพ
จริงควบคูไปกับการเรียนการสอน
7. ดานการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา
ควรสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยเพื่อ
แกปญหาในชั้นเรียน
8. ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมแี หลงเรียนรู
ควรสนับสนุนใหรูใชแหลงเรียนรูทั้งในและ
นอกโรงเรียน
9. ดานการนิเทศการศึกษา
ควรนําขอมูลสารสนเทศจากการนิเทศมา
ใช แ ก ไขพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให เ กิ ด
ประโยชนตอผูเรียน
10. ดานการแนะแนว
ควรจัดงานแนะแนวดานการศึกษาตอและ
ดานวิชาชีพแกนักเรียน
11. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา
บุคลากรทุกสวนควรเขามามีสว นรวมในการ
กําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตาม ประเมินผล พัฒนา
ปรับปรุงใหสถานศึกษามีคุณภาพ
12. ดานการสงเสริมชุมชนใหมคี วามเขมแข็งทาง
วิชาการ
ควรส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนมี ก ารจั ด การศึ ก ษา
อบรม มีการแสวงหาความรูข อ มูล ขาวสารตางๆ แลกเปลีย่ น
ประสบการณระหวางชุมชน

13. ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
ทางโรงเรี ย นควรประสานความร ว มมื อ
ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ
เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
14. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบ
การและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
ทางโรงเรียนควรมีการจัดสํารวจและศึกษา
ขอมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความตองการในการไดรับ
การสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงาน
15. ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยว
กับงานดานวิชาการของสถานศึกษา
โรงเรี ย นควรจั ด ทํ า ร า งระเบี ย บและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให
ผูที่เกี่ยวของทุกฝายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน
16. ดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือ่ ใชใน
สถานศึกษา
โรงเรียนควรใหครูผูสอนเปนผูเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใหตรงตามเนื้อหาที่จัดสอน
17. ดานการพัฒนาและใชสอื่ และเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา
ควรส ง เสริ ม ให ค รู ผ ลิ ต พั ฒ นาสื่ อ และ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
6. การอภิปรายผล
6.1 สภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในภาพรวม มีการปฏิบตั ิ
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวางานวิชาการถือวา
เปนหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุงหมาย
ของสถานศึ ก ษาก็ คื อ การจั ด การศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพ
ซึ่งขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเปนกิจกรรม
การจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไป
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ใช แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการ
สอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศ
การศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรม
ทางวิชาการ เพือ่ สงเสริมใหผเู รียนบรรลุจดุ หมายของการ
ศึกษาทีก่ าํ หนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูง ซึง่ สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ มนตชัย แพงงา (2550 ) ที่พบวาการ
กํากับติดตามและการนิเทศ เปนสิ่งกระตุนใหผูปฏิบัติ
งานทํางานใหมีประสิทธิภาพ มีกําลังใจ เปนการสงเสริม
สนับสนุนใหการทํางานประสบผลสําเร็จ การตรวจสอบ
ประเมิ น ผลเป น กลไกที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ว า บรรลุ ต าม
เปาหมายหรือไม มีอะไรทีย่ งั บกพรองและตองปรับปรุงแกไข
นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข วิเคราะหหาคุณภาพ
ของงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงแกไขตอไป
การนิเทศติดตามบุคคลากรทุกคนอยางตอเนื่องใหครู
สามารถนิเทศ แนะนําซึ่งกันและกันได และยังสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ กรทิพย ศกุนตานุรักษ (2554) ได
ศึกษาวิจัย เรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 พบวา 1.ผูบริหารสถานศึกษาแ
ละหัวหนาวิชาการโรงเรียนมีความคิดเห็นตอสภาพและ
ปญหาการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 โดยรวมอยูในระดับมาก
6.2 ป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในภาพรวมทั้ง
17 ดาน มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา สํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต
25 มีการวางแผนดําเนินงานดานวิชาการ และนิเทศ
ตาม ความตองการจําเปนของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
สงเสริมใหสนับสนุนใหครู ผูบ ริหารสถานศึกษา ใหมคี วามรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนงานดานวิชาการ ไดแก
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการ
เรียนการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมชุมชนให
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มีความเขมแข็งทางวิชาการ ทําใหเกิดการรวมมือในการ
แกไขปญหา ซึ่งสอดคลองกับ กรทิพย ศกุนตานุรักษ
(2554) ไดศึกษาวิจัย เรื่องสภาพและปญหาการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาและหัวหนาวิชาการโรงเรียนมีความคิดเห็นตอ
สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 มีปญหาการบริ
งานวิชาการโดยรวมอยูในระดับนอย แตไมสอดคลอง
กับ ผลการศึกษาของ เกสร ใจชื้น (2551) ซึ่งไดศึกษา
ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบ ริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา ปญหา
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง
6.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ของผูบ ริหารสถานศึกษา
จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวม ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา มีเพียงดานการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา เทานั้น
ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาในปจจุบันสถานศึกษาตางๆมีนโยบาย
เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทําใหครูผสู อนไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของงานวิชาการ ซึ่งเปนงานที่สําคัญที่สุด
ของโรงเรียน ครูผูสอนจึงตองใชเวลาในการปฏิบัติงาน
วิชาการมากกวางานดานอื่นๆ ประกอบกับนโยบายของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 25 ที่ไดมอบ
นโยบายใหโรงเรียนในสังกัด ดําเนินการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง สงผล
ใหครูผูสอนในสถานศึกษา ไมวาจะมีประสบการณใน
ระหวาง 1-5 ป 6-10 ป 11-15 ป หรือ 16 ปขึ้นไป มี
สภาพการปฏิบตั งิ านวิชาการไมแตกตางกัน ซึง่ สอดคลอง
กับผลการศึกษาของ กรทิพย ศกุนตานุรักษ (2554) ได
ศึกษาวิจัย เรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
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ศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 พบวา ผูบ ริหารสถานศึกษาและ
หัวหนาวิชาการโรงเรียนที่มีตําแหนง ประสบการณการ
ทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพปญหาการบริหาร
งานวิชาการโดยรวมไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับ ผล
การศึกษาของ เกสร ใจชืน้ (2551) ซึง่ ไดศกึ ษาปญหาการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาระยอง เขต 2 พบวา ปญหาการบริหาร
งานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง มีผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามประสบการณ
ทํางานของผูบริหาร พบวา โดยรวมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
6.4 ผลการเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ของครูผูสอน จําแนก
ตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวม ไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
รายดานพบวา มีเพียงดานการพัฒนาสาระหลักสูตรทอง
ถิ่นและ การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษา เทานัน้ ทีแ่ ตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .05 สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ไดจดั กิจกรรมสงเสริม พัฒนาบุคลากร ใหมที กั ษะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีการนิเทศ กํากับ
ติดตามและประเมินอยางตอเนื่อง ซึ่งไมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ วิภารัตน ธานี (2549) ไดศึกษาปญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในฝน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา 1.ปญหาการบริหาร
วิชาการของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา เขต 2 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง
2. เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จําแนก
ตามตําแหนงหนาทีโ่ ดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3.เปรียบเทียบปญหาการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 2 จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติ
งาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<.05)

7. สรุปและขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาคนควา
1) ดานการพัฒนาหลักสูตร ควรวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังที่เกี่ยวกับ
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ฝก
ทักษะการคิดตามแผนการเรียนรูที่กําหนด
2) ด า นการจั ด การเรี ย นการสอน ควร
กระตุนใหผูเรียนฝกคิดฝกปฏิบัติจริง และฝกปรับปรุงตัว
เองในระหวางเรียน จัดกิจกรรมเพือ่ ใหผเู รียนไดเรียนรูด ว ย
ตนเอง และจัดเตรียมสือ่ /นวัตกรรมเครือ่ งมือสําหรับ และ
ประเมินผล
3) ดานการพัฒนาบุคลากร ควรสงเสริมให
ทําวิจัยในชั้นเรียน ใหขวัญกําลังใจรูปแบบตาง ๆ แกครู
ที่ตั้งใจ สงเสริมใหครูแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
เกี่ยวกับการพัฒนา
7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป
1) ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโดยการประสานความรวมมือกับผูป กครองในการ
จัดกิจกรรม
2) ควรมีการศึกษาถึงความตองการพัฒนา
ตนเองของครู ผู ส อนในด า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา ของ
นักเรียน
8. กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค น คว า อิ ส ระฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ สมบู ร ณ
ไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางสูงยิ่งจาก
ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.
สุธรรม ธรรมทัศนานนท ประธานกรรมการสอบ ดร.ไชยยงค
สืบสารคาม กรรมการสอบ และ ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน
กรรมการสอบ
ขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณ รองผูอ าํ นวยการ
ไพรัตน สีตาล รองผูอํานวยการ สีดา เทียบอุน และรอง
ผูอํานวยการวีระศักดิ์ ยิ่งยืน ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญให
คําแนะนําและตรวจสอบเครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาอิสระ
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ขอขอบคุณ คุณครูเชาวรินทร แกวพรม คุณ
ครูหวิน จําปานิน ที่ใหความชวยเหลือดานขอมูล ขอ
ขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน โรงเรียน
หนองสองห อ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ที่ชวยใหขอมูลดวยความจริง ทําให
ขอมูลสมบูรณยิ่งขึ้น
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