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สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางการบริหารวิชาการโรงเรียน
ในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5
The Current Situation , Problems and Guidelines for the Academic
Administion in Schools Under the Khon Kaen Primary
Educational Service Area Offices 5
สายัณ แสนสุนนต1
ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควา เรือ่ ง สภาพปจจุบนั ปญหา และแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในอําเภอหนองเรือ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ในครั้งนี้ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
ครูวิชาการ และครูผูสอน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผูสอน จํานวน 348 คน เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวบขอมูลเปนแบบสอบถาม ความเชื่อมั่นทั้งฉบับของสภาพการปฏิบัติเทากับ .90 ความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับของปญหาเทากับ .95 และสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การทดสอบที (t-test) ทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test (ANOVA) การทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ
(Scheffe’s method)
ผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้พบวา
1. สภาพปจจุบนั การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผูสอน เห็นวา โดยภาพรวม การปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ( = 3.80) เมือ่ พิจารณาเปนรายดานอยูใ น ระดับมาก 6 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( = 4.02)
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน ( = 3.96) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ( = 3.87) การพัฒนาและใช
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( = 3.76) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( = 3.73) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ( = 3.69) และมีการปฏิบัติระดับปานกลาง 1 ดาน คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
( = 3.60)
2. ปญหาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียน ในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกน เขต 5 ผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผูสอน เห็นวา โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง
( = 2.73) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 1 ดาน คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
( = 3.47) อยูในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( = 2.83) ดานการ
พัฒนา กระบวนการเรียนรู ( = 2.75) ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน ( = 2.62) ดานการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา ( = 2.58) อยูใ นระดับ นอย 2 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( = 2.47)
1
2
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และดานการพัฒนาและสงเสริมใหมแี หลงเรียนรู ( = 2.41) ตามลําดับ 3. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยรวมภาพรวมสภาพการปฏิบตั ิ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาขอที่มีระดับมากอันดับ 1 คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( =4.02) และ ระดับ
ปานกลาง คือ การวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( =3.60) สรุป สภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางการพัฒนา
บริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 ผูบ ริหาร
โรงเรียน ครูวชิ าการและครูผสู อน ทีม่ สี ถานภาพในการดํารงตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และ จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา มีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 โดยรวมอยูใ นระดับมาก ยกเวนดานการวิจยั และพัฒนา เรียงลําดับจากนอยหามาก ดังนี้ คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ดานการประกัน คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี ดานการ
ศึกษาดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนดานการพัฒนาและสงเสริมใหมแี หลง
เรียนรู และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ตามลําดับ
คําสําคัญ: การบริหารวิชาการ
Abstract
Study and approach problems and academic management school in Nong Ruea . Primary
Educational Service Area Office of Khon Kaen District 5 was based on the opinions of administrators,
teachers, scholars and teachers groups in clude school administrators, teachers, scholars and
teachers of 34 people . Tool to collect information, a questionnaire. The full confidence of the equal
condition . 90 , the full confidence of equals. 95 and statistical methods used to analyze data. Frequency, percentage, average ,standard deviation test (t-test) tested the hypothesis by using F-test
(ANOVA) to test pairwise differences by means of Scheffe (Scheffe’s method).
The study found that one in . Current conditions . Academic Administration School In Nong
Ruea Primary Educational Service Area Office Konkan region 5 School administrators, teachers,
scholars and teachers that overall compliance is high. ( = 3.80) when considering the high level in
six areas of curriculum development. ( = 4.02) to measure, evaluate and transfer ( = 3.96) to
develop and promote learning. To develop and promote a learning center ( = 3.87) for the
development and use of technolog for education ( = 3.76), quality assurance and standards of
education ( = 3.73), to develop the learning process ( = 3.69) and moderate practice is the first
research to improve the quality of education ( = 3.60), 2. problems of academic administration of
the school in Nong Ruea. Office of Educational Service Area Primary Kaen District 5 school
administrators, teachers, scholars and teachers that the overall moderate ( = 2.73) when it was
found that a high level in one of the research is to improve the quality of education ( = 3.47) The
measurement and evaluation, and transfer ( = 2.62) of Quality Assurance and Standards in Education
( = 2.58) in two aspects: the less developed curriculum ( = 2.47). And the development and
promotion of learning ( = 2.41), respectively 3. The academic administration of the school. In Nong
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Ruea Primary Educational Service Area Office Konkan region 5. Overall condition of the overall
turnout was high . Once considered a level ( =4.02) and curriculum development Overall condition
of the overall turnout was high ( =3.60)
The problems and the development of Academic Administration in Nong Ruea .Primary
Educational Service Area Office Kaen District 5 school administrators. Teachers and teachers The
status of the position. Work experience And by Arnaud education. Opinions on the state of
academic administration. The difference was statistically significant at the .05 level. Overall in the
study . Except research and development Sort of like a little much for the development of
curriculum. Quality assurance and standards. The development and use of technology. Education,
development of the learning process. The measure, evaluate and transfer the development and
promotion of sources. Research and development, respectively.
Keywords: Academic Administration
บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545หมวด 4 แนวการ
จัดการศึกษาการปฏิรูปการเรียนรูถือเปนหัวใจของการ
ปฏิรูปการศึกษา จะมุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและใน
หมวด 5 มาตรา 39 กลาววา ใหกระทรวงกระจายอํานาจ
การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง ด า นวิ ช าการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป
ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขก 5 (พรบ.การ
ศึกษา 2542)
กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ไดกาํ หนดขอบขาย
และภารกิ จ การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาไว 4 ด า น
ประกอบดวย ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบ
ประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลดานกาบริหารทั่วไป
โดยในดานการบริหารวิชาการแบงขอบขายงานออกเปน
17 ดาน คือ การพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการให
ความเห็นการพัฒนาสาระ หลักสูตรทองถิ่น การวางแผน
งานดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาน
62

ศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมแี หลงเรียนรู การนิเทศ
การศึกษาการแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมี
ความเขมแข็งทางวิชาการ การประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นการ
สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ 2550)
งานวิชาการเปนงานหลักที่เปนหัวใจของการ
บริหารสถานศึกษาทุกประเภท มาตรฐานและคุณภาพ
ของโรงเรียนพิจารณาไดจากผลงานวิชาการ เนือ่ งจากงาน
วิชาการเกี่ยงของกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา และเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับขงสถานศึกษาการ
จัดการศึกษาจะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
นอยเพียงใดขึ้นอยูกับการบริหารงานวิชาการ และความ
สารถของผูบ ริหารสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ จึง
นับวามีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จ หรือความลมเหลว
ของการบริหารโรงเรียน แตการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนจะมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลายประการที่สําคัญที่สุดไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา (การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. 2545)
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สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอ
หนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกนเขต 5 ซึ่งโรงเรียนในเขตอําเภอหนองเรือ
เปนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนเล็กเปนสวนใหญ
การบริงานของผูบ ริหารสถานศึกษาอาจเปนแบบรวบยอด
เนื่องโรงเรียนที่มีขนาดเล็กบุคลากรมีนอยการทํางานจึง
อาจรวบรัดตัดตอนประสิทธิภาพในการบริหารงานอาจ
ไมดีเทาทีควร การจัดการศึกษาไดใหความสําคัญแกการ
บริหารงานวิชาการอยางเต็มที่ และประสบปญหาการ
บริหารวิชาการตามบริบทของแตละโรงเรียน จึงควรไดรบั
การปรับปรุงแกไข (สพป.ขก 5, 2557)
ผูศ กึ ษาในฐานะทีเ่ ปนครูผสู อน จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต
5 การบริ ห ารงานวิ ช าการที่ มี ผ ลประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล จะประสบผลสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนไดอยางไร เพือ่ เสริมสรางการบริหารงานวิชาการ
และศึกษาวิสัยทัศนของการบริหารงานวิชาการอันจะนํา
ไปสูค วามเปนผูร อบรูท ไี่ ดนาํ ขอมูลไปปรับใชในการพัฒนา
ได อ ย า งถู ก ทิ ศ ทางและยั ง มี ป ระโยชน ต อ การวางแผน
พัฒนาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของหนวยงานทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับปฎิบตั ิ ตลอดจนเสริมสรางแรง
จูงใจในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน
เขต 5 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก น
เขต 5
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปจจุบัน และปญหา
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต

5 ตามความคิดเห็นของผูบ ริหารโรงเรียน ครูวชิ าการ และ
ครูผูสอน จําแนกตามตําแหนงหนาที่ และขนาดของ
โรงเรียน
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และ ครูผูสอน
ของ โรงเรียนในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ที่มีตําแหนง
หนาที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพและ ปญหาการ
บริหารงานวิชาการแตกตางกัน
2. ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผูสอน
โรงเรียนในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ที่มีขนาดโรงเรียน
ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพและปญหาการบริหารงาน
วิชาการแตกตางกัน
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา
และแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนในอําเภอ
หนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกน เขต 5 ซึ่งครอบคลุมภาระหนาที่ตามองค
ประกอบ 7 ดาน จากการสังเคราะหงานวิชาการ 17 ดาน
เรียงลําดับความสําคัญ ได 7 ดาน ดังนี้ 1. การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผลประเมินผล แลการเทียบโอน 4. การประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 5. การพัฒนา
และใชเสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6. การพัฒนาและ
สงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาคนควา ผูศึกษาคนควา ไดดําเนินการ
ดังตอไปนี้
1. ประชากรในการศึกษาคนควา ผูอํานวยการ
รองผูอ าํ นวยการ รักษาราชการ หัวหนางานวิชาการ ครูผู
สอน หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทนใน
ตําแหนงดังกลาวของโรงเรียนใน ที่ปฏิบัติงานในปการ
ศึกษา 2557 จํานวน 348 คน ประกอบดวยผูบริหาร
โรงเรียน จํานวน 56 คน ครูวิชาการ จํานวน 56 คน และ
ครู ผู ส อนสอนจํ า นวน 226 คน จํ า แนกตํ า แหน ง
ประสบการณในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้
1. แบบสอบถาม สภาพปจจุบนั และปญหา
การบริหาร งานวิชาการของผูบ ริหาร และครูวชิ าการและ
ครูผูสอนโรงเรียน จําแนกตําแหนง ประสบการณในการ
ทํางาน และขนาดของโรงเรียน ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไป
ของผูตอบแบบสอบถามการสภาพปจจุบันปญหาและ
แนวทางการบริหารงานวิชาการและของโรงเรียนในอําเภอ
หนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกน เขต 5 ตอนที่ 2 สภาพปจจุบนั และปญหา
ในการบริ ห ารงานวิ ช าการสภาพป จ จุ บั น ป ญ หาและ
แนวทางการพัฒนาบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอ
หนองเรือ สังกัสาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 5
2. แบบสั ม ภาษณ แบบมี โ ครงสร า ง
เกีย่ วกับแนวทางการบริหารงานวิชาการและแนวทางการ
พัฒนางานในโรงเรียน แบบมีโครงสราง โดยใชขอที่เปน
ปญหาแตละดานจากผลของแบบสอบถามมาสังเคราะห
ในแบบสัมภาษณเพื่อนํามาเปนแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการการศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทาง
การบริหารงานวิชาการและของโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน
เขต 5 ใชเปนขอสัมภาษณเพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ ตาม
แนวทางแบบสัมภาษณที่กําหนดไวแตละประเด็นคําถาม
64

โดยการสั ม ภาษณ ก ลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล เก็ บ ข อ มู ล โดยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลจากผูบริหาร ครู
วิชาการ และครูผูสอน ที่มีผลงานในการทํางานที่เปนเลิศ
จํานวน 9 คน ไดแก ผูอ าํ นวยการ/รองผูอ าํ นวยการ/รักษา
ราชการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 1 คน ผูอํานวยการ/
รองผู อํ า นวยการ/รั ก ษาราชการโรงเรี ย นขนาดกลาง
จํานวน 2 คน ครูวชิ าการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 1 คน
ครูวิชาการโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 2 คน ครูผูสอน
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 1 คน ครูผูสอนโรงเรียนขนาด
กลาง จํานวน 2 คน รวม 9 คน เกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารงานวิชาการและแนวทางการพัฒนางานในโรงเรียน
จากโรงเรียนดีประจําตําบล/โรงเรียนที่ผาน สมศ รอบ 3
โดยใชขอที่เปนปญหาแตละดานเพื่อนํามาเปนแนวทาง
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการการศึกษาสภาพ ปญหา
และแนวทางการบริหารงานวิชาการและของโรงเรียนใน
อํ า เภอหนองเรื อ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 (สัมภาษณกลุมเปาหมาย
โรงเรียนดีประจําตําบล/โรงเรียนที่ผาน สมศ. รอบ 3)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศ กึ ษาคนควาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวย
ตนเอง ใชระยะเวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแต 17
ธันวาคม 2557-18 มกราคม 2558 โดยใชแบบสอบถาม
ที่ผูศึกษาคนควาจัดสรางขึ้น
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาคนควาไดดําเนินการ วิเคราะหขอมูล
นําแบบสอบถาม ที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความถูกตอง
และความสมบู ร ณ ข องข อ มู ล แล ว นํ า แบบสอบถามมา
ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป จากนั้น
นําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมดมาตรวจ
สอบความสมบูรณของการตอบ จากนั้นนํามาวิเคราะห
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้
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2. วิเคราะหขอ มูลพืน้ ฐานของผูต อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 โดยวิเคราะหของผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามตําแหนงหนาทีแ่ ละประสบการณโดยใชวธิ หี าคารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห สภาพปจจุบนั ปญหาและแนวทาง
การการบริหารงานวิชาการของผูบริหารและครูวิชาการ
และครูผูสอนโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ ตอนที่ 2 และ
3 โดยหาคาคาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยกํ า หนดเกณฑ ก ารแปลความหมายข อ มู ล
คาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. 2535) ซึ่งมีคาคะแนน
4. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการปจจุบนั และ
ปญหาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอําเภอหนองเรือ
ตามความคิดเห็นผูบริหารและครูวิชาการและครูผูสอน
จําแนกตามตําแหนงหนาที่ และประสบการณ ทดสอบ
สมมติฐานโดยใชสถิติ (T – test)และ (F – test)
5. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการปจจุบนั และ
ปญหาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอําเภอหนองเรือ
จําแนกตามสถานะของกลุมตัวอยางโดยใชการทดสอบ
ความแปรปวนทางเดียว (0ne way ANOVA) เมื่อพบวา
ความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)
6. วิเคราะหเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
อําเภอหนองเรือ โดยหาคาความถี่ คารอยละและวิเคราะห
ขอมูลดวยเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
7. นําผลทีไ่ ดมาวิเคราะหหาทางพัฒนาโดยการ
สั ม ภาษณ ก ลุ ม ตั ว อย า งโดยใช แบบสั ม ภาษณ แ บบมี
โครงสราง (Strucred Interview) เพื่อใชสัมภาษณ
แนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนในอําเภอ
หนองเรือ ตามแนวทางแบบสัมภาษณที่กําหนดไวแตละ
ประเด็ น คํ า ถาม โดยการสั ม ภาษณ ก ลุ ม ตั ว อย า งแบบ
เจาะจง แบบสัมภาษณเกีย่ วกับพัฒนาการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ

สรุปผล
1. สภาพปจจุบัน การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ผูบ ริหารสถานศึกษา
ครูวชิ าการ และครูผสู อน เห็นวา โดยภาพรวม การปฏิบตั ิ
อยูในระดับมาก ( = 3.80) เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยู
ใน ระดับมาก 6 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
( = 4.02) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน ( = 3.96)
การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ( = 3.87) การ
พัฒนาและใชสอื่ เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ( = 3.76) การ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( = 3.73)
การพัฒนากระบวนการเรียนรู ( = 3.69) และมีการปฏิบตั ิ
ระดับปานกลาง 1 ดาน คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( = 3.60)
2. ปญหาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียน
ในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ผูบริหารสถานศึกษา ครู
วิชาการ และครูผูสอน เห็นวา โดยภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง ( = 2.73) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยูในระดับมาก 1 ดาน คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( = 3.47) อยูในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ
ด า นการพั ฒ นาและใช สื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา
( = 2.83) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ( = 2.75)
ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน ( = 2.62)
ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
( = 2.58) อยูในระดับนอย 2 ดาน คือ ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ( = 2.47) และดานการพัฒนาและ
สงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ( = 2.41) ตามลําดับ
3. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยรวมภาพรวมสภาพกา
รปฎิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาขอที่มีระดับมาก
อันดับ 1 คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( = 4.02)
และ ระดับปานกลาง คือ การวิจยั การพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา ( = 3.60)
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อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาค น คว า ที่ ป รากฏผู ศึ ก ษา
คนควาอภิปรายผลดังนี้
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
อํ า เภอหนองเรื อ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ของ โดยรวมอยูระดับมาก
ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวางานวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญของ
การบริหารการศึกษา เพราะจุดมุงหมายของการจัดการ
ศึกษาขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น
2. ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ผูบริหารสถานศึกษา ครู
วิชาการและครูผูสอน มีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การวางแผนการดําเนินงานดาน
วิ ช าการ ของโรงเรี ย น ขาดความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การ
วางแผนดานวิชาการซึง่ สอดคลองกับ วรรณภา อรุณกิตติ
พร (2554) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอหนองกี่ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 พบวา
ป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นในเขตอํ า เภอ
หนองกี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรรี มั ย เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูใ นระดับปานกลาง
3. ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยภาพ
รวมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทีร่ ะดับสถิติ 0.5 แตกตาง
กันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรณาวา แจมจํารัส
(2552) ไดศึกษาความตองการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ความ
ต อ งการพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามตําแหนงโดยรวม
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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