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การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ในสหวิทยาเขตหนองสองหอง-พล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

A STUDY OF THE PERSONNEL’S OPINIONS ON THE ACADEMIC ADMINISTRATION 

OF THE NONGSONGHONG-PHOL SCHOOL 

CONSORTIUM UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA 25

แสงจันทร นารถเหนือ* อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน** ดาวรุวรรณ ถวิลการ***

บทคัดยอ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค คือ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองหอง-พล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กลุม

ตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จํานวน 154 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน 

.973 วเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเร็จรปู สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ใชการวิเคราะหt-testและF-test ผลการศึกษาพบวา 1) ความคิด

เหน็ของบุคลากรทีม่ตีอการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสหวทิยาเขตหนองสองหอง-พล สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดบัเหน็ดวย 2) การเปรยีบเทียบความความคดิเหน็ของ

บุคลากรตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ 3)

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน

คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ

ABSTRACT

 The objectives of this research were to study and compare the person, opeinion to academic 

Administration inNongsonghong-Phol Schools Network Under the Offi ce Secondary Schools Service 

Area 25.The samples were 154 adminisstrator and teachers.The instrument in this study was the 

questionnaires with reliability coeffi cient 0.973. Data were analyed by computer program. The sta-

tistic for data analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent samples) 
and F-test The research fi nding: 1) The opinions on academic administration in schools were at high 

level for both totally and each aspect. 2) The administrations and teachers opinion were found to 

be different with the statistical signifi cance of .01 and 3) Work experiences do not affect the person, 
opinion, as there were no signifi cantly different opinions observed.
 

Keyword : Academic administration
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1. บทนํา

 การบรหิารงานวชิาการ ตามกฎกระทรวงศกึษาธกิาร

เร่ืองกําหนดเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร

และจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 แบงออกเปน การพัฒนา

หรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรทองถิ่น การวางแผนงานดานวิชาการ การ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การ

วัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูการนิเทศการ

ศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา การสงเสริมความเขม

แข็งทางวิชาการ การประสานความรวมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน การสงเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัว องคกร หนวย

งาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดาน

วิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือและแบบ

เรียนที่ใชในสถานศึกษา การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)

 การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญสําหรับ

ผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ 

เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะ

เก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเปน

จุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา และเปนเคร่ืองชี้ความ

สําเร็จ งานกวางขวางมาก ไมสามารถท่ีจะดูแลคนเดียว
และความสามารถของผูบริหาร (ปรียาพร วงศอนุตร

โรจน, 2553) งานวิชาการมีขอบขาย ไดทั่วถึงทุกดาน จึง

จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองกระจายอํานาจ
ในการบริหารงานวิชาการอยางชัดเจน มีการวางแผนใน

การทํางานอยางเปนระบบ สะดวกในการประสานงาน 

นอกจากนั้นผูบริหารจะตองใชทั้งศาสตรและศิลปใน
การบริหารงาน มีการกระจายอํานาจใหบุคลากรทุกคน

ใหมสีวนรวมในความรับผดิชอบ ผูบรหิารตองคอยติดตาม

ควบคุม กํากับดูแล กระตุนใหครู- อาจารยมีความ

กระตือรือรน ขยันขันแข็ง ตั้งใจปฏิบัติหนาที่การสอน

อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารตองเปนแบบอยางแก

ครู-อาจารยทุกคน เปนผูนําทางวิชาการ ใหเสรภีาพทาง

วิชาการ พัฒนาบุคลากรอยางมีระบบและตอเนื่อง สง

เสริมและสนับสนุนใหมีความกาวหนาในอาชีพราชการ

ใหขวัญกําลังใจอยางทั่วถึง ซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนเจริญ

กาวหนาพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการตอไป (พชร

วิทย จันทรศิริสิร, 2554)

 สหวทิยาเขตหนองสองหอง-พล เปนกลุมโรงเรียน

หรือศูนยประสานงานโรงเรียน ที่แตงต้ังตามประกาศ

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 จาํนวน 

8 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนหนองสองหองวิทยา 

โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 

โรงเรียนไตรคามวิทยา โรงเรียนพล โรงเรียนโสกนกเต็น

ประชาอุปถัมภ โรงเรียนโนนขาวิทยา และโรงเรียนพล

พัฒนศึกษา มีการจัดโครงสรางการบริหารงานตามหลัก

การกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาของ

กระทรวงศกึษาธกิาร (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2550) ไดแก 

ดานบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ การบริหารงาน

บุคคล และการบริหารทั่วไป จากผลการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2554 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
พบวาใน 5 วชิาหลัก ไดแก ภาษาไทย คณติศาสตร ภาษา

องักฤษ วทิยาศาสตร และสังคมศึกษา นกัเรียนไดคะแนน
เฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือวิชาภาษาไทย คิดเปน

รอยละ 48.29 และคะแนนเฉล่ียต่ําสุด คือวิชาภาษา

อังกฤษ คิดเปนรอยละ 25.03 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 คะแนนเฉล่ียสูงสุด คือวิชาภาษาไทย คิดเปนรอยละ 
37.54 และคะแนนเฉล่ียต่ําสุด คือวิชาคณิตศาสตร 

คิดเปนรอยละ 13.41 และจากผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปการศึกษา 2554 ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนของโรงเรียนในสห

วิทยาเขตหนองสองหอง-พลไดคะแนนเฉล่ียต่ํากวารอย
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ละ 50 ทุกโรงเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรอยละ 32.85 

และตํ่าสุดรอยละ 24.55 จากผลการทดสอบดังกลาว จึง

มคีวามจําเปนอยางยิง่ ในการเรงดาํเนนิการชวยเหลอืและ

พัฒนาใหสถานศึกษาไดจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพตรงตามสภาพปญหาของสถานศึกษาและ

ผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจยัการบริหารและการจัดการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 2555)

 จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาวทําใหมอง

เหน็ถงึความสาํคญัของการบรหิารงานวชิาการทีผู่บรหิาร

และผูทีม่สีวนเก่ียวของจะตองตระหนักและใหความสําคญั 

การบริหารงานวิชาการใหประสบผลสัมฤทธ์ิตองตระหนัก

วาหัวใจของการจัดการศึกษาคือผูเรียน หากจะดูวางาน

วิชาการของโรงเรียนใดเปนอยางไรดูไดจากนักเรียนใน

โรงเรียนน้ันๆ ในฐานะที่ผูศึกษาปฏิบัติงานในสํานักงาน

วิชาการของโรงเรียนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิด

เห็นของบคุลากรในสหวทิยาเขตหนองสองหอง-พล สงักัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 วามี

ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการเปนอยางไร 

ทัง้นีเ้พือ่จะไดขอมลูทีส่าํคญัในการพัฒนาการบรหิารงาน

วิชาการของโรงเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตอไป

2.  วัตถุประสงคของการศึกษา

 2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มี

ตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสหวิทยาเขต
หนองสองหอง-พล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 

 2.2 เพือ่เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ี

มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขต

หนองสองหอง-พล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 จําแนกตาม ตําแหนงหนาที่ และ

ประสบการณในการทํางาน

3.  วิธีการดําเนินงานวิจัย

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 

บุคลากรในสหวิทยาเขตหนองสองหอง-พล สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปการศึกษา 

2555 จาํนวนรวมทัง้สิน้ 256 คนโดยจาํแนกเปนผูบรหิาร

18 คน และครูผูสอน จํานวน 238 คน

  กลุมตวัอยาง ไดแก บคุลากรของโรงเรียนใน

สหวทิยาเขตหนองสองหอง-พล สงักัดสํานกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 ไดมาจากการกาํหนดขนาด

กลุมตวัอยางโดยใชตารางของ Krejcie & Morgan จาํนวน 

154 คน จาํแนกเปน ผูบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 18 คน 

ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

และครูผูสอน 136 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย Simple 

Random Sampling โดยกําหนดสัดสวนตามจํานวน

บุคลากร 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาและการ

หาคุณภาพเคร่ืองมือ

    เครื่ อง มือ ท่ี ใช ในการศึกษาครั้ งนี้ เปน

แบบสอบถามท่ีผูศกึษาสรางข้ึน แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 

(1) ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (2) 

ขอมลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ท่ีมตีอการบรหิารงานวิชาการ

ของโรงเรียน แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมีคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : 

IOC) ตัง้แต 0.67-1.00 และมคีาความเชือ่มัน่สมัประสทิธ์ิ

แอลฟาของ Cronbach) เทากับ .973

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
  ผูศกึษานาํแบบสอบถามท่ีใชในการศกึษาไป

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

 3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติ (t - test) และ (F-test)
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4.  สรุปผลการศึกษาคนควา

 4.1 การวิเคราะหเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

บคุลากรทีม่ตีอการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนในสห

วทิยาเขตวิทยาเขตหนองสองหอง-พล สงักดัสาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา โดยภาพรวม

และรายดานบุคลากรมีความคิดเห็นในระดับ เห็นดวย

โดยดานทีม่รีะดบัความคดิเหน็สูงสุด คอื การพฒันาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ลําดับท่ี

สองไดแก การวดัผล ประเมนิผลและดาํเนนิการเทยีบโอน

ผลการเรียน การแนะแนว การพัฒนาและใชสือ่เทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา 

 4.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร

   จําแนกตามตําแหนงหนาที่ พบวา การ

บรหิารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิทยาเขต

หนองสองหอง-พล ตามความคิดเห็นของบุคลากร

ตาํแหนงผูบรหิารสถานศกึษา และครผููสอน โดยรวมแตก

ตางกันอยางมีนยัสาํคัญทางสถิตทิีร่ะดับ.01 เม่ือพิจารณา

รายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดบั.01ใน 13 ดานแตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถติิ
ที่ระดับ.05ใน 3 ดาน ยกเวนดานการพัฒนาและสงเสริม

ใหมีแหลงเรียนรู ไมแตกตางกัน 

  4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็น จําแนก
ตามประสบการณในการทํางาน พบวา โดยรวม ไมแตก

ตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีดานที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู 3 ดาน คือ การ

นิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแกบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา สวนดานอื่น 

ไมแตกตางกันเมื่อทําการทดสอบความแตกตางรายคู 
พบวาดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษาและดานการสงเสริมและสนับสนุน

งานวชิาการแกบคุคลครอบครวั องคกร หนวยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา บุคลากรท่ีมี

ประสบการณในการทํางาน 2-10 ปกับมากกวา 10 ป มี

ความคิดเห็นแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 สวนดาน

การนิเทศการศึกษา ไมแตกตางกัน

5. อภิปรายผล

 5.1 ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

งานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองหอง-

พล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

25 พบวา โดยภาพรวมและรายดานบุคลากรมีความคิด

เห็นในระดับ “เห็นดวย”โดยดานท่ีมีระดับความคิดเห็น

สูงสุด คือ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา ลาํดบัทีส่องไดแก การวดัประเมินผล

และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การแนะแนว การ

พัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ จุไรลักษณ โกมล (2548) ไดทําการวิจัย

เรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิงหบุรี พบวา โดยรวม ดานการบริหารหลักสูตร ดาน

การจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายใน ดาน

การประเมินผลการศึกษา และดานการวิจัยในชั้นเรียน

อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปชชา โกสุม 

(2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูตอการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ระดับชวงช้ันที่ 1-3 

ทีไ่ดรบัการรบัรองและไมไดรบัการรบัรองจากการประเมนิ

ภายนอก รอบที่ 2 ในอําเภอมัญจาคีรี สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 2 พบวา การบริหาร

งานวิชาการในสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองคุณภาพจา

การประเมินภายนอก โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับ “มาก” ทุกดาน โดย 3 แรก ไดแก 1) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 2) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรยีน สอดคลองกับ วรรณรตัน ทายดิา (2551) 

ไดทาํการศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการบริหารวิชาการ

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน 
เขต 4 พบวา โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีการบริหารวิชาการ
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มากตามลําดับคือ ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู สอดคลองกับ อิสรภาพ ทอง

บอ (2551) ทําการศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาในศูนยเครือขายมวงหวานกุดนํ้าใส 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 พบ

วา กลุมโรงเรียนตัวอยางที่เปดสอนในระดับมัธยมศึกษา

และโรงเรียนทีเ่ปดสอนระดับประถมศึกษา ของศูนยเครือ

ขายมวงหวานกุดนํา้ใสโดยภาพรวมสภาพการบริหารงาน

วิชาการทั้ง 17 ดาน มีการดําเนินการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีการปฏิบัติมาก 

ไดแก ดานการแนะแนว ดานการพฒันาและสงเสรมิแหลง

เรียนรู และดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาตามลําดบั สาํหรบัดานทีม่กีารปฏบิตัิ

นอยในโรงเรียนมัธยมคือ ดานการคัดเลือกหนังสือและ

แบบเรยีนเพ่ือใชในสถานศึกษา และสอดคลองกบั อญัชล ี

ศรเพ็ชร (2552) ไดทาํการศึกษาเร่ือง การศกึษาสภาพและ

ปญหาการบรหิารงานวชิาการการศกึษาปฐมวยัของสถาน

ศึกษาในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

พบวา ในภาพรวม 5 ดาน ไดแก ดานหลกัสูตรและการนํา

หลักสูตรไปใช ดานการจัดประสบการณการเรียนรู ดาน

สื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ 

ดานการนิเทศภายใน มีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก

  5.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มี

ตําแหนงหนาท่ีแตกตางกัน พบวา ความคิดเห็นของ

บุคลากรท่ีมีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน 

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 ทุกดาน ยกเวน ดานการพัฒนา

และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ 
มุกดาหาร พจนารถบัณฑิต (2550) ไดทําวิจัยเรื่อง ความ

คดิเหน็ของบคุลากรตอการบรหิารวชิาการในสถานศกึษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 พบ
วา บุคลากรในสถานศึกษามี10 ดาน อยูในระดับ “มาก” 

8 ดาน และอยูในระดับ “ปานกลาง” 2 ดาน โดยดานท่ีมี

คาเฉลีย่สงูสดุ คอื การพฒันากระบวนการเรยีนรู และดาน

ที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา สวน

บุคลากรในสถานศึกษา จําแนกตามสถานภาพ มีระดับ

ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 

.05 ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

วาบุคลากรท่ีมีตําแหนงหนาที่แตกตางกันมีบทบาทและ

หนาที่ในการปฏิบัติงานวิชาการแตกตางกันไปจึงสงผล

ใหมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 

สอดคลองกับ บูชา ศรีสรอย (2551) ไดทําการวิจัยเร่ือง 

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสกลนคร เขต 3 พบวา

ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลอง

กับ ขุนชัย ทุยเวียง(2551) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหาร

วิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามความคิดเห็นของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบ

วา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร

วชิาการโดยใชโรงเรยีนเปนฐานของโรงเรยีนตามตาํแหนง

หนาท่ี โดยภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ วันชัย พงสุ

พันธ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มหาสารคาม เขต 3 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครู

ผูสอน มีระดับปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบระดับ
ปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวามี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

 5.3 การเปรยีบเทียบความคดิเหน็ของบคุลากรที่
มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน พบวา โดยรวม

ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีดานที่

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู 
3 ดาน คือ การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การสงเสริม
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และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัว องคกร 

หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการ

ศึกษา สวนดานอ่ืน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงาน

วิจัยของ จุไรลักษณ โกมล (2548) ไดทําการวิจัยเร่ือง 

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี 

พบวา การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาสิงหบุรี จําแนกตาม เพศ ตําแหนง ประสบการณ

ทํางานในตําแหนงปจจุบัน โดยรวมดานการจัดการเรียน

การสอน ดานการนิเทศภายใน ดานการประเมินผลการ

ศึกษา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และดานการ

วิจัยในชั้นเรียนไมแตกตางกัน สอดคลองกับ เจียรนัย 

ดีเดช (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในสํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษานครสวรรค เขต 3 พบวา การเปรียบเทียบ

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดย
ภาพรวมพบวาไมแตกตางกนั เมือ่จาํแนกตาม สถานภาพ

ในการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ประสบการณในการ

ทํางาน ขนาดของโรงเรียนและอัตราสวนครูตอนักเรียน 

และสอดคลองกับ เย็นจิตร รัตนาแพง (2553) ไดทําการ

วิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 พบวา บุคลากรท่ีปฏิบัติ

งานในโรงเรียนท่ีมีขนาดโรงเรียน มีประสบการณการ

ทาํงาน และสภาพในโรงเรยีนตางกนั มคีวามคดิเหน็เก่ียว

กับปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและเปนราย
ดานทุกขอ ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับ บชูา ศรสีรอย 

(2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการบริหาร

งานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครู

ผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิด

เหน็เกีย่วกบัสภาพ และปญหาของการบรหิารงานวชิาการ

ของโรงเรียน โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ไมสอดคลองกับขุนชัย ทุยเวียง (2551) 

ทําการวิจัยเร่ือง การบริหารวิชาการโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา ผลการเปรียบเทียบความ

คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวิชาการโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานของโรงเรียน ตามประสบการณในการทํางานโดย
ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

6. ขอเสนอแนะ

 6.1 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา

  6.1.1 โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสอง

หอง-พล ควรมีนโยบาย หรือยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาครู

และโรงเรียนในดานการพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับ

การใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน การ

พฒันาหลักสตูรของสถานศกึษา และการนิเทศการศกึษา

  6.1.2  โรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสอง

หอง-พล ควรกําหนดนโยบาย วิสยัทัศนและแผนดําเนิน

งานในดานการพัฒนางานวิชาการท่ีชัดเจน มีการติดตาม

และประเมินผลอยางเปนระบบ
 6.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป

   6.2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง

ตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
หนองสองหอง-พล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25

   6.2.2 ควรมีการศึกษาความตองการของ
ครูและผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนางานวิชาการ

ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองหอง-พล สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
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