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สภาพปญหาและแนวทางการแกไขการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (3) เปรียบเทียบ

สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 25 จาํแนกตามสถานภาพและประสบการณการทาํงานของผูบรหิารสถานศกึษาและครผููสอน (4) หา

แนวทางในแกไขการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนมธัยมศกึษา ในอาํเภอหนองสองหอง สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 25 กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาคนควา คอื ผูบรหิารสถานศกึษาและครผููสอนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

จาํนวน 116 คน เครือ่งมอืทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอมลู เปนแบบสอบถาม วเิคราะหขอมลูโดยการใชโปรแกรมคอมพวิเตอร

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 offi ce 

25 (2) study the problems on the academic administration at this area (3) compare the exiting and 

problems classifi ed by the status and the experience of the school principle and the teachers and 
fi nd 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 fi nd the 

mean, the standard deviation, t-test and F-test.

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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1. บทนํา

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

มาตราท่ี 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได และถอืวาผูเรยีนสาํคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการ

ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มศักยภาพ ในสวนของการจัดกระบวนการเรียนรู 

มาตรา 24 ไดกําหนดแนวทางใหสถานศึกษาและหนวย

งาน ที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนที่เนน

การพัฒนากระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษา

คนควา รวบรวมขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงการ

เรียนรูที่หลากหลาย ตรวจสอบวิเคราะหขอมูล การ

แกปญหา การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน การสรางคํา

อธิบายเกี่ยวกับขอมูลที่สืบคนไดเพื่อนําไปสูคําตอบของ

ปญหาหรือคําถามตาง ๆในที่สุดสรางองคความรูได ทั้งนี้

การจัดการเรียนรูดังกลาวตองพัฒนาผูเรียนท้ังทางดาน

รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา (กรมวิชาการ, 

2546 )

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

25 รบัผดิชอบการจัดการศึกษาระดับชัน้มธัยมศึกษาตอน

ตน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนในสังกัดท้ัง

สิ้น 84 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ี มี

นักเรียนตํ่ากวา 499 คน จํานวน 40 โรงเรียน (ไมรวม

เอกชน) คิดเปนรอยละ 47.61 ของโรงเรียนทั้งหมด และ

มแีนวโนมสงูข้ึนทกุป ซึง่เปนผลเน่ืองมาจาก อตัราการเกิด

ลดลงความนิยมของผูปกครองท่ีตองการสงบุตรหลานไป

โรงเรียนในเมอืง การมโีรงเรยีนขนาดเลก็จํานวนมากทาํให
การศกึษาไมสามารถสะทอนคณุภาพและประสทิธภิาพได

ดเีพยีงพอสงผลใหอตัราครูตอนกัเรยีนคอนขางตํา่ทําใหมี

คาใชจายตอเงนิเดอืนครสูงูมากขณะท่ีผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ

และโรงเรยีนขนาดเลก็สวนใหญประสบปญหาคลายกนัใน 

4 ดาน คอื ดานการบรหิารจดัการ ดานการเรยีนการสอน 

ดานความพรอมทางปจจัยของโรงเรียนและดานการมี

สวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนภายใตขอจํากัดและสภาพ

ปญหาดังกลาวสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25 จงึไดกาํหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือใหการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมี

ประสทิธภิาพและนกัเรยีนมคีณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน

ในการวางแผนพัฒนาจะยึดพื้นที่การปฏิบัติจริงเปนหลัก

ใหการสนบัสนนุอยางเสมอภาคและเปดโอกาสให ทกุฝาย

มสีวนรวม (สาํนกังานเขตพืน้ท่ีมธัยมศกึษา เขต 25, 2555)

 ดังนั้นผูศึกษา จึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาสภาพ 

ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

มัธยมศึกษา เพื่อนําขอมูลไปเปนพื้นฐานและแนวทางใน

การกําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา ปรับปรุง สงเสริม

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และครูใหมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตอไป 

2. วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา

  1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

 2. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

 3.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหาร

งานวชิาการโรงเรยีนมัธยมศกึษา ในอาํเภอหนองสองหอง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

จําแนกตามสถานภาพและประสบการณการทํางานของ

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน

 4.  เพือ่หาแนวทางแกไขการบรหิารงานวชิาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25



64

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามขอบขายวิชาการ

ของกระทรวงศึกษาธิการ (2550) 17 ขอ

แนวทางการแกไขการบริหารงานวิชาการ 17 ดาน

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

กรอบแนวคิดในการศึกษา

  ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม
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4. วิธีดําเนินการศึกษา

 4.1 ประชากร

  4.1.1 ประชากรที่ใช ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ

หนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 25 แยกเปนผูบรหิารโรงเรียนจาํนวน 10 

คน ครูผูสอน จํานวน 130 คน รวม 140 คน

  4.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบ ริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอ

หนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุม

ตวัอยาง โดยใชตารางของ Krejcie and Morgan. (1970 

อางใน ธรีวฒุ ิเอกะกลุ, 2543) ไดจาํนวน 116 คน จาํแนก

เปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 10 คน ไดมาจากการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และครูผู

สอนจาํนวน 106 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) โดยกําหนดสัดสวนตามจํานวน

บุคลากร 

 4.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานวิชาการ 

จาํนวน 17 ดาน ตามกฎกระทรวงศกึษาธกิาร เร่ืองกาํหนด

หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ

จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 17 ขอ

 4.3 วิธีดําเนินการ

  4.3.1 เคร่ืองมือทีใ่ชในการศึกษาคร้ังนีเ้ปน

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด แบงออก

เปน 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามและประสบการณในการทํางาน เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพ 

ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เปน

แบบตรวจสอบรายการมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) แบบสมัภาษณ เกีย่วกบัขอเสนอแนะและแนวทาง

การแกไขการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เปน

แบบสัมภาษณปลายเปดแบบมีโครงสรางใหผูตอบแบบ

สัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ

  4.3.2 การสรางเคร่ืองมือ และการหา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ นําเคร่ืองมือใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ เพื่อหาความตรงเชิง

โครงสราง (Construction validity) และความตรง

เชิงเนื้อหา (Content validity)แลวนําเครื่องมือท่ีผาน

การทดสอบไปทดลองใช (Try-out) กับโรงเรียนใน

โรงเรียนเปอยนอยศึกษา อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 จาํนวน 

30 คนเพ่ือหาความเช่ือมัน่(Reliability) ของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’ s alpha coeffi cient) ไดคาสัมประสิทธิ์

ความเที่ยง 0.95 

 4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูศึกษาคนควา เก็บรวบรวมขอมูล โดย

การนําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางตอบ แลวเก็บ

แบบสอบถามคืน 

 4.5 สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา

  ความถี่ คาเฉล่ีย รอยละ และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

5.  ผลการศึกษา/การทดลอง
 1. คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสภาพ 

ปญหา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา ใน

อาํเภอหนองสองหอง สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 25 เทากับ 0.93

 2. สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในภาพรวม มี

การปฏิบตัอิยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ขอมีการปฏบิตัอิยูในระดบัมากจํานวน 16 ขอ และ
ระดับปานกลางจํานวน 1 ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไป

นอย 3 ลาํดบัแรก คอื ดานการพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา

การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษาและ
การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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 3. ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

มธัยมศกึษา ในอาํเภอหนองสองหอง สงักดัสํานกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในภาพรวมท้ัง 17 

ดาน มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย และเม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ทุกขอมีปญหาอยูในระดับนอย เชน

เดยีวกัน โดยเรียงลาํดบัจากสภาพปญหามากไปหาสภาพ

ปญหานอย ไดดังนี้ การนิเทศการศึกษา การสงเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวย

งาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็น

การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ตามลําดับ

 4.  สภาพปญหาการบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีน

มธัยมศกึษา ในอาํเภอหนองสองหอง สงักดัสํานกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ของผูบริหารสถาน

ศึกษา จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยภาพรวม ไม

แตกตางกัน โดย ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ

การทํางาน 1 – 5 ป มสีภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ 

อยูในระดับ นอย ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ

การทํางาน 6 – 10 ป มีสภาพปญหาการบริหารงาน

วิชาการ อยูในระดับ นอย ผูบริหารสถานศึกษาที่มี

ประสบการณการทํางาน 11 – 15 ป มีสภาพปญหาการ

บริหารงานวชิาการ อยูในระดบั นอย ผูบรหิารสถานศกึษา

ที่มีประสบการณการทํางาน 16 ปขึ้นไป มีสภาพปญหา

การบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ นอย

  ผลการเปรียบเทยีบสภาพปญหาการบริหาร

งานวชิาการโรงเรยีนมธัยมศกึษา ของผูบรหิารสถานศกึษา 

จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวม ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือ

พิจารณารายดานพบวา มีเพียงดานการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา เทานั้น 
ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 5. สภาพปญหาการบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีน

มธัยมศกึษา ในอาํเภอหนองสองหอง สงักดัสํานกังานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ของครูผูสอน จาํแนก

ตามประสบการณทํางาน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 

โดย ครูผูสอน ที่มีประสบการณการทํางาน 1 – 5 ป มี

สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ นอย 

ครูผูสอน ที่มีประสบการณการทํางาน 6 – 10 ป มีสภาพ

ปญหาการบรหิารงานวชิาการ อยูในระดบั นอย ครผููสอน 

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

รายดานพบวา มีเพียงดานการพัฒนาสาระหลักสูตร

ทองถิ่นและการประสานความรวมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษา เทานั้น ที่แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ระยะที่ 2 วิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะและ

แนวทางการแกไขจากแบบสัมภาษณ 

 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการ

บรหิารงานวิชาการ ของผูบรหิารสถานศึกษาและครูผูสอน 

มีรายละเอียดดังนี้

 1. ดานการพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับ

การใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น

  หลักสูตรทองถิ่นควรจะตองสอดคลอง

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นนั้นๆ 

เปนการเรียนรูจากภูมิปญญาท่ีมีอยูในทองถิ่น  
 2. ดานการวางแผนงานดานวิชาการ

  โรงเรียนควรจัดใหมเีจาหนาทีร่บัผดิชอบดาน

การจัดทําฐานขอมูลโดยตรง
 3. ดานการจดัการเรยีนการสอนในสถานศึกษา

  ควรจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
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 4. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  ควรมีการประชุมวางแผนกันระหวาง

ผูบริหาร คร ูคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชมุชน 

ในการพัฒนาหลักสูตร

 5. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
  ควรจดัสภาพแวดลอมและสงเสรมิบรรยากาศ

ภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจักกิจกรรมการเรียนการ

สอน

 6. ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบ

โอนสถานศึกษา

  ควรมีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพ

จริงควบคูไปกับการเรียนการสอน

 7. ดานการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา

  ควรสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยเพ่ือ

แกปญหาในชั้นเรียน

 8. ดานการพฒันาและสงเสรมิใหมแีหลงเรยีนรู

  ควรสนับสนุนใหรูใชแหลงเรียนรูทั้งในและ

นอกโรงเรียน

 9. ดานการนิเทศการศึกษา

  ควรนําขอมูลสารสนเทศจากการนิเทศมา

ใชแกไขพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเกิด

ประโยชนตอผูเรียน

 10. ดานการแนะแนว

  ควรจัดงานแนะแนวดานการศึกษาตอและ

ดานวิชาชีพแกนักเรียน

 11. ดานการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา
  บคุลากรทุกสวนควรเขามามีสวนรวมในการ

กําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตาม ประเมินผล พัฒนา
ปรับปรุงใหสถานศึกษามีคุณภาพ

 12. ดานการสงเสริมชมุชนใหมคีวามเขมแข็งทาง

วิชาการ
  ควรสงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษา

อบรม มกีารแสวงหาความรูขอมลู ขาวสารตางๆ แลกเปล่ียน
ประสบการณระหวางชุมชน

 13. ดานการประสานความรวมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น

  ทางโรงเรียนควรประสานความรวมมือ

ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ 

เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 14. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบ

การและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

  ทางโรงเรียนควรมีการจัดสํารวจและศึกษา

ขอมูลการจัดการศึกษารวมท้ังความตองการในการไดรับ

การสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงาน

 15. ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยว

กับงานดานวิชาการของสถานศึกษา

  โรงเรียนควรจัดทํารางระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให

ผูที่เกี่ยวของทุกฝายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน

  16. ดานการคดัเลอืกหนงัสอื แบบเรยีนเพือ่ใชใน

สถานศึกษา

  โรงเรียนควรใหครูผูสอนเปนผูเลือกหนังสือ

แบบเรียนเพื่อใหตรงตามเนื้อหาที่จัดสอน

 17. ดานการพฒันาและใชสือ่และเทคโนโลยเีพือ่

การศึกษา

  ควรสงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และ

นวัตกรรมการเรียนการสอน

6.  การอภิปรายผล

 6.1 สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

มธัยมศกึษา ในอาํเภอหนองสองหอง สงักัดสาํนกังานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในภาพรวม มกีารปฏิบตัิ
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวางานวิชาการถือวา

เปนหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุงหมาย

ของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
ซ่ึงข้ึนอยูกับงานวิชาการท้ังส้ิน งานวิชาการเปนกิจกรรม

การจัดการเก่ียวกับงานดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไป
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ใช แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการ

สอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศ

การศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรม

ทางวชิาการ เพือ่สงเสรมิใหผูเรยีนบรรลจุดุหมายของการ

ศกึษาทีก่าํหนดไวอยางมปีระสิทธภิาพสงู ซึง่สอดคลองกบั

ผลการศึกษาของ มนตชัย แพงงา (2550 ) ที่พบวาการ

กํากับติดตามและการนิเทศ เปนสิ่งกระตุนใหผูปฏิบัติ

งานทํางานใหมีประสิทธิภาพ มีกําลังใจ เปนการสงเสริม

สนับสนุนใหการทํางานประสบผลสําเร็จ การตรวจสอบ

ประเมินผลเปนกลไกที่สะทอนใหเห็นวาบรรลุตาม
เปาหมายหรอืไม มอีะไรท่ียงับกพรองและตองปรบัปรงุแกไข 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข วิเคราะหหาคุณภาพ

ของงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงแกไขตอไป 

การนิเทศติดตามบุคคลากรทุกคนอยางตอเนื่องใหครู

สามารถนิเทศ แนะนําซึ่งกันและกันได และยังสอดคลอง

กับผลการศึกษาของ กรทิพย ศกุนตานุรักษ (2554) ได

ศึกษาวิจัย เรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 พบวา 1.ผูบริหารสถานศึกษาแ

ละหัวหนาวิชาการโรงเรียนมีความคิดเห็นตอสภาพและ

ปญหาการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 โดยรวมอยูในระดับมาก 

 6.2 ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในอําเภอหนองสองหอง สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในภาพรวมท้ัง 
17 ดาน มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวา สํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

25 มีการวางแผนดําเนินงานดานวิชาการ และนิเทศ

ตาม ความตองการจําเปนของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา 

สงเสริมใหสนบัสนนุใหคร ูผูบรหิารสถานศกึษา ใหมคีวามรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนงานดานวิชาการ ไดแก 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการ
เรียนการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมชุมชนให

มีความเขมแข็งทางวิชาการ ทําใหเกิดการรวมมือในการ

แกไขปญหา ซึ่งสอดคลองกับ กรทิพย ศกุนตานุรักษ 

(2554) ไดศึกษาวิจัย เรื่องสภาพและปญหาการบริหาร

งานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 พบวา ผูบริหาร

สถานศกึษาและหวัหนาวชิาการโรงเรียนมีความคดิเหน็ตอ

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ สงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 มีปญหาการบริ

งานวิชาการโดยรวมอยูในระดับนอย แตไมสอดคลอง

กับ ผลการศึกษาของ เกสร ใจชื้น (2551) ซึ่งไดศึกษา

ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา ปญหา

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง

 6.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหาร

งานวิชาการโรงเรยีนมธัยมศกึษา ของผูบรหิารสถานศกึษา 

จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวม ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา มีเพียงดานการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา เทานั้น 

ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้

อาจเปนเพราะวาในปจจุบันสถานศึกษาตางๆมีนโยบาย

เรงรดัพฒันาคณุภาพการศกึษา ทาํใหครผููสอนไดตระหนกั

ถึงความสําคัญของงานวิชาการ ซึ่งเปนงานที่สําคัญที่สุด

ของโรงเรียน ครูผูสอนจึงตองใชเวลาในการปฏิบัติงาน

วิชาการมากกวางานดานอื่นๆ ประกอบกับนโยบายของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 25 ที่ไดมอบ

นโยบายใหโรงเรยีนในสังกัด ดาํเนนิการพฒันาการจัดการ
เรียนการสอน และมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง สงผล

ใหครูผูสอนในสถานศึกษา ไมวาจะมีประสบการณใน

ระหวาง 1-5 ป 6-10 ป 11-15 ป หรือ 16 ปขึ้นไป มี

สภาพการปฏบิตังิานวชิาการไมแตกตางกนั ซึง่สอดคลอง

กับผลการศึกษาของ กรทิพย ศกุนตานุรักษ (2554) ได
ศึกษาวิจัย เรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
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ศกึษาอบุลราชธานเีขต 4 พบวา ผูบรหิารสถานศกึษาและ

หัวหนาวิชาการโรงเรียนที่มีตําแหนง ประสบการณการ

ทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพปญหาการบริหาร

งานวชิาการโดยรวมไมแตกตางกนั แตไมสอดคลองกบั ผล

การศกึษาของ เกสร ใจชืน้ (2551) ซึง่ไดศกึษาปญหาการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาระยอง เขต 2 พบวา ปญหาการบริหาร

งานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง มีผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามประสบการณ

ทํางานของผูบริหาร พบวา โดยรวมมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

 6.4 ผลการเปรียบเทยีบสภาพปญหาการบริหาร

งานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ของครูผูสอน จําแนก

ตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวม ไมแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา

รายดานพบวา มีเพียงดานการพัฒนาสาระหลักสูตรทอง

ถิ่นและ การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ

กบัสถานศกึษา เทานัน้ ทีแ่ตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 25 ไดจดักจิกรรมสงเสรมิ พฒันาบคุลากร ใหมทีกัษะ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีการนิเทศ กํากับ

ติดตามและประเมินอยางตอเน่ือง ซึ่งไมสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ วิภารัตน ธานี (2549) ไดศึกษาปญหา

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในฝน สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา 1.ปญหาการบริหาร

วิชาการของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษา เขต 2 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง

2. เปรยีบเทยีบปญหาการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีน

ในฝน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จําแนก

ตามตาํแหนงหนาทีโ่ดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยาง 

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3.เปรียบเทียบปญหาการบริหาร

งานวิชาการของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 2 จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติ

งาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p<.05)

7.  สรุปและขอเสนอแนะ

 7.1 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาคนควา

  1) ดานการพัฒนาหลักสูตร ควรวิเคราะห

มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังที่เกี่ยวกับ 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ฝก

ทักษะการคิดตามแผนการเรียนรูที่กําหนด 

  2)  ดานการจัดการเรียนการสอน ควร

กระตุนใหผูเรียนฝกคิดฝกปฏิบัติจริง และฝกปรับปรุงตัว

เองในระหวางเรยีน จดักิจกรรมเพือ่ใหผูเรยีนไดเรียนรูดวย

ตนเอง และจัดเตรียมส่ือ/นวตักรรมเคร่ืองมือสาํหรับ และ

ประเมินผล

  3) ดานการพัฒนาบคุลากร ควรสงเสริมให

ทําวิจัยในชั้นเรียน ใหขวัญกําลังใจรูปแบบตาง ๆ แกครู

ที่ตั้งใจ สงเสริมใหครูแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน

เกี่ยวกับการพัฒนา

 7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป

  1) ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารงาน

วชิาการโดยการประสานความรวมมอืกบัผูปกครองในการ

จัดกิจกรรม

  2)  ควรมกีารศกึษาถงึความตองการพฒันา

ตนเองของครูผูสอนในดานการวิจัยเพื่อพัฒนา ของ

นักเรียน
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 ขอขอบคุณ คุณครูเชาวรินทร แกวพรม คุณ

ครูหวิน จําปานิน ที่ใหความชวยเหลือดานขอมูล ขอ

ขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน โรงเรียน

หนองสองหอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 ที่ชวยใหขอมูลดวยความจริง ทําให

ขอมูลสมบูรณยิ่งขึ้น
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