
60

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางการบริหารวิชาการโรงเรียน
ในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5
The Current Situation , Problems and Guidelines for the Academic

Administion in Schools Under the Khon Kaen Primary 
Educational Service Area Offi ces 5

สายัณ แสนสุนนต1

ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน2

บทคัดยอ

 การศึกษาคนควา เร่ือง สภาพปจจุบนั ปญหา และแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในอําเภอหนองเรือ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ในครั้งนี้ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 
ครูวิชาการ และครูผูสอน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผูสอน จํานวน 348 คน เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวบขอมูลเปนแบบสอบถาม ความเชื่อมั่นทั้งฉบับของสภาพการปฏิบัติเทากับ .90 ความเชื่อมั่นทั้ง

ฉบบัของปญหาเทากบั .95 และสถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู ไดแก ความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

การทดสอบที (t-test) ทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test (ANOVA) การทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’s method)

 ผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้พบวา 

 1. สภาพปจจบุนั การบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน ในอาํเภอหนองเรอื สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผูสอน เห็นวา โดยภาพรวม การปฏิบัติอยูใน

ระดบัมาก ( = 3.80) เมือ่พจิารณาเปนรายดานอยูใน ระดบัมาก 6 ดาน คอื การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ( = 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 ในอาํเภอหนองเรือ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาขอนแกน เขต 5 ผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผูสอน เห็นวา โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 
( = 2.73) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 1 ดาน คือ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

( = 3.47) อยูในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( = 2.83) ดานการ

พฒันา กระบวนการเรยีนรู ( = 2.75) ดานการวัดผลประเมนิผลและการเทยีบโอน ( = 2.62) ดานการประกนัคณุภาพ

ภายในและมาตรฐานการศกึษา ( = 2.58) อยูในระดับ นอย 2 ดาน คอื ดานการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ( = 2.47) 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, คณบดีบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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และดานการพัฒนาและสงเสริมใหมแีหลงเรียนรู ( = 2.41) ตามลําดับ 3. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ในอาํเภอหนองเรอื สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 5 โดยรวมภาพรวมสภาพการปฏบิตัิ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาขอที่มีระดับมากอันดับ 1 คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( =4.02) และ ระดับ

ปานกลาง คือ การวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( =3.60) สรุป สภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางการพัฒนา

บรหิารงานวชิาการโรงเรยีนในอาํเภอหนองเรอื สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแกนเขต 5 ผูบริหาร
โรงเรยีน ครูวชิาการและครผููสอน ทีม่สีถานภาพในการดาํรงตาํแหนง ประสบการณในการทาํงาน และ จาํแนกตามขนาด

สถานศึกษา มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยรวมแตกตางกนั อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 โดยรวมอยูในระดบัมาก ยกเวนดานการวจิยัและพฒันา เรยีงลาํดับจากนอยหามาก ดงันี ้คอื ดานการพฒันาหลกัสตูร

สถานศึกษา ดานการประกัน คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี ดานการ

ศกึษาดานการพฒันากระบวนการเรยีนรู ดานการวดัผลประเมนิผลและเทยีบโอนดานการพฒันาและสงเสรมิใหมแีหลง

เรียนรู และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ตามลําดับ

คําสําคัญ: การบริหารวิชาการ

Abstract
 Study and approach problems and academic management school in Nong Ruea . Primary 

Educational Service Area Offi ce 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 confi dence of the equal 

condition . 90 , the full confi dence of equals. 95 and statistical methods used to analyze data. Fre-

quency, 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 Offi ce 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 fi rst 

research to improve the quality of education ( = 3.60), 2. problems of academic administration of 

the school in Nong Ruea. Offi ce 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 Offi ce 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 Offi ce 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 signifi cant 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 

และแกไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545หมวด 4 แนวการ

จัดการศึกษาการปฏิรูปการเรียนรูถือเปนหัวใจของการ

ปฏิรูปการศึกษา จะมุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและใน 

หมวด 5 มาตรา 39 กลาววา ใหกระทรวงกระจายอํานาจ

การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป

ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขก 5 (พรบ.การ

ศึกษา 2542)

 กระทรวงศกึษาธกิาร (2550) ไดกาํหนดขอบขาย

และภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาไว 4 ดาน

ประกอบดวย ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบ

ประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลดานกาบริหารทั่วไป 

โดยในดานการบริหารวิชาการแบงขอบขายงานออกเปน 
17 ดาน คือ การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการให

ความเห็นการพัฒนาสาระ หลักสูตรทองถิ่น การวางแผน

งานดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

การพฒันาหลกัสตูรในสถานศกึษา การพฒันากระบวนการ

เรียนรู การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอน

ผลการเรียน การวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถาน

ศกึษา การพฒันาและสงเสรมิใหมแีหลงเรยีนรู การนเิทศ

การศึกษาการแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคณุภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมี

ความเขมแข็งทางวิชาการ การประสานความรวมมือใน

การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นการ

สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 

องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่

จัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ 2550)
 งานวิชาการเปนงานหลักท่ีเปนหัวใจของการ

บริหารสถานศึกษาทุกประเภท มาตรฐานและคุณภาพ
ของโรงเรยีนพจิารณาไดจากผลงานวิชาการ เนือ่งจากงาน

วิชาการเกี่ยงของกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา และเก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับขงสถานศึกษาการ

จัดการศึกษาจะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

นอยเพียงใดขึ้นอยูกับการบริหารงานวิชาการ และความ
สารถของผูบรหิารสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ จงึ

นับวามีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จ หรือความลมเหลว 

ของการบริหารโรงเรียน แตการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนจะมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับ

องคประกอบหลายประการที่สําคัญที่สุดไดแก ผูบริหาร

สถานศกึษา (การบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา. 2545) 



63

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

 สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอ

หนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาขอนแกนเขต 5 ซึ่งโรงเรียนในเขตอําเภอหนองเรือ 

เปนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนเล็กเปนสวนใหญ 

การบริงานของผูบรหิารสถานศึกษาอาจเปนแบบรวบยอด

เนื่องโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กบุคลากรมีนอยการทํางานจึง

อาจรวบรัดตัดตอนประสิทธิภาพในการบริหารงานอาจ

ไมดีเทาทีควร การจัดการศึกษาไดใหความสําคัญแกการ

บริหารงานวิชาการอยางเต็มที่ และประสบปญหาการ

บรหิารวชิาการตามบรบิทของแตละโรงเรยีน จงึควรไดรบั

การปรับปรุงแกไข (สพป.ขก 5, 2557)

 ผูศกึษาในฐานะท่ีเปนครผููสอน จงึมคีวามสนใจท่ี

จะศึกษาสภาพปจจบุนั ปญหาและแนวทางการพัฒนาการ

บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในอาํเภอหนองเรอื สงักดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 

5 การบริหารงานวิชาการท่ีมีผลประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล จะประสบผลสาํเรจ็ในการบรหิารงานวชิาการ

โรงเรยีนไดอยางไร เพือ่เสรมิสรางการบรหิารงานวชิาการ 

และศึกษาวิสัยทัศนของการบริหารงานวิชาการอันจะนํา

ไปสูความเปนผูรอบรูทีไ่ดนาํขอมูลไปปรับใชในการพฒันา 

ไดอยางถูกทิศทางและยังมีประโยชนตอการวางแผน

พัฒนาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของหนวยงานทั้ง
ในระดบันโยบายและระดบัปฎบิตั ิตลอดจนเสรมิสรางแรง

จงูใจในการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนในอาํเภอหนองเรอื 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน

เขต 5 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

วัตถุประสงคของการศึกษา

 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 5

 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปจจุบัน และปญหา
การบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนในอาํเภอหนองเรอื สงักัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 

5 ตามความคิดเห็นของผูบรหิารโรงเรียน ครวูชิาการ และ

ครูผูสอน จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี และขนาดของ

โรงเรียน

 3.  เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารงาน

วิชาการโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5

สมมติฐานของการวิจัย

 1.  ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และ ครูผูสอน 

ของ โรงเรยีนในอาํเภอหนองเรอื สงักัดสํานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ที่มีตําแหนง

หนาที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพและ ปญหาการ

บริหารงานวิชาการแตกตางกัน

 2. ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผูสอน 

โรงเรียนในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ที่มีขนาดโรงเรียน

ตางกนัมคีวามคิดเหน็ตอสภาพและปญหาการบริหารงาน

วิชาการแตกตางกัน

ขอบเขตของการศึกษา

 การศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา

และแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนในอําเภอ
หนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาขอนแกน เขต 5 ซึ่งครอบคลุมภาระหนาที่ตามองค
ประกอบ 7 ดาน จากการสงัเคราะหงานวชิาการ 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 

รองผูอาํนวยการ รกัษาราชการ หวัหนางานวชิาการ ครผูู

สอน หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีแทนใน

ตําแหนงดังกลาวของโรงเรียนใน ที่ปฏิบัติงานในปการ

ศึกษา 2557 จํานวน 348 คน ประกอบดวยผูบริหาร

โรงเรียน จํานวน 56 คน ครูวิชาการ จํานวน 56 คน และ 

ครูผูสอนสอนจํานวน 226 คน จําแนกตําแหนง 

ประสบการณในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน

 2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ 

  1.  แบบสอบถาม สภาพปจจบุนัและปญหา

การบริหาร งานวิชาการของผูบรหิาร และครูวชิาการและ
ครูผูสอนโรงเรียน จําแนกตําแหนง ประสบการณในการ

ทาํงาน และขนาดของโรงเรยีน ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไป

ของผูตอบแบบสอบถามการสภาพปจจุบันปญหาและ

แนวทางการบรหิารงานวชิาการและของโรงเรยีนในอําเภอ

หนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาขอนแกน เขต 5 ตอนท่ี 2 สภาพปจจบุนัและปญหา

ในการบริหารงานวิชาการสภาพปจจุบัน ปญหาและ

แนวทางการพัฒนาบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอําเภอ
หนองเรอื สงักสัาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแกน เขต 5 
  2. แบบสัมภาษณ  แบบมีโครงสราง

เก่ียวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการและแนวทางการ
พัฒนางานในโรงเรียน แบบมีโครงสราง โดยใชขอท่ีเปน

ปญหาแตละดานจากผลของแบบสอบถามมาสังเคราะห

ในแบบสัมภาษณเพื่อนํามาเปนแนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการการศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทาง
การบรหิารงานวชิาการและของโรงเรยีนในอาํเภอหนองเรอื 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 5 ใชเปนขอสัมภาษณเพื่อนํามาเปนแนวทางในการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ ตาม

แนวทางแบบสัมภาษณที่กําหนดไวแตละประเด็นคําถาม 

โดยการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูล เก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลจากผูบริหาร ครู

วิชาการ และครูผูสอน ที่มีผลงานในการทํางานที่เปนเลิศ 

จาํนวน 9 คน ไดแก ผูอาํนวยการ/รองผูอาํนวยการ/รกัษา

ราชการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 1 คน ผูอํานวยการ/

รองผูอํานวยการ/รักษาราชการโรงเรียนขนาดกลาง 

จาํนวน 2 คน ครวูชิาการโรงเรยีนขนาดเลก็ จาํนวน 1 คน 

ครูวิชาการโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 2 คน ครูผูสอน

โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 1 คน ครูผูสอนโรงเรียนขนาด

กลาง จํานวน 2 คน รวม 9 คน เก่ียวกับแนวทางการ

บรหิารงานวิชาการและแนวทางการพัฒนางานในโรงเรียน 

จากโรงเรียนดีประจําตําบล/โรงเรียนที่ผาน สมศ รอบ 3 

โดยใชขอที่เปนปญหาแตละดานเพ่ือนํามาเปนแนวทาง

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการการศึกษาสภาพ ปญหา

และแนวทางการบริหารงานวิชาการและของโรงเรียนใน

อําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 (สัมภาษณกลุมเปาหมาย

โรงเรียนดีประจําตําบล/โรงเรียนที่ผาน สมศ. รอบ 3)

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศกึษาคนควาดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวย

ตนเอง ใชระยะเวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแต 17 
ธันวาคม 2557-18 มกราคม 2558 โดยใชแบบสอบถาม

ที่ผูศึกษาคนควาจัดสรางขึ้น

การวิเคราะหขอมูล

 การศึกษาคนควาไดดําเนินการ วิเคราะหขอมูล 

นําแบบสอบถาม ที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความถูกตอง

และความสมบูรณของขอมูลแลวนําแบบสอบถามมา

ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป จากนั้น 
นําผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ 

 1. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนทั้งหมดมาตรวจ

สอบความสมบูรณของการตอบ จากนั้นนํามาวิเคราะห

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้
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 2. วเิคราะหขอมลูพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนท่ี 1 โดยวิเคราะหของผูตอบแบบสอบถามจําแนก

ตามตาํแหนงหนาทีแ่ละประสบการณโดยใชวธิหีาคารอยละ

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)

 3. วเิคราะห สภาพปจจบุนั ปญหาและแนวทาง

การการบริหารงานวิชาการของผูบริหารและครูวิชาการ

และครูผูสอนโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ ตอนที่ 2 และ 

3 โดยหาคาคาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายขอมูล

คาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. 2535) ซึ่งมีคาคะแนน 

 4. วเิคราะหเปรยีบเทยีบสภาพการปจจบุนัและ

ปญหาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอาํเภอหนองเรือ 

ตามความคิดเห็นผูบริหารและครูวิชาการและครูผูสอน

จําแนกตามตําแหนงหนาที่ และประสบการณ ทดสอบ

สมมติฐานโดยใชสถิติ  (T – test)และ (F – test)

 5. วเิคราะหเปรยีบเทยีบสภาพการปจจบุนัและ

ปญหาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอาํเภอหนองเรือ 

จําแนกตามสถานะของกลุมตัวอยางโดยใชการทดสอบ

ความแปรปวนทางเดียว (0ne way ANOVA) เมื่อพบวา

ความแตกตางอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิจะทาํการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)

 6. วิเคราะหเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

อาํเภอหนองเรือ โดยหาคาความถ่ี คารอยละและวิเคราะห
ขอมูลดวยเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)

 7. นาํผลท่ีไดมาวเิคราะหหาทางพฒันาโดยการ

สัมภาษณกลุมตัวอยางโดยใช แบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง (Strucred Interview) เพื่อใชสัมภาษณ
แนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนในอําเภอ

หนองเรือ ตามแนวทางแบบสัมภาษณที่กําหนดไวแตละ

ประเด็นคําถาม โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง แบบสัมภาษณเกีย่วกับพฒันาการบริหารวิชาการ

ของโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ

สรุปผล

 1. สภาพปจจุบัน การบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน ในอําเภอหนองเรือ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่าร

ศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 5 ผูบรหิารสถานศกึษา 

ครวูชิาการ และครผููสอน เหน็วา โดยภาพรวม การปฏบิตัิ

อยูในระดับมาก ( = 3.80) เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยู

ใน ระดับมาก 6 ดาน คอื การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา 

( = 4.02) การวดัผลประเมนิผลและเทียบโอน ( = 3.96) 

การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ( = 3.87) การ

พฒันาและใชสือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา ( = 3.76) การ

ประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา ( = 3.73) 

การพฒันากระบวนการเรยีนรู ( = 3.69) และมกีารปฏบิตัิ

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 

ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
( = 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. แนวทางการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน 

ในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยรวมภาพรวมสภาพกา

รปฎิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาขอที่มีระดับมาก

อันดับ 1 คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( = 4.02) 

และ ระดับปานกลาง คอื การวิจยัการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา ( = 3.60) 
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อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาคนควา ที่ปรากฏผูศึกษา 

คนควาอภิปรายผลดังนี้ 

 1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน

อําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ของ โดยรวมอยูระดับมาก 

ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวางานวชิาการถอืเปนหัวใจสาํคญัของ

การบริหารการศึกษา เพราะจุดมุงหมายของการจัดการ

ศึกษาข้ึนอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น

 2. ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ผูบริหารสถานศึกษา ครู

วิชาการและครูผูสอน มีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การวางแผนการดําเนินงานดาน

วิชาการ ของโรงเรียน ขาดความเขาใจเกี่ยวกับการ

วางแผนดานวชิาการซึง่สอดคลองกบั วรรณภา อรณุกิตติ

พร (2554) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหาร

งานวชิาการโรงเรยีนในเขตอาํเภอหนองกี ่สงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 พบวา

ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอ

หนองก่ี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บรุรีมัย เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดบัปานกลาง

 3. ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยภาพ

รวมแตกตางกนัอยางมีนยัสาํคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.5 แตกตาง

กันซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรณาวา แจมจํารัส 
(2552) ไดศึกษาความตองการพัฒนาการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ความ
ตองการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามตําแหนงโดยรวม
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ 

 1. การนําไปใชประโยชน สามารถนําขอมลูทีไ่ด

ทุกดานไปใชการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพของ

หนวยงาน ซึง่จะเปนประโยชน ตอการพฒันาสถานศกึษา 

และปรับปรุงในการสรางและพัฒนางานใหมปีระสิทธภิาพ

มากขึ้น อันจะสงผลตอสถานศึกษาตอไป

 2.  การทําการศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับองคกรชุมชนและทองถิ่น

เกี่ยวกับแนวทางการบริหารสถานศึกษาแตละแหง
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