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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศกึษาสภาพปจัจบุนัการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา 

(2) ศึกษาปัญหาหารบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (3) เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และปัญหาการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา และ (4) เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถาน
ศึกษา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารจำานวน 111 คน และครูผู้สอนจำานวน 342 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งชั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหารจำานวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
และหวัหน้าฝา่ยวชิาการจำานวน 3 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจัิยเปน็แบบสอบถามการบรหิารงานวชิาการ
ในสถานศึกษาแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำานวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 และ
แบบสัมภาษณ์แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา จำานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ใช้ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one 
way-ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านการวัดผล 
ประเมิน ผลและเทียบโอนผลการเรียนมีการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามลำาดับ 2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีปัญหาสูงสุด ให้ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและด้านการนิเทศการศึกษา ตามลำาดับ 3. สถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน

1 นิสิตระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
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เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่มีขนาดต่างกันมีสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการที ่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน 
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ควรส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมใน
การดำาเนินการนิเทศติดตามประเมินผล และนำาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลเพื่อการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา

คำ�สำ�คัญ: งานวิชาการ แนวทาง การมัธยมศึกษา

Abstract
This research has objective to (1) study the current situation of the educational  

administration in the schools (2) study the problem of educational administration (3)  
compare the current situation and the problem of educational administration and (4)  
propose the guidelines to develop the educational administration in the schools. The examples 
in this research are the 111 administrators and 342 teachers. These samples are selected 
by the Stratified Random Sampling Methods. For key informants, there are 3 administrators 
by direct selection and 3 of the educational affairs. The research methods including ; one 
questionnaire survey of educational administration in the school by using rating scale to  
evaluate, which has reliability 0.96 and one interview questionnaire of educational  
administration in the school. The statistics to analyst the information is in the form of  
percentage, average, deviation and use one way- ANOVA test.

The research found that 1. The situation of educational administration in the school 
under the secondary school service area 20, in general and each domain, is high practical  
level, appraisal evaluation, compare and transfer education results domain is in high  
practical level ; following by learning development domains ; curriculum development domain 
; media development domain ; innovation and educational technology domain ; educational 
supervision domain and leaning center development domain. 2. The problem of educational 
administration in the school under the secondary school service area 20, in general and 
each domain, is in less level including ; curriculum domain has most problems, following  
by leaning process development domain, appraisal, evaluation, compare and transfer  
education results domain, media development domain ; innovation and educational  
technology domain and educational supervision domain. 3. The schools, under the secondary 
school service area 20, have different size, situation and problems of educational administration 
by significant statistics level at 0.01. 4. The proposed guideline for educational administration 
in the school under the secondary school service area 20, Teachers should be encouraged 
to participate in the implementation, supervision, monitoring and assessment. The results of 
the assessment are used to develop the curriculum. Learning process Grading Assessment 
for Education. Learning Center And Educational Supervision

Keywords: Academic, guideline, Secondary education
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บทนำา
การศึกษาเป็นงานสำาคัญในระบบสังคม

เพราะเป็นกลไกและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ประชากรของประเทศให้เป็นคนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน และให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขดังเช่นพระราชดำารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ประเทศชาติ
ของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการ
ศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำาคัญ ผลการ
ศึกษาอบรมในวันน้ีจะเป็นเคร่ืองกำาหนดอนาคต
ของชาติในวันข้างหน้า” ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า 
สภาพความเปน็อยู่ของสงัคมใดๆ เป็นภาพสะท้อน
ให้เห็นความมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
ของสังคมน้ันๆ ด้วย (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงษ์, 
2545: 1) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ได้ระบุในหมวด 4 แนว
การจัดการศึกษาว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ถือเป็น
หวัใจของการปฏรูิปการศกึษาจะมุง่ประโยชน์สงูสุด
แก่ผู้เรียนและในหมวด 5 มาตรา 39 ได้ระบุว่า
ให้กระทรวงกระจายอำานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บรหิารงานบคุคลและการบรหิารทัว่ไป ไปยงัคณะ
กรรมการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2546: 15) 

การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สำาคัญ
สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องจากการบริหาร
งานวชิา การเก่ียวขอ้งกบักจิกรรมทกุชนดิในสถาน
ศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ

การเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของ
สถานศึกษาและเป็นเครื่องชี้วัดความสำาเร็จและ
ความสามารถของผูบ้รหิารการบรหิารงานวชิาการ 
ถ้ามองในด้านกระบวนการดำาเนินงานแล้ว เป็น 
กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นตั้งแต่
การกำาหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุง
การเรียนการสอนและประเมินผลการสอน เพื่อ
ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่ง
หมายของการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับผู้เรียน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2543: 24) 
งานวิชาการจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานโรงเรียนซึ่งมีลักษณะคล้ายส่วนที่เป็น
ร่างกายของคน หรือเด็กเป็นส่วนงานที่ใหญ่ที่สุด
ของระบบ และเป็นงานที่เป็นหัวใจของโรงเรียน 
โดยมหีลกัสตูรเปน็ส่วนสำาคญัทีสุ่ดของงานวิชาการ 
ที่ใช้กำากับการจัดระบบการทำางานของโรงเรียน 
และใชก้ำากบักระบวนการดำาเนินงานในสว่นต่างๆ 
ของโรงเรยีนใหต้อบสนองและสนบัสนุนการทำางาน
วิชาการของโรงเรียนคือ ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพให้
ได้คนดีที่เป็นคนสมบูรณ์ งานวิชาการจึงเป็นงาน
ที่เป็นศูนย์กลางของโรงเรียน ครอบคลุมโรงเรียน
ทั้งระบบ ดังนั้นโรงเรียนใดที่งานวิชาการก้าวหน้า
โรงเรียนนั้นมักจะมีชื่อเสียงเป็นที่นิยม และเป็น 
ที่ยอมรับ ส่วนโรงเรียนใดงานวิชาการล้าหลัง  
อ่อนด้อย โรงเรียนนั้นจะไม่เป็นที่นิยมขาดศรัทธา
และไม่เป็นที่ยอมรับ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2540: 
18) 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบ
ข้อมูลสำาคัญที่จำาเป็นต้องศึกษาปัญหา และ
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานในสถาน
ศึกษาสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ดังนี้ 

1) รายงานผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 
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2555 ของโรงเรียนทั้งหมดจำานวน 63 โรงเรียน 
พบว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เท่ากับ 53.99 คณิตศาสตร์ 
เทา่กบั 26.02 วทิยาศาสตร ์เทา่กบั 34.30 ภาษา
องักฤษ เทา่กบั 27.63 สงัคมศกึษาเทา่กบั 46.61 
และการงานอาชีพฯเท่ากับ 46.58 ต่ำากว่าระดับ
ประเทศ ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
เฉลี่ย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เท่ากับ 46.24 
คณิตศาสตร์ เท่ากับ 21.57 ภาษาอังกฤษ เท่ากับ 
21.03 สังคมศึกษา เท่ากับ 36.24 ศิลปะ เท่ากับ 
32.39 และการงานอาชีพฯ เทา่กบั 44.66 ต่ำากวา่
ระดับประเทศเช่นกัน 2) ปัญหานักเรียนทั้งระดับ
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและมธัยมศึกษาตอนปลาย
เรยีนไม่จบตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูรกำาหนด ซึง่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 11.21 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 
9.11 และ 3) รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 โดยสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) พบว่า ผลการประเมินรอบ
ท่ีสามจำานวนโรงเรียนที่ถูกประเมินทั้งหมด 36 
โรงเรียน ผ่านการรับรองจำานวน 16 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 44.44 และไม่รับรองจำานวน 20 
โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ55.56 และมาตรฐานที่
ทำาให้โรงเรียนไม่ได้การรับรองคือมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตร (กลุ่มงานส่ง
เสริมและระบบประกนัคณุภาพการศึกษา, 2555) 

จากความสำาคัญและปัญหาดังกล่าว 
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาสังกัดดังกล่าวในขอบข่ายงานท่ี

กระทรวงศึกษากำาหนด ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศกึษาทกุระดบัเพือ่นำาไปบรหิารพฒันาการบรหิาร
งานวิชาการของโรงเรียนให้เจริญ ก้าวหน้ายิ่งข้ึน
ต่อไป

ความมุ่งหมายการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหาร

งานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

3. เพือ่เปรยีบเทยีบสภาพปัจจบุนั ปญัหา
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 
จำาแนกตามขนาดโรงเรียน

4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการ
บรหิารงานวิชาการในสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิดของกระทรวง

ศึกษาธิการ (2546: 32) กระทรวงศึกษาธิการ 
(2550: 29-36) กาญจน์ เรืองมนตรี และธรินธร 
นามวรรณ (2554: 6) แล้วสรุปเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการ
บรหิารงานวิชาการในสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จำานวน 
6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
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3. ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน 

4. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

5. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

6. ด้านการนิเทศการศึกษา 

วิธีการดำาเนินวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ตอนท่ี 1 การศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหา 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี จำานวน 
616 คน ได้แก่ ผู้บริหารจำานวน 112 คน และครู
ผู้สอน จำานวน 504 คน (สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20, 2556) 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั จำานวน 237 
คน ได้แก่ ผู้บริหารจำานวน 43 คน และครูผู้สอน 
จำานวน 194 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random  
Sampling) และการกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ตารางสำาเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan 
(1970: 607-610) 

ตอนที่  2  การศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20

1. ผู้ให้ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ 
ได้แก่ ผู้บริหาร จำานวน 3 คน และหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ จำานวน 3 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
โรงเรยีนทีบ่รหิารงานวชิาการจนเปน็ทีย่อมรบั และ
เป็นแบบวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จำานวน 

3 ขนาดโรงเรียน 1) โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่
พิเศษ 2) โรงเรียนขนาดกลาง 3) โรงเรียนขนาด
เล็ก โดยกำาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้

1.1 เปน็โรงเรยีนสังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

1.2 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินให้
เป็นโรงเรียนดีเด่นหรือ โรงเรียนต้นแบบด้านการ
บริหารงานวิชาการ

1.3 เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาของสำานักงาน
มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
รอบที่ 3 ในระดับดีขึ้นไป ทุกด้าน

เครื่องมือในก�รวิจัย

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัย ดังนี้

1. แบบสอบถาม จำานวน 1 ฉบับ แบ่ง
เป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่ วนที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะคำาถามเป็นแบบเลือกตอบ 
ถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน ปัญหาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 

ลักษณะคำาถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย 
(2) และนอ้ยทีส่ดุ (1) โดยแยกคำาถามเปน็ 6 ดา้น 
ได้แก่ (1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (3) ด้าน
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
(4) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา (5) ดา้นการพฒันาแหล่งการเรยีนรู ้ 
(6) ด้านการนิเทศการศึกษา
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2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเครื่อง
มือที่ ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือศึกษา
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน Best Practice และผ่านการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว 

ก�รสร้�งเครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสอบถามผูวิ้จยัได้ดำาเนนิการสรา้ง
และหาคุณภาพดังนี้

1.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง
กับสภาพปัจจุบัน ปัญหา การบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาของ ทวีศักด์ิ บังคม (2550: 
79-80) พิเชษฐ์ ส่งสุข (2551: 92-93) มนตรี  
วงศ์พระงาม (2551: 67-75) และสุชาติ  
เจริญวงศ์ (2551: 70-85) 

1.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามของ  
บุญชม ศรีสะอาด (2545: 63-71) 

1.3 กำาหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
เนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมถึง

สภาพปจัจบุนั ปญัหาการบรหิารงานด้าน
วิชาการในสถานศึกษา

1.4 ประมวลข้อมูลและความรู้ที่ได้มาส
ร้างเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

1.5 นำาแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา
ตรวจแก้ไขเน้ือหา และสำานวนภาษาทีใ่ช้ ตลอดจน
ความถูกต้องเหมาะสมของแบบสอบถามแล้วนำา
มาปรับปรุงแก้ไข

1.6 นำาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาความ
เทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content validity) โดยทำาการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับ
เนื้อหา (Index of item-objective หรือ IOC) แล้ว

เลอืกขอ้ทีม่คีา่ IOC ตัง้แต ่0.60 – 1.00 ไดจ้ำานวน 
48 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์การเลือกผู้เชี่ยวชาญ 

1.6.1 จบการศึกษาด้านการบริหารการ
ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

1.6.2 จบการศึกษาด้านการวิจัยทางการ
ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

1.6 .3 มีตำ าแหน่งทางวิชาการรอง
ศาสตราจารย์ ผู้อำานวยการโรงเรียน หรือมี
วิทยฐานะทางการบริหารระดับเชี่ยวชาญ หรือ
เชี่ยวชาญพิเศษ

1.7 นำาแบบสอบถามที่แก้ไขตามคณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ
เสนอ แนะแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบัผู้บรหิาร
และครูผู้สอนในโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง รวม
จำานวน 40 คน

1.8 นำาแบบสอบถามจากการทดลอง
ใช้มาคำานวณหาความเ ช่ือมั่นโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธี
ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 96) 
ดำาเนินการวิเคราะหแ์ยกเป็นรายด้านและโดยรวม
ทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96

1.9 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
เพื่อนำาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

2. แบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

2.1 ศึกษาเอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการใน
สถานศึกษาของ ทวีศักดิ์ บังคับ (2550: 79-80) 
และพิเชษฐ์ ส่งสุข (2551: 92-93) 

2.2 วิเคราะห์เนื้อหาที่จะทำาการวัดโดย
การสัมภาษณ์ (Interview) 

2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขต
ของเนื้อหา จากนั้นนำาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จ
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เสนอคณะกรรมการควบคุมวทิยานพินธเ์พ่ือตรวจ
สอบ แล้วนำามาปรับปรุง นำาแบบสัมภาษณ์เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้เช่ียวชาญ
ประกอบด้วย

2.5 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามคำา
แนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ 

2 .6  นำ าแบบสัมภาษณ์ เสนอคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา 
ตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง แล้วปรับปรุงจนได้แบบ
สัมภาษณ์ที่สมบูรณ์ 

2.7 จัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อนำาไปเก็บ
ข้อมูลต่อไป

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลสำาหรับการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้น
ตอน ดังนี้

1 .  การ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล โดย ใช้
แบบสอบถามผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอน ดัง
ต่อไปนี้

1.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อผู้อำานวย
การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20

1.2 ผู้วิจัยนำาหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิ จัย เสนอ 
ผู้อำานวยการสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม
ตัวอย่าง ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20

1.3 ผู้วิจัยดำาเนินการแจกแบบสอบถาม
จำานวน 237 ฉบับ ให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2557 
แล้วไปรับแบบสอบถามคืน ระหว่างวันที่ 16-30 

กันยายน 2557 ได้จำานวน 237 ฉบับ 

1.4 นำาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วน เพื่อนำาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ ผู้ วิ จัยได้ดำาเนินการตามข้ันตอน  
ดังต่อไปนี้

2.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม เพือ่ขอความอนเุคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อผู้อำานวย
การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20

2.2 ผู้วิจัยนำาหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยั เสนอผู้อำานวย
การสถานศึกษาของโรงเรียนที่ได้เลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
ที่บริหารงานวิชาการ ที่มีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best  
Practice) จำานวน 3 โรงเรียน สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

2.3 ผู้วิจัยดำาเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และหัวหน้าฝ่ายวิชาการด้วยตนเอง จนครบทั้ง 3 
โรงเรียน

2.4 นำาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน นำาข้อความที่ซ้ำากันหรือคล้าย
กัน รวบรวมข้อมูลอยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกัน 
แล้วประมวลผลสรุปเป็นประเด็นสำาคัญเพื่อส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมและให้ข้อ
เสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป และ
วิเคราะห์เอกสาร ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
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แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี  
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะหส์ภาพปจัจบุนัการบรหิาร
งานวชิาการในสถานศกึษาสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วนำาค่าเฉล่ีย ( ) ไปเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย ( ) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2535: 100) 

3. การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วนำาค่าเฉล่ีย ( ) ไปเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย ( ) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2535: 100) 

4. การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

4.1 ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้อำานวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาด
กลาง และโรงเรียนขนาดเลก็ มาวเิคราะหแ์ลว้สรปุ
เปน็ร่างแนวทางการพฒันาการบริหารงานวชิาการ
โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาด
กลางและโรงเรยีนขนาดเล็ก โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์
เนื้อหาและสร้างข้อสรุปทีละด้าน จนครบทั้ง 6 
ด้าน

4.2 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน 
ปญัหาการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา สังกดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
ทัง้ 6 ดา้น จำาแนกตามขนาดโรงเรยีน เปน็โรงเรยีน
ขนาดเลก็ โรงเรยีนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่
และใหญ่พิเศษ วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA: F-test) 

หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ระดับ .01 จะทำาการทดสอบความแตกต่างรายคู่
โดยใช้วิธีของเซฟเฟ (Scheff’-test) 

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา

และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 และสรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 พบว่า โดยรวมการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติ
สงูสดุคอื ดา้นการวัดผล ประเมนิผลและเทยีบโอน 
ผลการศึกษา ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ำาสุดคือ  
ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เมื่อพิจารณาจาก
สภาพการบริหารงานวิชาการตามขนาดโรงเรียน
พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือด้าน
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ำาสุดคือ ด้านการพัฒนา
แหลง่เรยีนรูโ้รงเรยีนขนาดกลางมกีารปฏบัิตอิยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น ดา้นทีม่กีารปฏบิตัสิงูสดุคอืดา้น 
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ำาสุดคือ ด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุดคือด้านการวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติ 
ต่ำาสุด คือ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

2. ผลการศึกษาปัญหาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า โดยรวม
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ด้านที่มีปัญหา
สูงสุดคือด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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ส่วนด้านที่มีปัญหาต่ำาสุดคือ ด้านการพัฒนาสื่อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาแลดา้นการ
นิเทศการศึกษา เมื่อพิจารณาปัญหาการบริหาร
งานวิชาการตามขนาดโรงเรียน พบว่าโรงเรียน
ขนาดเล็กมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ด้าน
ท่ีมีการปัญหาสูงสุดคือด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ส่วนด้านที่มีปัญหาต่ำาสุดคือ ด้าน
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุก
ด้าน ด้านท่ีมีการปัญหาสูงสุดคือด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ส่วนด้านท่ีมีปัญหาต่ำาสุดคือ ด้าน
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมีปัญหาอยู่ใน
ระดบันอ้ยทกุดา้น ด้านทีม่กีารปญัหาสงูสดุคือด้าน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
ศกึษา สว่นดา้นทีม่ปีญัหาต่ำาสดุคอื ด้านการวดัผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
งานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า 
โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันทีสภาพการบริหาร
งานวชิาการแตกตา่งกนั อย่างมนียัสำาคัญทางสถติิ
ที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า

3.1 โรงเรยีนขนาดเลก็มสีภาพการบรหิาร
งานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ต่ำากว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3.2 โรงเรยีนขนาดเลก็มสีภาพการบรหิาร
งานวิชาการด้านการพัฒนา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรยีนรู ้ต่ำากวา่โรงเรยีนขนาดใหญแ่ละ
ใหญพ่เิศษ อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ 0.01

3.3 โรงเรยีนขนาดเลก็มสีภาพการบรหิาร
งานวิชาการ ด้านการวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนต่ำากว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ 

และใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01

3.4 โรงเรยีนขนาดเลก็มสีภาพการบรหิาร
งานวิชาการ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา น้อยกว่าโรงเรียนขนาด
ใหญ่และใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01

3.5 โรงเรยีนขนาดเลก็มสีภาพการบรหิาร
งานวิชาการ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่ำากว่า 
โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิ เศษ อย่างมี  
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3.6 โรงเรยีนขนาดเลก็มสีภาพการบรหิาร
งานวิชาการ ด้านการนิเทศการศึกษาน้อยกว่า 
โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิ เศษ อย่างมี  
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหาร
งานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า 
โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีปัญหาการบริหาร
งานวชิาการแตกตา่งกนั อย่างมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า

4.1 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง 
มีปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่
และใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01

4.2 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง 
มีปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรยีนรูม้ากกว่าโรงเรยีนขนาดใหญแ่ละ
ใหญพ่เิศษ อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01

4.3 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง 
มีปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมากกว่า
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โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4.4 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มี
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามากกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4.5 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง 
มีปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้มากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่
พิเศษอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4.6 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มี
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการนิเทศการ
ศึกษามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ0.01

5. แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีดังนี้

5.1 ดา้นการพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา 
ประกอบด้วย 

 5.1.1 การจัดทำาหลักสูตรสถาน
ศกึษา หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู ้และหลกัสูตร
ท้องถิ่น

 5.1.2 การชี้แจงทำาความเข้าใจกับผู้
ใช้

 5.1.3 การนำาหลักสูตรไปใช้

 5.1.4 การนิเทศการใช้หลักสูตร 

 5.1.5 การประเมนิผลการใช้หลกัสตูร 

 5.1.6 การนำาผลการประเมนิไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตร

5.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

 5.2.1 การส่งเสริมให้ครูพัฒนา

กระบวนการเรยีนรูใ้ห้สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรสถาน
ศึกษา 

 5.2.2 การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

 5.2.3 การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม
เพื่ อปลูก ฝัง คุณธรรม ค่านิยมที่ ดี งามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน 

 5.2.4 การนำาภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 

 5.2.5 การจดับรรยากาศ สิง่แวดลอ้ม 
และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 5.2.6 การนิเทศติดตามผลการ
จัดการเรียนรู้ 

 5.2.7 การประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ 

 5.2.8 การนำาผลการประเมนิไปใชใ้น
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

5.3 ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน ประกอบด้วย 

 5.3.1 การจัดทำาแผนการวัดและ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา 

 5.3.2 การจัดทำาเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 

 5.3.3 การส่งเสริมให้ครูวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

 5.3.4 การนิเทศติดตามการวัดและ
ประเมินผล 

 5.3.5 การนำาผลการประเมนิไปใชใ้น
การพัฒนา 

 5.3.6 การเทียบโอนความรู้ทักษะ
ประสบการณแ์ละผลการเรยีนจากสถานศกึษาอืน่
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด
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5.4 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 

 5.4.1 การศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 5.4.2 การผลิต/การจัดหา 

 5.4.3 การช้ีแจงทำาความเข้าใจกับ 
ผู้ใช้ 

 5 .4 .4 การส่ง เสริมให้ครูนำาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ 

 5.4.5 การประเมินผลการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 5.4.6 การนำาผลการประเมินไปใช้

5.5 ด้านการพัฒนาแหลง่เรยีนรู ้ประกอบ
ด้วย 

 5.5.1 การสำารวจข้อมูล 

 5.5.2 การเผยแพร่ข้อมูลแก่ครูและ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

 5.5.3 การช้ีแจงทำาความเข้าใจกับ 
ผู้ใช้ 

 5.5.4 การจัดตั้งและพัฒนา 

 5.5.5 การส่งเสริมให้ครูใช้แหล่ง 
เรียนรู้ 

 5.5.6 การนิเทศการใช้แหล่งเรียนรู้ 

 5.5.7 การประเมินผลการใช้ 

 5.5.8 การนำาผลการประเมินไปใช้

5.6 ด้านการนิเทศการศึกษา ประกอบ
ด้วย 

 5.6.1 การจัดระบบนิเทศภายใน 

 5.6.2 การชี้แจงทำาความเข้าใจกับครู 

 5.6.3 การส่งเสริมให้มีการนิเทศ
หลากหลายรูปแบบ 

 5.6.4 การประเมินผลการนิเทศ 

 5.6.5 การนำาผลการประเมินไปใช้

อภิปรายผล
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา 

สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษา เขต 
20 มีประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายดังนี้

1. สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มนตรี  
วงศพ์ระราม (2551: 67-75) ทีว่จิยัเกีย่วกบัสภาพ
และปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 7 พบว่าโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลผลการ
วิจัยของอนุยา อินทร์มั่ง (2551: 87-91) ที่วิจัย
เก่ียวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่าสภาพการบริหาร
งานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับผลผลการวิจัยของกิตตชิยั เยีย่มไธสง  
(2553: 92-94) ที่วิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การดำาเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 7 
พบว่าโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติ
งานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลผลการ
วิจัยของพัชรินทร์ สามะณี (2556: 122-123)  
ทีวิ่จยัเก่ียวกบัสภาพปญัหาและแนวทางการพฒันา
เชิงการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 27 พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการโดย
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รวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า

1.1 ดา้นการพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา
โรงเรียนมีการดำาเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวม
เอกสารหลักสูตรศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกน
กลาง ศึกษาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือประเมินสถานภาพ
ของโรงเรียน จัดทำาโครงสร้างของหลักสูตรและ
กลุม่สาระการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหา 
ความตอ้งชมุชนและทอ้งถ่ิน เตรยีมการใช้หลกัสตูร 
นำาหลกัสตูรไปใช้ นเิทศเพ่ือการพัฒนาใช้หลักสตูร 
วางแนวทางติดตาม กำากับการนำาหลักสูตรไปใช้ 
วางแนวทางการประเมินการใช้หลักสูตร ติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร อยู่ในระดับมากทุกรายการ สอดคล้อง
กับแนวคิดของพิสณุ ฟองศรี (2550: 134-
135) หลักสูตร คือ การวางแผนหรือ จัดระบบ
ทางการศกึษาเกีย่วกบัประมวลวชิา ประสบการณ์
ต่างๆ การจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทาง
สำาหรับการปฏิบัติให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะต่างๆ ที่ 
พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การนำา
หลักสูตรไปใช้หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การนำาหลักสูตรไปใช้หรือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นหน้าที่ของผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องที่ 
จะต้องจัดส่วนประกอบต่างๆ เช่น คู่มือครู 
แผนการสอน หรอืแผนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญ หนังสือต่างๆ เอกสาร สื่อต่างๆ ฯลฯ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้หลักสูตร
บรรลุจุดมุ่งหมายได้

1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดทำาแผนการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระ หน่วยการเรียนรู้ จัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความ

ถนัดของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดบรรยากาศและ
สิง่แวดล้อมใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรู ้นำาภูมปิญัญาทอ้ง
ถิน่ เครือขา่ยผูป้กครอง ชมุชนทอ้งถิน่เขา้มามสีว่น
ร่วมในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม จัด
กระบวนการเรยีนรูใ้หย้ดืหยุ่นตามความเหมาะสม
ทั้งด้านเวลาและกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มากทกุรายการ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของปรยีาพร  
วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 2) การปรับปรุงการเรียน
การสอนให้ดีข้ึน ตั้งแต่การกำาหนดนโยบาย การ
วางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อให้เป็นไป
ตามจุดมุง่หมายของหลกัสตูรและจุดมุง่หมายของ
การศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
สอดคล้องกับแนวคิดของชนาธิป พรกุล (2544: 
46-8) กระบวนการเรียนรู้ หรือการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมทางการศึกษาทุกวิชาทุก
กิจกรรมจะต้องมีการจัดกิจกรรมเนื้อหาของการ
เรียนให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน จัดบรรยากาศและกิจกรรมการเรียน
การสอน สื่ออุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำานวย
ให้แก่ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน 
กล่าวโดยสรุปคือ ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต่างก็ได้รับ
ความรูเ้พิม่เตมิ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกมล 
ภู่ประเสริฐ (2547: 53-56) ภารกิจในการบริหาร
การเรียนการสอนเป็นการรวบรวมรูปแบบการ
เรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน เทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะเน้น 
ผู้เรียนสำาคัญที่สุด หรือเน้นการปฏิบัติจริงของ 
ผู้เรียนในสภาพของชีวิตจริง จะช่วยพัฒนาความ
สามารถด้านต่างๆ ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

การกำาหนดความต้องการในเรื่องสื่อ 
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การเรียนการสอนทีเ่หมาะสมกบักจิกรรมการเรยีน
การสอน ควรจะมีการจัดทำาบัญชีแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้/รายวิชา ไว้รวมกับรายการสื่อที่จะต้อง
จัดหาเพิม่เติม และการเตรยีมการในเรือ่งการเรยีน
การสอน จะต้องมีการจัดหา จัดทำา จัดห้องต่างๆ 
ให้พร้อมในการใช้ รวมทั้งการใช้สื่อการเรียนการ
สอนนอกห้องเรียน

1.3 ดา้นการวดัผล ประเมนิผลและเทยีบ
โอนผลการเรียน โรงเรียนมีการดำาเนินเก่ียวกับ
เครื่องมือ วิธีการประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริง จัดทำาเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
กำาหนดระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลการเรียนของโรงเรียน ส่งเสริมให้
ครูได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางการวัดผล
และประเมินผลการเรียน ส่งเสริมให้ครูจัดการทำา
แผนการวัดผลและประเมินผลการเรียน ส่งเสริม
ให้ครูดำาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน
โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงและกำากับ
ติดตามการวัดประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบ อยู่ในระดับมากทุกรายการ สอดคล้อง
กับแนวคิดของกมล ภู่ประเสริฐ (2547: 54-56) 
การประเมินผลการเรียนเป็นการวิเคราะห์และ
กำาหนดวธิกีารประเมนิผลการเรยีนในแตล่ะหนว่ย
การเรียนรู้/รายวิชาที่เป็นการประเมินตามสภาพ
จริง รวมทั้งการกำาหนดให้ชัดเจนในการประเมิน
ระหว่างปฏิบัติการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมการในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือวัดแนว
ปฏบัิติ แบบฟอรม์ทีจ่ะตอ้งใช้ได้ดว้ย ทัง้นีใ้หค้ำานงึ
ถึงมาตรฐานการเรียนรู้เป็นสำาคัญ

1.4 ด้านการพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนมีการศึกษา
วิเคราะห์ความจำาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
สง่เสรมิใหค้รผูลิต พฒันาและใช้สือ่ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม จัดหาสื่อ 

และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนางานด้านวิชาการ ประสานความ
ร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอน และประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยู่ใน
ระดับมากทุกรายการ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 211-212 การ
เลือกใช้สื่อการสอน ครูจัดทำาขึ้นเอง โดยใช้วัสดุ
ท้องถิ่น วัสดุเหลือใช้ วัสดุที่จัดซื้อมาในราคาถูก 
ให้นักเรียนจัดทำาขึ้น และอยู่ในความแนะนำาของ
ครู สอดคล้องกับแนวคิดของจันทรานี สงวนนาม 
(2545: 147) ผูบ้รหิารจะตอ้งจัดใหส้ถานศกึษามี
สื่อการเรียนการสอน เพราะสื่อเป็นสิ่งที่ช่วยให้ครู
และนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม การเรียนการสอนได้
สะดวกยิ่งขึ้น สื่อที่เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับครูผู้สอน 
เช่น เอกสาร หลักสูตร คู่มือครู บันทึกการสอน 
นอกจากนี้แหล่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เครือข่าย
การเรยีนรูท้ีส่ามารถใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง สือ่การเรียนรูเ้ปน็สว่นประกอบสำาคญัท่ีชว่ย
ใหก้ารเรยีนการสอนของครดูำาเนนิไปดว้ยดี ชว่ยให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรียนรูท้ีด่ตีามกระบวนการตา่งๆ ท่ี
หลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 130) สถานศึกษา
ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการเรียนรู้ของครู 
อาจารยบ์รรลผุล โดยการพฒันาสือ่และเทคโนโลยี
ทีม่คีวามหลากหลาย เหมาะสม และเพยีงพอใหค้ร ู
อาจารย์ได้เลือกพัฒนาและใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างได้ผล สื่อและเทคโนโลยีนั้นควร
เน้นตั้งแต่การจัดทำา จัดหาจากท้องถิ่นไปจนถึง
สื่อที่ทันสมัยเป็นสากล การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สื่อเป็นเครื่องมือ
ของการเรียนรู้ทำาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจ ความรู้สึก เพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ 
สรา้งสถานการณก์ารเรยีนรูใ้หแ้กผู่เ้รยีน กระตุน้ให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด ได้แก่ การคิด



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 46 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2559

อย่างไตร่ตรอง การคิดสรา้งสรรค์ และการคดิอย่าง
มีวิจารณญาณ ตลอดจนสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมให้แก่ผู้เรียน

1.5 ดา้นการพัฒนาแหลง่เรียนรู ้โรงเรยีน
มีการสำารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน ชุมชน 
ท้องถ่ิน จัดทำาเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ 
จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนา
ให้เกิดองค์ความรู้ ประสานความร่วมมือกับสถาน
ศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง  
ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรยีนในการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละประเมนิ
ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทุก
รายการ สอดคล้องกับแนวคิดของศิริกาญจน์  
โกสุมภ์ และดารณี คำาวัจนัง (2546: 5) การ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เป็นจัดทำาและจัดหา 
ส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการ 
เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้โดยสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน จัดทำาและจัดหาสื่อการเรียนรู้ สำาหรับการ
ศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน และสำาหรับเสริมความรู้
ของผู้สอน ศึกษาวิธีการเลือกและใช้สื่อการเรียนรู ้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม หลากหลายและ
สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของภาระ
การเรยีนรู ้และความแตกต่างระหวา่งบุคคล ศกึษา
วิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการ
เรียนรู้ที่จัดทำาขึ้นเองและนำามาใช้ประกอบการ
เรยีนรู ้โดยมกีารวเิคราะห์และประเมนิสือ่การเรยีน
รู้ท่ีใช้อยู่อย่างสม่ำาเสมอ จัดหาหรือจัดให้มีแหล่ง
การเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาและชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าแลก
เปลีย่นประสบการณก์ารเรยีนรู ้และพัฒนาสือ่การ
เรียนรู้ จัดให้มีเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือเชื่อมโยง
หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ระหว่าง

สถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชนและสังคมอื่นๆ และ
จัดให้มีการกำากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำาเนินงานเกี่ยวกับ สื่อ และการใช้สื่อการเรียนรู้
เป็นระยะๆ

1.6 ด้านการนิเทศการศึกษา โรงเรียน
มีการดำาเนินงานเกี่ยวกับการสำารวจและศึกษา
ปญัหา การตดิตามและประเมนิผลการจดักจิกรรม
การเรียนการสอนของผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการหรือ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำาปรึกษาช่วยเหลือในการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวางแผนดำาเนิน
การนิเทศภายในและการพัฒนาบุคลากร และ
ประเมินผลการดำาเนินงานการนิเทศการศึกษาอยู่
ในระดบัมากทกุรายการ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 148) การนิเทศ
การศกึษา เปน็การรว่มมอืระหว่างผูน้เิทศและผูรั้บ
การนิเทศในการช่วยเหลือ ปรับปรุง พัฒนาการ
เรียนการสอน เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีณุภาพตามจุดมุง่
หมายของหลักสูตรหรือเป็นกระบวนการทำางานที่
มุ่งสูก่ารปรบัปรุงประสทิธภิาพการสอนของครู ซงึ
จะยังผลสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ดงัจดุมุง่หมายของการศกึษา และในขณะเดยีวกนั 
การนิเทศการศึกษาต้องพิจารณาในเรื่องการ
พัฒนากลุ่มคนผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู
ใหม้คีวามรู ้ความสามารถนำาความรูค้วามสามารถ
ของตนเองมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำางาน 
สามารถทำางานด้วยความมั่นใจ มีขวัญ และกำาลัง
ใจในการทำางาน กระบวนการทำางานเป็นไปใน
ลักษณะที่ก่อการประสานสัมพันธ์อันดีปราศจาก
ความขัดแย้ง

2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมมีปัญหาน้อย
สอดคล้องกับผลการวิจัยของทวีศักดิ์  บังคม
(2550: 77-80) ที่วิจัยเกี่ยวกับปัญหา และ
แนวทางในการแก้ไขการบริหารงานวิชาการ
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ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาชลบุรีเขต 1 พบว่าโดยรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มนตรี  
วงศพ์ระราม (2551: 67-75) ทีว่จิยัเกีย่วกบัสภาพ
และปญัหางานวชิาการของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 7 พบว่าโดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอนุยา อินทร์มั่ง 
(2551: 87-91) ที่วิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
พบว่า โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิติชัย เย่ียมไธสง 
(2553: 92-94) ที่วิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การดำาเนินงานวชิาการของสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 7 พบว่าโดยรวมมปีญัหาอยู่ในระดับนอ้ย และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพัชรินทร์ สามะณี 
(2556: 122-123) ที่วิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหา
และแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 27 โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า

2.1 ทกุโรงเรยีนได้ให้ความสำาคัญของงาน
วิชาการว่าเป็นหัวใจสำาคัญของการบริหารสถาน
ศึกษา ส่วนการบริหารงานด้านอื่นๆ น้ัน แม้จะ
มีความสำาคัญเช่นเดียวกัน แต่ก็เป็นเพียงส่วน
เสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดำาเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.2 ทุกโรงเรียนได้เลือกใช้กระบวนการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เช่น วงจร
การบริหารคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
คือ การวางแผนการปฏิบัติตามแผน การตรวจ
สอบประเมินผล การปรับปรุง/การนำาไปใช้หรือ
กระบวนการบริหารงานวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 

4 ขัน้ตอนคอื การศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหาและ
ความต้องการการวางแผน การดำาเนินงานตาม
แผนและการประเมินผล

2.3 ทุกโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำางาน
วิชาการจึงสามารถแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
งานวิชาการได้ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึง
ทำาให้ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 มีความเห็นว่าปัญหาการบริหารงาน
วิชาการ โดยรวมมีปัญหาน้อย ส่วนปัญหาการ
บริหารงานวิชาการจำาแนกตามขนาดของโรงเรียน  
พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาสูงสุด คือด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การจัดทำาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และหลักสูตรท้องถิ่นยังขาดเอกสารหรือ
แนวทางทีช่ดัเจนใหค้รูไดศ้กึษา การชีแ้จงทำาความ
เขา้ใจกบัครเูกีย่วกบัหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรู ้
และหลักสูตรท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากมีข้อ
จำากัดบางอย่างเช่น วิทยากรและระยะเวลาการ
ประชุมชี้แจง การใช้หลักสูตร การติดตามและ
ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรยงัปฏบิตันิอ้ย เนือ่งจาก
ผู้นิเทศมีภาระงานมาก 

การนำาผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันา
หลักสูตรยังปฏิบัติไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
จากเหตุผลดังกล่าวยิ่งทำาให้ผู้บริหารและครูผู้
สอนโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นว่า การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษามีปัญหาสูงสุดกว่าทุกด้าน

โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหาสูงสุดคือ 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่ เป็นเช่นนี้อาจเป็น 
เพราะว่า การจัดเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครูและ
สถานศึกษาอื่นยังไม่ทั่วถึง การจัดตั้งและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนต้องใช้งบประมาณ
จำานวนมาก การนเิทศการใชแ้หลง่เรยีนรูย้งัปฏบิตัิ
น้อยเนื่องจากผู้นิเทศมีภาระงานมาก และการ
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ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ยังใช้เครื่องมือที่ยัง
ไมเ่หมาะสม จากเหตผุลดงักลา่วจงึทำาใหผู้บ้รหิาร
และครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลาง มีความเห็น
วา่การพฒันาแหลง่เรยีนรูป้ญัหาสงูสดุกวา่ทกุด้าน

3. ผลการเปรียบเทยีบสภาพปจัจบุนัและ
ปญัหาการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา สังกดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
พบว่าโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีสภาพปัจจุบัน
และปัญหาการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน
อยา่งมีนัยสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.01 สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของมนตรี วงศ์พระราม (2551: 
67-75) ที่วิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหางานวิขา
การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ 
พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีปัญหา
การบริหารงานวิขาการทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และด้านการนิเทศการศึกษา
มากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอนุยา อินทร์มั่ง (2551: 87-91) 
ที่วิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงาน
วชิาการของขา้ราชการครโูรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่าโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกันมีสภาพและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
พัชรินทร์ สามะณี (2556: 122-123) ที่วิจัย

เก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27 พบว่า 
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่ เป็นเช่นนี้อาจเป็น 
เพราะว่า

3.1 โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมี
บุคลากรมากสามารถเลือกคนที่มีความรู้ลงสู่งาน
วิชาการด้านต่างๆ ได้ครบทุกงานและปฏิบัติงาน
ได้ดีกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่ง
มีบุคลากรน้อย การจัดคนลงสู่งานวิชาการด้าน
ต่างๆ ค่อนข้างยาก คนๆ หน่ึงต้องรับผิดชอบ
หลายงานและปฏิบัติงานมาก อีกทั้งมีคาบการ
สอนมากด้วย

3.2 โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ
มีงบประมาณในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและ
สนบัสนนุการปฏบิตังิานวิชาการทกุดา้นอยา่งเพยีง
พอและมากกวา่โรงเรยีนขนาดเลก็ ขนาดกลาง ทีม่ี
งบประมาณนอ้ย เนือ่งจากการจดัสรรงบประมาณ
ใหโ้รงเรยีนตา่งๆ ทกุสำานกังานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานใชจ้ำานวนนกัเรยีนเปน็ฐานในการ
พิจารณา

3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมี
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี สนับสนุน
การปฏิบัติงานวิชาการทุกด้านอย่างเพียงพอและ
มากกวา่โรงเรยีนขนาดเลก็ ขนาดกลางทีม่ขีอ้จำากดั
ในดา้นงบประมาณในการจดัซ้ือหรอืจดัหามาสนบั
สนุนการปฏิบัติงานทุกด้าน

จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้โรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลางมีปัญหาการบริหารงาน
วิชาการทัง้ 6 ดา้นมากกว่าโรงเรยีนขนาดใหญ่และ
ใหญ่พิเศษอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01



Journal of Education, Mahasarakham University 49 Volume 10 Number 3 July – September 2016

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 ผลจากการวิจัยท่ีพบว่าโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลางมีปัญหาการบริหารงาน
วิชาการทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรยีน ดา้นการพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ด้านการนิเทศการศึกษามากกว่าโรงเรียนขนาด
ใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ผลการวิจัยครั้งนี้นำาไป
สู่ข้อเสนอแนะต่อสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โรงเรียนและผู้บริหาร ดังนี้

 1.1.1 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ควรกำาหนดนโยบายและกำากับ ติดตามโรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัดให้เน้นงานวิชาการ โดย
ใช้ปัจจัยการบริหารทุกอย่างในการบริหารงาน
วิชาการ และ จัดการฝึกอบรมครูเกี่ยวกับงาน
วชิาการ เชน่ การพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา ฯลฯ อย่างเป็น
ระบบและตามแผนที่กำาหนดไว้

 1 .1 .2 โรง เรี ยนควรสนับสนุน 
งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่จำาเป็นให้กลุ่ม
บริหาร งานวิชาการ เพื่อดำาเนินการตามแนวทาง
การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม 
และกำากับ ติดตามและนเิทศตลอดทัง้ประเมนิการ
บริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาตลอดทั้งเสริมสร้าง
ขวัญ กำาลังใจและความก้าวหน้าแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
เพราะจากข้อเสนอแนะข้างต้นเป็นปัจจัยสำาคัญ
ท่ีส่งผลให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

 1.1.3 ผู้บริหารควรตระหนักเห็น
ความสำาคัญของงานวิชาการ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผล
ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีน 4) ดา้นการ
พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 6) ด้านการนิเทศ
การศกึษา ซ่ึงเปน็งานหลกัของสถานศกึษา เพราะ
ความสำาเรจ็ของสถานศกึษาสว่นหนึง่ขึน้อยูก่บัการ
บริหารงานวิชาการ

1.2 ผลจากการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 จำานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และด้านการนิเทศการศึกษา ที่ค้นพบจาก
การวจิยัครัง้นี ้หากสถานศกึษาในสังกดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 20 จะนำาไปใช้
ควรปรบัใหเ้หมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีน เมือ่นำา
ไปใช้แล้วควรทำาการประเมินความเหมาะสมของ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการนี้ แล้ว
นำาขอ้มลูไปปรบัปรงุแนวทางการพฒันาการบรหิาร
งานวิชาการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการ ที่มีประสิทธิภาพสำาหรับ
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20

2.2 ควรทำาวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 
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2.3 ควรทำาวิจัยเกี่ยวกับความพ่ึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีน 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20

2.4 ควรทำาการวิจัยเกี่ยวกับภาวะเชิง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
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