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สภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรตำมควำมคิดเหน็ของผู้บริหำรและครูในโรงเรียน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

Academic Management Situations According to the Opinions of School 
Administrators and Teachers at Schools under the Secondary Educational Service 

Area Office 2 
 

ธญัญารตัน ์ บญุพว่ง 
โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา เขต 2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรียบเทียบสภาพการบรหิารงานวิชาการตามความ
คิดเห็นของผูบ้รหิารและครูในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 จ าแนกตาม 
ต าแหน่ง ประสบการณก์ารท างาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครั้งนี ้ไดแ้ก่ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูผูร้บัผิดชอบงานวิชาการในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 2 โดยศกึษาจากกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 80 คน จาก 52 โรงเรยีน ซึง่ไดจ้ากการสุม่โดยวิธี 
Proportional Stratified Simple Random Sampling เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามแนวคิดของ Likert Five’s Rating Scale สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ( t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบรายคู่แบบ Scheffe’s และ LSD 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่าดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สดุ รองลงมาคือดา้นการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และดา้นการวิจัยเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา ตามล าดับ และ 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามความ
คิดเห็นของผูบ้รหิารและครูในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 จ าแนกตาม
ต าแหน่งพบวา่ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่
แตกต่างกันในดา้นการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ละดา้นการ
พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาเม่ือจ าแนกตามประสบการณก์ารท างานพบว่าใน
ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าแตกต่างกันใน
ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดา้นการนิเทศการจัดการศึกษา และเม่ือจ าแนกตาม
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ขนาดของสถานศึกษาพบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดา้นการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูส้ว่นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
 
ค ำส ำคัญ: การบรหิารงานวิชาการ, มธัยมศกึษา 
 
ABSTRACT  

This study aimed to study and compare the academic management situations 
according to the opinions of school administrators and teachers at schools under the 
secondary educational service area office 2  which classified by job position, working 
experience, and school size. The samples used in this study were school administrators and 
teachers who responsible for academic aspects of schools under the secondary educational 
service area office 2  which were selected by proportional stratified random sampling 
technique. The samples used in this study were 108  school administrators and teachers from 
52  schools. The research instrument was the Likert five’s rating scale questionnaire. Statistics 
used in data analysis were percentages, means, standard deviations, t-test, and F-test with the 
Scheffe’s and LSD pair comparison method. 

The research findings were revealed that 1)  the situations of academic management 
according to the opinions of school administrators and teachers at schools under the 
secondary educational service area office 2  in overall aspects was at high level. When 
considering in each aspect was found that the aspect of school quality assurance development 
had the highest level, followed by the aspect of measurement, evaluation, and grade 
transference, and the aspect of research for educational quality respectively; and 2 )  the 
comparative study of academic management situations according to the opinions of school 
administrators and teachers at schools under the secondary educational service area office 2 
which classified by job position was found that there was statistically significant difference at 
0 .05  level in overall aspect. When considered in each aspect was found that the aspect of 
curriculum development, learning process development, and the aspect of internal quality 
assurance were significantly difference. When classified by working experience was found that 
there was statistically difference at 0 .05  level in overall aspect. When considered in each 
aspect was found that the aspect of research for educational development and the aspect of 
educational supervision were significantly difference. When classified by school size was found 
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that the aspect of learning process development was statistically different at 0 .05  level, but 
there was no significantly different at 0.05 level of the total aspect.   
 
Keywords: Academic Administration, Secondary Education 
 
บทน ำ 

การบริหารงานวิชาการนบัว่าเป็นหวัใจ
ที่มีความส าคญัของการบรหิารสถานศกึษาและ
เ ป็นส่ วนหนึ่ ง ของการบริห า รกา รศึ กษา  
ซึ่งผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
จากการศึกษาของ อภิชา  พุ่มพวง (2559)  
ได้ศึกษา ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดั
สมุทรปราการ  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการศึกษา
พบว่าปัญหาโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา ดา้น
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษา ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
ตามล าดบั 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวจึงสรุปไดว้่า 
มีความจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
คุณภาพของผูเ้รียนที่ไดม้าตรฐานสูงในระดับ
สากล เพื่อให้สามารถเผชิญปัญหาและการ
เปลี่ยนแปลง ด ารงตนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และร่วมรับผิดชอบพัฒนาชุมชน 
ประเทศชาติและสงัคมโลก การจัดการศึกษาที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถสนองความ
ต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น 

และประเทศ ซึ่งก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วไดด้ีเท่าที่ควร การศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า
ผู้เรียนทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรูแ้ละ
พฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญั
ที่สุด (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
กระทรวงศกึษาธิการ, 2553) 

ด้วยเหตุและผลดังที่กล่าวมาข้างต้น 
ผูว้ิจัยจึงตระหนักดีว่าการบริหารงานวิชาการ
นบัว่าเป็นหวัใจที่มีความส าคญัของการบริหาร
สถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ซึ่งผู้บริหารจะตอ้งให้ความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ดังนัน้ ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
2 ทั้งนี ้ เพื่ อให้ได้สารสนเทศน าไปใช้เ ป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารใหส้อดคลอ้ง
กบัจดุมุ่งหมายของการจดัการศกึษา 
 
วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 

2. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ าแนกตาม 
ต าแหน่ง ประสบการณก์ารท างาน และขนาด
ของสถานศกึษา 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

การศึกษาในครัง้นีมุ้่งศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยมี
ข อ บ ข่ า ย ข อ ง เ นื ้ อ ห า ใ น ง า น วิ ช า ก า ร 
ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา 2)  ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ้3) ดา้นการวดัผลประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียนรู ้4) ดา้นการวิจยัเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการนิเทศ
การศึกษา และ 6) ดา้นการพัฒนาระบบการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ 
ไดแ้ก่ ผู้อ  านวยการและรองผู้อ  านวยการฝ่าย
วิชาการหรือหัวหน้างานวิชาการในโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา
เขต 2 จ านวน 80 คน จาก 52 โรงเรียน 

 
กรอบแนวคดิในกำรวิจัย 
ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจมี
จุดประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ
การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้างานวิชาการ จ านวน  

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. ต าแหน่ง จ าแนกเป็น 

   1.1 ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

   1.2 รองผูอ้  านวยการ/หวัหนา้งานวิชาการ 

2. ประสบการณก์ารท างาน จ าแนกเป็น 

   2.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 

   2.2 5 – 10 ปี 

   2.3 11 ปีขึน้ไป 

3. ขนาดของสถานศกึษา จ าแนกเป็น 

   3.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก 

   3.2 โรงเรยีนขนาดกลาง 

   3.3 โรงเรยีนขนาดใหญ่ 

   3.4 โรงเรยีนขนาดใหญ่พิเศษ 

สภาพการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนสงักดั

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 

จ าแนกเป็น 

1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

2. การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้

3. การโอนผลการเรยีน 

4. การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา 

5. การนิเทศการศกึษา 

6. การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน

สถานศกึษา 
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80 คน ไดจ้ากการเปิดตารางของ Krejcie and 
Morgan (1970) ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้
วิ ธี ก า ร สุ่ ม แ บ บ ชั้ น ภู มิ ต า ม สั ด ส่ ว น 
(Proportional Stratified Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดับ ตามวิธีของ Likert เม่ือไดแ้บบสอบถาม
แ ล้ ว ผู้ วิ จั ย น า แ บบส อบถ า มที่ ไ ด้ ไ ป ใ ห้
ผูท้รงคณุวฒุิจ านวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา แลว้ค านวณค่าดชันี
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง  ( Item Objective 
Congruence: IOC) ของขอ้ค าถามในแต่ละขอ้
เพื่อเลือกขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.60 ขึน้
ไป ได ้34 ขอ้ จาก 34 ขอ้ แลว้น าไปทดลองใช ้
( Try Out) กั บ ผู้ บ ริ ห า ร  1 5  ค น แ ล ะ ค รู
ผูร้บัผิดชอบงานวิชาการ 15 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจากนั้นน าข้อมูลที่ ได้มาวิ เคราะห์
ค่าสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ไดค้่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ 
0.94 จากนั้นน าแบบสอบถามที่หาค่าความ
เช่ือมั่นแลว้ไปเก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยั
ท าการเก็บข้อมูลดว้ยตนเอง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สถิติที่ ใช้ตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่  การ
ทดสอบค่าที  ( t-test Independent) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
 

สรุปผลกำรวจิัย  
สภาพการบริหารงานวิชาการตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.92) และ
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการพัฒนา
ระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ (�̅� = 4.44) รองลงมาคือดา้น
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ

เรียน (�̅� = 4.21) และดา้นการวิจยัเพื่อพฒันา

คุณภาพการศึกษา (�̅� = 3.14) ตามล าดับ 
2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
วิชาการตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู
ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งพบว่า
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า
แตกต่ า งกัน ในด้านการพัฒนาหลักสูต ร
สถานศกึษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู ้
และดา้นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภ า ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ม่ื อ จ า แ น ก ต า ม
ประสบการณ์การท างานพบว่าในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าแตกต่างกนัใน
ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษาและ
ดา้นการนิเทศการจดัการศกึษา และเม่ือจ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดา้น
การพัฒนากระบวนการเรียนรูส้่วนในภาพรวม
ไม่แตกตา่งกนั 
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อภปิรำยผล 
จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ

สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้วิจัย
สามารถอภิปรายผลของการวิจยัที่พบไดด้งันี ้

สภาพการบริหารงานวิชาการตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 2 มีสภาพการบริหารงานวิชาการใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เ ม่ือเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี ้ ด้านการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา รองลงมาคือด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และดา้น
การพฒันากระบวนการเรียนรู ้ตามล าดบั ทัง้นี ้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
2 ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบรหิารงาน
วิชาการมาเป็นอันดับแรก เช่น ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหค้รูออกไปหาความรูโ้ดยการไปเขา้
ร่วมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ จิระศกัดิ ์อินทรห์อม (2548 อา้งถึง
ใน ทิพยาภรณ ์เตียวเจรญิ, 2555) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
ส านัก งาน เขตพื ้นที่ ก า รศึ กษาปทุมธานี  
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 ตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของการบริหารงานวิชาการ
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม
ต าแหน่งพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด
โดยมีความคิดเห็นในดา้นการบริหารหลกัสตูร 
ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรูแ้ละดา้นการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแตกต่างกัน จากผลการคน้พบนี ้
ชีใ้หเ้ห็นว่าผูบ้รหิารมกัจะมองการบรหิารงานว่า
ยงัคงอยู่ในระดบัต ่าเพื่อตอ้งการช่องว่างในการ
พฒันาส่วนครูนัน้ก็จะมีความเห็นที่ตรงขา้มกัน
กับผู้บริหารเพื่อเป็นการป้องกันภาระงานที่
อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
ปริศนา  สีเงิน (2559) ที่ได้ศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 7 พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด การเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา
เขต 7 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

เ ม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด
โดยมีความคิดเห็นต่างกันในดา้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและด้านการนิเทศ
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การจัดการศึกษา จากการคน้พบนีอ้าจเป็นไป
ไดว้่าผูท้ี่มีประสบการณน์อ้ยกว่ายงัคงตอ้งการ
การพัฒนาตน เอง  มีความมุ่ งมั่ น ในการ
ปฏิบตัิงาน ซึง่จะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกนักบัผู้
ที่ มีประสบการณ์มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นิลวรรณ  วัฒนา (2556)  
ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังาน
เ ขตพื ้นที่ ก า รศึ กษามัธยมศึ กษา  เ ขต  8  
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก สงักดั
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
8 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และ
ที่ตั้งโรงเรียน พบว่า มีสภาพการบริหารงาน
วิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05  

เม่ือจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา
พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดโดยมี
ความคิ ด เห็ นต่ า งกัน ในด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้จากทฤษฎีการบริหาร 4M 
ซึ่งประกอบไปดว้ย คน เงิน วัสดุอุปกรณ ์และ
การจดัการ การบรหิารสถานศกึษาจะตอ้งตัง้อยู่
บนพืน้ฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ในการพฒันา
นัน้ยงัคงประสบปัญหาเช่น ปัญหาดา้นบคุลากร 
อุ ป ก รณ์  อ า ค า ร ส ถ า น ที่  ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ ซึ่งในปัจจุบันนี ้ในการจัดสรร
งบประมาณถกูจ ากดัดว้ยจ านวนนกัเรียนจึงท า

ใหใ้นแต่สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกนันัน้ ส่งผล
ถึงคณุภาพในการพฒันากระบวนการเรียนรู ้ซึ่ง
ส อดคล้อ ง กั บ ผ ลก า ร วิ จั ย ข อ ง  ธ วั ช ชั ย  
ธรรมคงทอง (2555) ที่ไดศ้ึกษาการศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 17 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของโรง เรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 17 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ในการ

พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ควรมีการวิเคราะห์
เอกสารต่างๆ มีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ของชุมชนและทอ้งถิ่นเพื่อก าหนดเป็นหลกัสตูร
สถานศึกษา และควรมีการทดลองใชห้ลกัสตูร
สถานศกึษาก่อนใชง้านจรงิ 

2. ดา้นการจัดกระบวนการเรียนรู ้ใน
การพฒันากระบวนการเรียนรู ้ควรมีการจดัการ
เรียนรู ้ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ที่ค  านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบคุคลมีการจดัท าขอ้มลูผูเ้รียน
เป็นรายบคุคลเพื่อจดัการเรียนรูไ้ดเ้หมาะสมกบั
ระดับการจัดสรรงบประมาณ ควรค านึงถึง
สภาพที่ เป็นจริงไม่ควรยึดที่ จ  านวนนักเรียน
เพียงอย่างเดียว 

3. ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน ควรมีการพฒันาเครื่องมือวดั
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และประเมินผลของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และมีความเหมาะสมชัดเจนสอดคล้องกับ
มาตรฐาน เหมาะสมตามสภาพจรงิ 

4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ควรมีการสรา้งเครือข่ายในการวิจัย
กระบวนการจัดการเรียนรูภ้ายในโรงเรียนและ
ระหว่างโรงเรียนและส่งเสริมให้การวิจัยเป็น
สว่นหนึ่งของการจดัการเรียนการสอน 

5. ดา้นการนิเทศการศึกษา ควรจัดให้
ครูได้มี โอกาสประชุมอภิปรายปัญหาและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับงานวิชาการ
ระหว่างครูด้วยกัน จัดศึกษาดูงานโรงเรียน
ตวัอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการจดั
กระบวนการเรียนรู ้

6 . ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ควรจัด
กิจกรรมเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ เรื่องระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการ
จัดท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 
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