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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชป
ระภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตามความคิดเห็นของครูผู้ส อน จาแนก
ตามเพศ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน กลุ่มประชากร จานวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การ เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ การวัดประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการนิเทศการศึกษา ตามลาดับ
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรีย นรั ช ชประภาวิทยาคม ส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ที่มีเพศ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ใน
การทางานที่แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียน
2. ปรับปรุงแบบสอบถามของศุภชัย วีระวาทิน (2550)
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3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เป็นเครื่องมือฉบับที่พร้อมเก็บข้อมูล แล้วนาไปเก็บข้อมูลเพื่อ
การวิจัยต่อไป
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุ ง
แบบสอบถามของศุภชัย วีระวาทิน (2550) โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มุ่งสารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
สอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีจานวน 36 ข้อ ลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามมาตราการวัดของลิเคอร์ทโดยกาหนด น้าหนักคะแนน
เป็น 5 ระดับ

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการบริหารงานวิช าการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารวิชาการของ
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน จาแนก ตามเพศ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
โดยผู้วิจัยใช้การดาเนินการ 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากครูในโรงเรียนรัชชประ
ภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จานวน 43 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าจานวน 36 ข้อ ที่ผู้วิจัย
ปรับปรุงของศุภชัย วีระวาทิน (2550) ครอบคลุมเนื้อหา ทั้ง 5 ด้าน ผู้วิจัยส่งและเก็บแบบสอบ ถามด้วย
ตนเอง โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนจานวน 43 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้ทดสอบค่าที (ttest)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้
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1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีสภาพการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากโดยด้านการพั ฒนากระบวนการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับ 4.14 และด้านการนิเทศการศึกษามีค่าเฉลี่ยต่าสุดที่ระดับ 3.76
1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ครูของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการส่งเสริมให้ครูทาแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับ 4.32 ส่วนมีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
ต่างๆโดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร มีค่าเฉลี่ยต่าสุดที่ระดับ 3.85
1.3 ด้า นการวั ดผลประเมิ น ผลและเทียบโอนผลการเรี ยน ครู มีความคิดเห็ นต่อการบริ ห ารงาน
วิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ด้านการ
วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการจัดทา
เอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสู งสุดที่ระดับ 4.23 ส่วน
จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียน จากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ
และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด มีค่าเฉลี่ยต่าสุดที่ระดับ 3.59
1.4 ด้านนิเทศการสอน ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ด้านนิเทศการสอน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการจัดทาแผนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ที่ระดับ 3.87
ส่วนมีการรายงานผลการนิเทศการศึกษาและนาผลไปพัฒนางานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่าสุดที่ระดับ 3.63
1.5 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
รัช ชประภาวิทยาคม สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 11 ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีประชุมชี้แจงครูและบุคลากรในสถานศึกษา
เพื่อให้เหตุผลและความจาเป็นในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่
ระดับ 4.31 ส่วนมีการประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาใน
การประเมินเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีค่าเฉลี่ยต่าสุดที่ระดับ 3.65
2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
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พบว่า ทั้ง 5 ด้าน ครูเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิ ชาการของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
2.2 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จาแนกตามวุฒิทางการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิ จารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 5 ด้าน ครูที่มีวุฒิปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
2.3 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เ มื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 5 ด้าน ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 10 ปีและตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลวิจัย
จากผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายดังนี้
1.ระดับ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ยนรัช ชประภาวิท ยาคมสั งกั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านได้ดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นสิ่งที่
สถานศึกษามีความจาเป็นจะต้องมีการปรับปรุง พัฒนาในทุกปีการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศุภชัย วีระวาทิน ( 2550) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1)สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระบุรี เขต 1 มีสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็
พบว่าด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยัง สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของสมชาย ชูเลิศ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับของสภาพการ
บริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมศักดิ์ ชู
ช่วง ( 2551) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสัง กัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาสุโขทัย เขต 2 การบริหารงานวิชาการ 12 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนการ
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วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ประชาชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
การสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา ในภาพรวมทุก
ด้านพบว่าการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มี
การปฏิบัติมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและด้านที่มีการปฏิบัติมากเป็น
อันดับสุดท้าย คือด้านการนิเทศการศึกษา
1.2 ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ครูมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับครูผู้สอนและ
ถื อว่ าเป็ น หั ว ใจส าคั ญของงานวิ ช าการดั งนั้ นท าให้ ครู ผู้ ส อนมี ความคิ ดเห็ นต่ อการบริ ห ารด้ านการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศุภชัย วีระวาทิน ( 2550) ได้ศึกษาสภาพ
และปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1)สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 1-2
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 มีสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านก็ พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมชาย ชูเลิศ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับของสภาพการ
บริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และยังสออดคล้องกับผลงานวิจัยของสมศักดิ์ ชู
ช่วง ( 2551) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาสุโขทัย เขต 2 การบริหารงานวิชาการ 12 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ประชาชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
การสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา ในภาพรวมทุก
ด้านพบว่าการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มี
การปฏิบัติมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและด้านที่มีการปฏิบัติมากเป็น
อันดับสุดท้าย คือด้านการนิเทศการศึกษา
1.3 ด้านการวัดผลประเมิน ผลและเทียบโอนผลการเรียน ครูมีระดับความคิดเห็ นต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศุภชัย วีระวาทิน (2550) ได้ศึกษาสภาพและปัญหา
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การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1)สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาสระบุ รี เขต 1 มีส ภาพการบริ ห ารงานวิช าการในภาพรวมระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีสภาพการบริหารอยู่ใน
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมศักดิ์ ชูช่วง ( 2551) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาสุโขทัย เขต
2 การบริหารงานวิชาการ 12 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลและการเทีย บโอนผลการเรียนการวิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา การพัฒ นาแหล่ งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว
การศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ประชาชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา ในภาพรวมทุกด้านพบว่าการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับ
แรก รองลงมาคือ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและด้านที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับสุดท้าย คือด้านการ
นิเทศการศึกษา และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ลี ฝูง (2552) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปั ญหาการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการนครหลวงเวียงจันทร์ ผลการวิจัยพบว่า 1.
สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการนครหลวงเวียงจันทร์ ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูอยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านนิเทศการสอน ครูมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประ
ภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สมศักดิ์ ชูช่วง ( 2551) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาสุโขทัย เขต 2 การบริหารงานวิชาการ 12
ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและการ
เทีย บโอนผลการเรีย นการวิจั ยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่ประชาชน การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันที่จัดการศึกษา ในภาพรวมทุกด้านพบว่าการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและด้านที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับสุดท้าย คือด้านการนิเทศการศึกษาและยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ลี ฝูง (2552) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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สังกัดแผนกศึกษาธิการนครหลวงเวียงจันทร์ ผลการวิจัยพบว่า 1.สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการนครหลวงเวียงจันทร์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอยู่ในระดับมาก
1.5 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครูมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมชาย ชูเลิศ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับของ
สภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของสมศักดิ์ ชูช่วง ( 2551) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 2 ผลการวิ จั ย พบว่ า สภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาสุโขทัย เขต 2 การบริหารงานวิชาการ 12 ด้าน
ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและการเทียบ
โอนผลการเรียนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ประชาชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น การสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัด
การศึกษา ในภาพรวมทุกด้านพบว่าการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคื อ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ด้านที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับสุดท้าย คือด้านการนิเทศการศึกษา
2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทั้ง 5 ด้าน ครูเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชป
ระภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าไม่
ว่าครูเพศหญิงหรือเพศชายก็ต้องทาเดินงานวิชาการตามกรอบข้อปฏิบัติของโรงเรียนเหมือนกันซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย ชูเลิศ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ของการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างวุฒิการศึกษา และประสบการทางานของครูโดยภาพไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอนพบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
2.2 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จาแนกตามวุฒิ ทางการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 5 ด้าน ครูที่มีวุฒิปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อสภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
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11 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมชาย ชูเลิศ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ระดับของสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับของการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างวุฒิการศึกษา และประสบการทางานของครูโดยภาพไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอนพบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
2.3 การเปรีย บเทีย บการบริห ารงานวิชาการของโรงเรียนรัช ชประภาวิทยาคม สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 11 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 5 ด้าน ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 10 ปีและ
ตั้งแต่10 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัดสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมชาย ชูเลิศ (2553)
ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการบริห ารงานวิช าการของโรงเรียนประถมศึกษาสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับของสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ส่วนระดับของการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทางาน
ของครูโดยภาพไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอนพบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ0.01

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยสามารถเรี ย งล าดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการจากมากไปหาน้ อ ยได้ ดั ง นี้ การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ การนิเทศการศึกษาโรงเรียนควรมีการกาหนดมาตรการเพื่อปรับปรุง และ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ดังต่อไปนี้
1. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนควร มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่ม สาระ
ต่างๆโดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร
2. ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนควรจัดให้มีการเทียบโอนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียน จากสถานศึกษาอื่น
3. ด้านการประกันคุณภาพการศึ กษา โรงเรียนควรมีการประสานงานกับสานักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
4. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนควรมีการชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรให้แก่นักเรียน
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
5. ด้านการนิเทศการศึกษา โรงเรียนควรมีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่างๆโดยเน้น
การนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
จากความความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆเช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ
เพื่อได้ผลการศึกษาที่หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
เท่านั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

