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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร 
จ านวน 320 คน และได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น เครื่องมือใช้ในการวิเคราะข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t – test แบบ One way 
ANOVA) ทดสอบความแตกต่าง ระหว่างตัว
แปร 2 กลุ่ม การทดสอบค่าเอฟ (F – test แบบ 
One way ANOVA) ทดสอบความแตกต่าง 
ระหว่างตัวแปร 3 กลุ่ม และหากพบว่ามีความ
แตกต่าง ผู้วิจัยท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตาม
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   เขต 3 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้าน
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านที่มีการปฏิบัติ
ต่ าสุด คือ ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3ตาม
ความคิดเห็น จ าแนกตามระดับการศึกษา ใน
ภาพรวม พบว่า ผู้มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
และผู้มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา ด้ านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการ วัดผล ประเมินผล 
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ด้านการแนะแนว ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มี

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสมีา 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการปฏิบัติแตกต่าง
กันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
ส าหรับด้านอื่นๆมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

3. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ตาม
ความคิดเห็น จ าแนกตามประสบการณ์สอนที่
ต่างกัน พบว่า ในภาพรวมและการปฏิบัติงาน 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านพัฒนา
หลั กสู ต รสถานศึ กษา  ด้ านการพั ฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการ วัดผลประเมินผล
และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
ด้านการนิเทศ ด้านการแนะแนว ด้านพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพในและมาตรฐาน
การศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ มีการปฏิบัติแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับ
ด้านอื่นๆมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

 
 

ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ 
 
 

Abstract 
 This purpose of the research was to 
study and compare academic administration in 
opportunity expansion school under Surin 
primary educational service area office 3.The 
sample was 319 personnel with stratified 
random sampling. The data was collected by 
questionnaires with 5 rating scales. The IOC 
was between 0.67- 1.00 and the reliability was 

0.80. The data analysis was used frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-
test (One way ANOVA) and the researcher 
compared by least significant difference by 
Scheff’s method. 
 The result of the research revealed that,  

1. Academic administration in 
opportunity expansion school under Surin 
primary educational service area office 3 as a 
whole was at the high level. When considering 
each aspect found that the highest operation was 
the learning process development and the lowest 
operation was the community support to 
academic excellence. 

2. The comparison of the 
opinion about academic administration in 
opportunity expansion school under Surin 
primary educational service area office 3, 
classified by the education  level, the overall 
found that people who graduated bachelor 
degree and higher than bachelor degree had the 
opinion about the operation in local curriculum 
development, instructional in the educational 
institution, the learning process development, 
the evaluation and assessment , the record 
transfer management , the research for education 
quality development in the educational 
institution, the counseling, the community 
support to academic excellence with the 
operation were statistically significant difference 
at 0.05. Unless the other operation was not 
different. 
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3. The comparison of the  
opinion about academic administration in  
opportunity expansion school under Surin 
primary educational service area office 3, as 
perceived by personnel and classified by the 
working experience, the overall  and the 
operation about local curriculum development, 
instructional in the educational institution, 
learning process development , the evaulationa 
nd assessment , the record transfer management 
, the research for education quality development 
in the educational institution, supervision, the 
counseling, the internal quality assurance system 
development and the educational standard, the 
community support to academic excellence 
were statistically significant difference at 0.05. 
Unless the other operation was not different. 
 
 

Keywords : Academic Management 
 
 

บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่ง
ใ น ก า รพั ฒ น า คน ให้ มี คุ ณ ภ าพ แ ล ะ มี
ความสามารถ ที่จะปรับตัวให้รู้และเท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และการ
พัฒนาสถานศึกษาให้ เป็นองค์กร แห่งการ
เรียนรู้ รวมไปถึงการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ เป็นสิ่ งที่สังคมยุคปัจจุบัน
ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นการ พัฒนาที่ยั่งยืน มีดุลย
ภาพทั้ ง เศรษฐกิ จ  สั งคม การเมื อง  และ

สิ่งแวดล้อมและมุ่งไปสู่การอยู่ดีมีสุขของคน
ไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4)    
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาซึ่งจัดการศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาต้อนต้นใน สังกัดในเขต 6 อ าเภอ 
คือ อ าเภอปราสาท อ าเภอสังขะ อ าเภอกาบเชิง 
อ าเภอบัวเชด อ าเภอศรีณรงค์ และอ าเภอพนม
ดงรัก รวมทั้งสิ้นจ านวน 62 โรงเรียน มีผลการ
สอบ O-net อยู่ในระดับต่ ากว่าของค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า ซึ่ง
เป็นผลมาจากการขาดประสิทธิ ภาพจั ด
การศึกษา สถานศึกษายังไม่ได้ด าเนินการ
พัฒนางานด้านวิชาการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องโดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทาง 
การศึกษาเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัด
การศึกษาให้เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
โรงเรี ยนจึ งขาดความพร้อมทั้ ง  ทางด้ าน
งบประมาณและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ตรงกับสาขาวิชาเอก เพื่อให้
สถานศึกษาด าเนินการจัด การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาใน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 จะน าข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบาย แนวทางแผนงานก ากับติดตาม 
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการอันจะส่งผล
ถึงคุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็น การเปรียบเทียบความก้าวหน้า
ในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
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คุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงใน
ยุค ปัจจุบัน 
 จากความเป็นมาและความส าคัญ
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การบริหารงานวิชาการมี
ความส าคัญและ จ าเป็นต่อการพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตาม 
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการจัดเป็นงานหลัก
หรือภารกิจหลักของสถานศึกษา โดยมีขอบข่าย
และภารกิจของงาน 12 ด้าน คือ 1) ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2) ด้านการวางแผนงาน
วิชาการ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 5) ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  6) ด้านการ วัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9) ด้านการนิเทศการศึกษา 10) ด้านการแนะ
แนว 11) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา และ 12 ) ด้าน
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการ
บริหารงานวิชาการของ บุคลากรในสถานศึกษา
ในองค์ประกอบ 12 ด้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาบุคลากรในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา และ ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน 
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนางานวิชาการของ
สถานศึกษา และพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็น
ข้อมูลในการบริหารงาน วิชาการ เพื่อพัฒนา
การศึกษาในระดับชาติต่อไป    
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์เขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 จ าแนกตามระดับ
การศึกษา และประสบการณ์สอน 

 
ขอบเขตของปัญหา 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ตามขอบข่ายงาน 12 
ด้าน ตามกรอบการบริหารงานวิชาการการ
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.2550 (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550: 29) 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร  ได้ แก่  บุ คลากรใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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สุรินทร์เขต 3 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1,874 
คน  

2.กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ได้จ านวน 320 คน ได้โดยการสุ่มแบบ
แบ่งแยกชั้น ประกอบไปด้วยโดยการจ าแนก
ตามระดับการศึกษา บุคลากรระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 124 คน สูงกว่าปริญญาตรี 
จ า นวน  1 95 คน  จ า แนกบุ คล าก รต าม
ประสบการณ์ ในการสอน ต่ ากว่ า  10  ปี 
จ านวน 107 คน ตั้งแต่ 10 – 20 ปี จ านวน 176 
คน มากกว่า 20 ปี จ านวน 37 คน 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
สอน   

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของบุคลากรเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต  3  แบบสอบถามมีลั กษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบ 

มาตราส่วนประมาณค่า  (Ratting 
scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert) จ านวน 
68 ข้อ มี 5 ระดับได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 

วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาต่อ
ผู้ อ านวยการโรง เรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึ กษาสุ ริ นทร์ เ ขต  3  พร้ อมกั บ
แบบสอบถามเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง  ผู้ วิ จั ยติดตามเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้
แบบสอบถามกลับคืน 319 ชุด คิดเป็นร้อยละ
ร้อย  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการสอน
ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหา
ค่ า ค ว า ม ถี่  ( Ferquency)  แ ล ะ ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage) 
 5.2 วิ เคราะห์การด าเนินงานการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทั้ง
ภาพรวม รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าคะแนน
เฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 
จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยการทดลองใช้
วิธีการทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent 
Samples) 
 5.4 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 
จ าแนกตามประสบการณ์สอน โดยทดลอง
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
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ANOVA) และหากพบว่ามีความแตกต่างกัน 
จะท าการทดสอบความต่างรายคู่ด้วยการ
ค านวณในทางสถิติ  โดยวิ ธี ของ เชฟเฟ 
(Scheffe”)  
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1) การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติ
สูงสุด คือด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
รองลงมาคือ ด้านการวัด ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน และด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ตามล าดับ 
ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 2)  การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์เขต 3 จ าแนกตามระดับการศึกษา ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่ างกันอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบ
เป็นราบด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการ วัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา ด้านการแนะแนว ด้านการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มี

การปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส าหรับด้านอื่นๆมีการปฏิบัติ
ไม่แตกต่างกัน 
 3)  การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์เขต 3 ตามความคิดเห็น จ าแนกตาม
ประสบการณ์สอนที่ต่างกัน พบว่า ในภาพรวม
และการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการ 
วัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ด้านการนิเทศ ด้าน
การแนะแนว ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการ
ปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส าหรับด้านอื่นๆมีการปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน 
 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 1)  ผลการศึกษาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ในภาพรวมมีด้านที่
มีการปฏิบัติมากที่สุดอยู่สองด้าน คือ ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้  ด้ านการวั ด 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน สาเหตุที่ เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
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สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญและกวดขันการ
ด าเนินงานของบุคลากร มีการนิเทศ ติดตามให้
ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพราะทั้งสองด้านจะ
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาจะน าไปสู่ การ
รับรองระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาทุกแห่งจึงมีในการปฏิบัติในสอง
ด้านนี้ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาด้าน
ที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทั้ งนี้อาจ
เนื่องมาจาก สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ยัง
ไม่ในความพร้อมทั้งในเรื่องบุคลากร อาคาร 
สถานที่ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง 
ๆ จึงยังไม่ได้ให้การสนับสนุนกับชุมชนได้
เท่าที่ควร ท าให้บุคลากรมีความเห็นว่า การ
ส่งเสริมชุมชนยังมีการปฏิบัติต่ ากว่าด้านอื่นๆ
ในขณะเดียวกับชุมชนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ยัง
ไม่มีความเข้มแข็งเท่าที่ควร ยังไม่มีการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ทางวิชาการให้กับชุมชน 
 เมื่อพิจารณาการปฏิบัติเป็นรายข้อ
ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ทั้งหมด มี
รายการด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษาในประเด็น คือ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัด
โครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางาน
และสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน กับ 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้ องกั บมาตรฐานการศึ กษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการ
ของชุมชนในระดับที่ต่ า เพียงสองข้อของการ
ประเมิน ยิ่งแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาในเรื่อง
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษายังขาดความเข้มแข็ง ยังมี
จัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงาน
ประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ยังด้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
แสดงว่าในเรื่องของ จั ด ระบบบริ ห า รและ
สารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อ
ต่อการพัฒนางานและสร้างระบบประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐชานันท์ สุทธิแพทย์ (2552) เรื่องการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบั วล าภู  เ ขต  2 พบว่ า  สภาพการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านที่
มี ก ารปฏิบั ติ สู งสุ ด  คื อ  ด้ านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด 
คือ ด้านประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมัย อดทน (2551) เรื่อง การศึกษา
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ 
และครูผู้สอน ต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี อบมา 
(2552) เรื่อง การบริหารวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้ง
ในภาพรวมและรายด้าน โดยด้านทีม่ีการปฏิบัติ
สู งสุดคือ  ด้ านการวางแผนงานวิชาการ 
รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ส่วนที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา 
 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรในระดับการศึกษาปริญญา
ตรีและตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป โดยภาพรวม
ระดับการศึกษาปริญญาตรีกับตั้งแต่ปริญญาตรี 
มีการปฏิบัติแตกต่างกันเกือบทุกด้านทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรีกับ
ตั้งแต่ปริญญาตรี  มีความเข้าใจและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไม่เท่ากัน ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรใน
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานสูงกว่าระดับการศึกษาตั้งแต่
ปริญญาตรีขึ้นไป แสดงว่า สถานศึกษาในเรื่อง
ของการบริหารงานวิชาการยังขาดการประชุม 
สัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่จะท าให้เกิด

ความเข้าใจในการท างานได้อย่างเท่าเทียมกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐชานันท์ สุทธิ
แพทย์ (2552) เรื่องการบริหารงานวิชาการ
ความแตกต่างของบุคลากรในระดับการศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
หนองบัวล าภู เขต 2 พบว่า การเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานวิชาการถึงความแตกต่าง
ของบุคลากรในระดับการศึกษา จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม 
มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .05 โดยบุคลากรที่ มี ระดับ
การศึกษามากมีการปฏิบัติมากกว่าบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาน้อย และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนวพร สุวรรณอภิชน (2553) เรื่อง การ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีการปฏิบัติแตกต่ างกันอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวม
และรายด้านโดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมีมากกว่าบุคลากรระดับการศึกษา
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 
 3)  ผลการเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
สอนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกัน
ร ะห ว่ า ง ป ร ะสบก า รณ์ ใ น ก า รสอนที่
ประสบการณ์ต่างกัน โดยเฉพาะประสบการณ์
ในการสอนต่ ากว่า 10 ปีจะมีการปฏิบัติที่
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แตกต่างกับประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 
10–20 ปี และประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 
20 ปี แต่ประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 10 – 
20 ปี และประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 20 
ปี ยังมีความแตกต่างเช่นกันในหลาย ๆ ด้าน 
ประสบการณ์ในการสอนต่ ากว่า 10 ปีจะมีการ
ปฏิบัติแตกต่างกว่าประสบการณ์ในการสอน
ตั้งแต่ 10 – 20 ปี และประสบการณ์ในการสอน
มากกว่ า  20 ปี  ทั้ ง นี้ อ า จ เ ป็ น เพร า ะ ว่ า 
ประสบการณ์ในการสอนต่ ากว่า 10 ปี บุคลากร
อาจเป็นบุคลากรที่บรรจุใหม่ มีประสบการณ์
ทางการท างานน้อย ท าให้การบริหารงานใน
เรื่องของการบริหารงานวิชาการแตกต่างกว่า
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการสอนอื่นๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรี อบมา (2552) 
เรื่องการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการสอน ในภาพรวมมร
การปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์
ในการสอนน้อยกว่า 10 ปี มีการปฏิบัติร้อยกว่า
ประสบการณ์ที่มีกว่า 10 ปีขึ้นไปตามล าดับ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา วงศ์
สุวรรณ (2552) เรื่องการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการ
สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ .01 ทั้งภาพรวมและรายด้าน 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 สถานศึกษาควรจัดให้มีโครงการ
สร้ างความเข้มแข็ งให้กับชุมชน พัฒนา
บุคลากรในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ และจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อบริการงานวิชาการแก่
ชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่ วมในงานวิชาการของสถานศึกษาซึ่ ง
ผลการวิจัยพบว่าเป็นด้านที่มีการปฏิบัติต่ ากว่า
ด้านอื่น ๆ    
  1.2 สถานศึกษาควรก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้ องกั บมาตรฐานการศึ กษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการ
ของชุมชนผลการวิจัยพบว่าเป็นด้านที่มีการ
ปฏิบัติต่ ากว่าด้านอื่น ๆ  
  1.3 สถานศึกษาควรมีการพัฒนา
หลั กสูตรและความรู้ ในด้ านต่ าง  ๆ  ให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เช่น
หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ด้ านอาชีพและศิลปวัฒนธรรมต่ าง  ๆ ที่
สอดคล้องกับชุมชน ซึ่งจากผลการวิจัยในด้าน
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการพบว่ายังมีการปฏิบัติต่ ากว่าด้านอื่น ๆ 
  1.4 สถานศึกษาควรสร้างความรู้
ความเข้าใจ โดยการจัดประชุมบุคลากรติดตาม
ความก้าวหน้าในการบริหารงานวิชาการทุก
ด้ าน เพื่ อร่ วมมื อกั นปรับปรุ งแก้ ไขการ
บริหารงานวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
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  1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัด
ให้มีการเยี่ ยมเยียนสถานศึกษา จัดอบรม
บุคลากรเฉาะงาน จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตลอดจนจัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานศึกษา
ที่มีการบริหารดีเด่นเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงานของโรงเรียน  
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไป
ใช้ครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ที่เป็นเชิง

คุณภาพ มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้
บุคลากรได้น าไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
 2 .2  ควรศึ กษาปัญหาและแนว
ทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์เขต 3 หรือสังกัด   อื่น ๆ 
 2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาว่า
แตกต่างกันเพียงใด 
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