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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษา และเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรีกระนว
นวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหาร จ านวน 20 คน และครูผู้สอน จ านวน 
149 คน รวม 169 คนใช้ประชากร จ านวน 118 
คน เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม โดยมีค่ าความเชื่ อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ใน
การวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 
(t-test แบบ Independent Samples) ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม การ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test แบบ One way ANOVA) 
ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 3 ตัว 

ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. การบริหารงานวิชาการสู่โรงเรียน

มาตรฐานสากล ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยา
คม  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
การปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการวางแผนงานด้าน
วิชาการ ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้   

2. การบริหารงานวิชาการสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล ของโรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบกับรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติทีร่ะดับ .05 ได้แก่ ด้านการวางแผนงาน
ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนากระบวนการการ
เรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการ
เรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา 
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น มีการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส าหรับด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน 

3. การเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน
ศรีกระนวนวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม
และรายด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาหรือ
การด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  ด้านการประสาน
ความร่ วมมื อในการพัฒนาวิ ชาการกั บ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาด้านการคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา และ
ด้านงานการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส าหรับด้านอื่น  ๆมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ  : การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

Abstract 
This purpose of the research was to 

study and compare the opinions of personnel 
about academic management to the world-
class standard schools of Srikranuan 
Witthayakom school under secondary 
educational service area office 25.The data 
was collected by the checklist questionnaires 
with 5 rating scales .The IOC and the 
reliability were 0.98.The data analysis was 
used percentage, mean, standard deviation, t-
test, and F-test (One way ANOVA).The 
population was 169 people and the sample 
was 118 people with statistically significant 
difference at .05. 
 The result of the research revealed 
that,  

1. Academic management to the 
world-class standard schools of Srikanuan 
Witthayakom school under secondary 
educational service area office 25, the 
overall was at the high level, when 
considering each aspect found that the 
highest operation was the academic 
planning, the lowest operation was 
development and learning resource 
promotion. 

2. Academic management to the 
world-class standard schools of Srikranuan 
Witthayakom school under secondary 
educational service area office 25, the 
operation overall was statistically significant 
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difference at .05. When compare with each 
operation aspect was statistically significant 
difference at .05 that the planning, the 
academic, learning process development , 
the research for education quality 
development, development and learning 
resource promotion, internal quality 
assurance system development in the 
education l institution and the education 
standard, the cooperation in academic 
development with the educational institution 
and the other organization were statistically 
significant difference at .05. The other 
operation was not different. 

3. The comparison of academic 
management to the world-class standard 
schools of SrikranuanWitthayakom school 
under secondary educational service area 
office 25, classified by working experience, 
the overall and each aspect were the 
development or the management about the 
opinions in local curriculum substance 
development, the promotion and support the 
academic to personnel, family, organization  
and the other institution related to education 
managemnet, the textbook selection, 
textbooks for educational institution using 
and the development and technology media 
using for education were statistically 
significant difference at .05. The other aspect 
was not different.  

 

Keywords : Academic Management,              
World - Class Standard School 
 
บทน า 

การศึกษา เป็น เครื่ องมือที่ส าคัญ
ประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และมี
บทบาทโดยตรงในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  การศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ได้รับการ
ยอมรับและให้ความส าคัญในฐานะเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างปกติสุข การศึกษาเป็น
เทคนิคหรือเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางค่านิยม เจตคติ และวัฒนธรรมในสังคมทุก
ระดับ ซึ่งวัฒนธรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นจาก
กิ จกรรมทุ กอย่ า งด้ านการศึ กษา ได้ ถู ก
ด าเนินการโดยสถาบันและองค์การต่างๆ โดย
แนวทางและยุทธวิธีที่แตกต่างกันหรืออาจ
กล่าวได้ว่าบรรดากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นใน
องค์การและช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพย่อมเกิดจากการบริหาร
การศึกษาซึ่ ง เป็นความพยายามที่ จะจั ด
ด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา ได้แก่
สถานศึกษา หลักสูตร ครู อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ต าราเรียน และ
อาคารสถานที่ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผลผลิต คือ 
นักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด (ศักดิ์
ไทย สุรกิจบวร,2545) โรงเรียนเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาผู้ เรียนและ
ผลผลิตก าลังคนให้มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนา
ประเทศให้สามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
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การเมือง และเทคโนโลยีกับนานาประเทศได้ 
(อ ารุง จันทวานิช, 2547) 

ฉะนั้น การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดประการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาประเทศจนอาจ
กล่าวได้ว่า การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศแม้แต่
ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้กล่าวถึงการศึกษาไว้
หลายส่วนด้วยกัน อาทิ มาตรา 49 บุคคลย่อม
มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และ
ในมาตรา 80 ได้ก าหนดเป้ าหมาย และ
วัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนว่า รัฐต้องจัดการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุก
ระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี
แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  รวมทั้ง
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย 
ระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการ
แขนงต่างๆ และเผยแผ่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย
ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 
ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ รักสามัคคี และ
การเรียนรู้ ปลูกจิตส านึกและเผยแผ่
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ชาติ ตลอดจนค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  

จากสภาพการดังกล่าวข้างต้นจะเห็น
ได้ว่าการศึกษามีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อชีวิต
มนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นหลักในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ให้ความส าคัญมากที่สุดในเรื่องการ
บริหารงานวิชาการโดยเฉพาะงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ
บุคลากรในสถานศึ กษาและผู้ ที่ มี ส่ วน
เกี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งมีส่ วนร่ วมบริห ารจั ด
การศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม
พ .ศ . 2 5 4 5 ) ผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษ า ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นผู้น าวิชาการ และ
สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรใน
สถานศึกษามีความรู้ ความสามารถและความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการ พร้อมกับสร้าง
ผลผลิต คือผู้เรียน ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมทั่วไป จากภาระหน้าที่ที่กล่าวมานี้ 
จ า เป็นอย่ างยิ่ งที่ จะต้องมีการศึกษาวิจั ย 
ค้นคว้าเพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลงานวิชาการ
ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น   

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ด้าน
การบริหารงานวิชาการ โดยมุ่งที่จะศึกษาการ
บริหารงานวิชาการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 ว่ามีการบริหารงานวิชาการสู่โรงเรียน
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มาตรฐานสากล แบบใดบ้างที่ส่งผลต่อการ
บริหารวิชาการ จนประสบผลส าเร็จเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล และเพื่อน าผลที่ได้
จากการศึกษามาเป็นข้อมูลย้อนกลับ ทั้งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก าหนดนโยบาย ส่งเสริม 
สนับสนุน นิเทศก ากับ ติดตาม พัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข การบริหารงานวิชาการของตน
ให้เหมาะสม เพื่อให้จัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการ
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนศรี
กระนวน วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตาม  
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

 
ขอบเขตของปัญหา 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารงาน
วิชาการสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โร ง เ รี ยนศรี ก ระนวนวิ ท ย าคม  สั ง กั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
25 ตามขอบข่ายและภารกิจงาน 17 งาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  ประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้ งนี้  
ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ของโรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคม ทั้งหมด 169 คน และ 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 
จ านวน 118 คน ตามตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) จ าแนกตาม
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)   

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการสู่โรงเรียนมาตรฐาน 
สากลของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 จ านวน 96 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scales) ระดับความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยขอหนังสือจากส านักบัณฑิต

วิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความ
อนุเคราะห์น าแบบสอบถามการวิจัยเก็บข้อมูล
กับผู้บริหาร และครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานใน
โร ง เ รี ยนศรี ก ระนวนวิ ท ย าคม  สั ง กั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 จ านวน 118 ชุด ได้รับกลับคืนจ านวน 118 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป

เกี่ยวกับต าแหน่ง และประสอบการณ์การ
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ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ต อ บ
แบบสอบถามโดยหาค่าความถี่  (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) วิ เคราะห์การบริหารงาน
วิชาการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน
ศรีกระนวน วิทยาคม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทั้งภาพรวม 
รายด้าน และรายข้อ โดยหาค่าค่าเฉลี่ย ( X ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3) วิ เคราะห์การบริหารงาน
วิชาการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน
ศรีกระนวนวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตาม
ต าแหน่งโดยการทดสอบที (t-test แบบ 
Independent Samples)  

4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การบริหารงานวิชาการสู่โรงเรียนมาตรฐาน 
สากลของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 จ าแนกตามประสบการณ์การในการ
ปฏิ บั ติ ง า น  โ ด ย ใ ช้ ก า รทดสอบคว าม
แปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-Way 
ANOVA) หากพบความแตกต่าง ก็หาความ
แตกต่างโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
สรุปผลการวิจยั 

1. การบริหารงานวิชาการสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล ของโรงเรียนศรีกระนวน  
วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
การปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการวางแผนงาน

ด้านวิชาการ ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้าน
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้   

2. การบริหารงานวิชาการสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล ของโรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่
ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบกับรายด้าน พบว่า 
ด้ านที่ มี ก า รปฏิ บั ติ แ ตกต่ า งกั นอย่ า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านการ
วางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการพัฒนา
กระบวนการการเรียนรู้  ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ ด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษา ด้านการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับด้าน
อื่นๆ มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

3. การเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โร ง เ รี ยนศรี ก ระนวนวิ ท ย าคม  สั ง กั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
โดยภาพรวมและรายด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
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ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา และด้านงานการพัฒนาและใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บการปฏิบั ติ แตกต่ า งกันอย่ า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับด้าน
อื่นๆ มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
1. ผลการวิ จั ย  การบริหารงาน

วิชาการสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โร ง เ รี ยนศรี ก ระนวนวิ ท ย าคม  สั ง กั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 ในภาพรวมมีด้านที่ปฏิบัติมากอันดับหนึ่ง 
คือ ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ทั้ งนี้
การวางแผนงานวิชาการเป็นกิจกรรมหลัก
อันดับแรกที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
จัดการสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีเป้าหมายและทิศทางการท างาน
ด้านวิชาการร่วมกัน เข้าใจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของตน 
และสามารถท างานร่วมกับเพื่อนครู คนอื่นได้
โดยไม่เกิดความขัดแย้ง ช่วยลดความไม่พอใจ
และความท้อแท้ที่เกิดขึ้นจากการท างาน โดย
ขาดทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน และต้อง
วางแผนให้ครอบคลุมขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการทั้งหมดไว้ และเมื่อพิจารณาด้านที่มี
การปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้   ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องมาจากในสภาวะปัจจุบันนี้ การเชื่อมโยง
เครือข่ายไร้พรมแดนมีให้เลือกและเรียนรู้ได้

อย่างหลากหลาย ท าให้เกิดความต้องการมี
มาก แต่ต้นทุนการจัดหาที่จะมารองรับความ
ต้องการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ เช่นในเรื่อง
ของการจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
เช่น พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ห้องคอมพิวเตอร์  ระบบอินเตอร์ เน็ตและ 
WIFI ภายโรงเรียนที่ยังล่าช้าอยู่มาก  

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการสู่ โรง เรี ยนมาตรฐานสากลของ
โร ง เ รี ยนศรี ก ระนวนวิ ท ย าคม  สั ง กั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
25 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและราย
ด้านผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนมีการ
ปฏิบัติแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติแตกต่างกัน 
ได้แก่ ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ด้าน
การพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ ด้าน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา ด้านการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น มีการปฏิบัติที่
แตกต่างกันส าหรับด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับวิชชา ยศอ่อน 
(2555) เรื่องการบริหารหลักสูตรในโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ผู้บริหาร และครูมีทัศนคติ
ต่ อ ก า ร บ ริ ห า ร หลั กสู ต ร ในโ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์   พบว่า โดยรวมและรายด้าน 
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แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติ 
ยกเว้นด้านจัดการเรียนการสอน แตกต่างกัน 
ผู้บริหาร และครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน 
มีทัศนคติต่อการบริหารหลักสูตรในโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
ยกเว้นด้านการนิ เทศก ากับติดตาม และ
ประเมินผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และผู้บริหารและครูที่มีวิทยฐานะ
แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารหลักสูตร
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันและสอดคล้องกับสุรชัย กัลป์ชัย  
(2556) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการ
บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร ใ น โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่า ครูผู้สอน
ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านการสร้างเครือข่ายและ
โรงเรียนร่วมพัฒนาแตกต่างกัน ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการ โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้ านการพัฒนาหลักสูตร ด้ านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน ครูผู้สอนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนมี
ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านแตกต่างกัน  

3. ผลการเปรียบเทียบการบริหาร 
งานวิชาการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โร ง เ รี ยนศรี ก ระนวนวิ ท ย าคม  สั ง กั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 จ าแนกตามกลุ่มประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวม ระหว่างประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี กับ 20 ปีขึ้นไป 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนกลุ่มประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี กับ 
10-20 ปี และ กลุ่มประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี 
กับ 20 ปีขึ้นไป การปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับขุนชัย  ทินเวียง (2551) เรื่อง 
สภาพและการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
การบริหารวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
พบว่ า  ก า ร เปรี ยบ เที ยบความ เห็ นก าร
เปรียบเทียบความคิดเห็นของการบริหาร
วิ ช าก ารโดยใช้ โ ร ง เ รี ยน เป็ นฐ านตาม
ประสบการณ์ในการท างานโดยภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 จากการที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็น
ว่าประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกันมี
ผลต่อความคิดเห็นการบริหารงานวิชาการสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้

จากผลการวิจัย มีด้านที่ควรพัฒนา
และปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 3 ด้าน ได้แก่ 

1.1 การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งการเรียนรู้ สถานศึกษาควรจัดระบบ
แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนาห้องสมุด
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ห้องพิพิธภัณฑ์  ห้อง
มัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์อินเทอร์เนต ศูนย์
วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resource Center 

1.2 การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการจัด
ระเบียบแบบแผนงานด้านวิชาการอย่างเป็น
ระบบและมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่ อง
สม่ าเสมอ 

1.3 การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการศึกษา สถานศึกษา
ควรมีการดูแล  ก ากับติดตามการวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผล

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ถูกวิธีและด าเนินการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบ  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้ง
ต่อไป 

2.1 ควรศึกษาการบริหารงาน
วิชาการสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โร ง เ รี ยนศรี ก ระนวนวิ ท ย าคม  สั ง กั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 ที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก  เพื่อให้บุคลากรได้น าไปพัฒนา
และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

2.2 ควรศึ กษาปัญหา  และ
แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของสถานศึกษา  
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 25 หรือสังกัดอื่น 

2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานการบริหารงานวิชาการสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล ว่าแตกต่างกัน
เพียงใด 
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