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สุพล ศิลาออนและคณะ : การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวทาง
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร เขต 3 
(A  STUDY  OF THE CONDITION OF THE PROBLEM ACADEMIC 
ADMINISTRATION PERFORMANCE  OF  THE  SCHOOL  BASED   
MANAGEMENT  UNDER  SURIN EDUCATIONAL  SERVICE AREA  OFFICE   3)
โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร  ปการศึกษา 2552
อาจารยที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองสุข   วันแสน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษา  เปรียบเทียบ  สภาพและปญหาการบริหารงาน
วิชาการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร เขต 3 จําแนกตามตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน และขนาดโรงเรียน
กลุมตัวอยาง เปนผูบริหารสถานศึกษา 152 คน และครูผูสอน 341 คน รวม  493 คน จากการสุม
แบบชั้น (Stratified  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นสภาพและ
ปญหาการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบง
ออกเปน 12  ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการพัฒนาแหลงเรียนรู  การนิเทศภายใน การแนะแนวการศึกษา การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความ
รวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานที่อื่นและสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
องคกรหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา    และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
โดยใชโรงเรียนเปนฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยแจกแจงความถี่และคารอยละ  ขอมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาการ
บริหารงานวิชาการ จําแนกตามตําเหนงหนาที่และประสบการณในการทํางาน โดยใชสถิติทดสอบ
ที (t-test) และจําแนกตามขนาดสถานศึกษา ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA) โดยใชสถิติทดสอบเอฟ (F-test)

   ผลการวิจัย  พบวา
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1. สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X = 3.75) เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน  และ 
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ดานการนิเทศการศึกษา  ( X = 3.95)  รองลงมา  ไดแก  ดานการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ( X = 3.84)  และดานการการพัฒนาแหลงการเรียนรู ( X = 3.82)   
ตามลําดับ  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  
องคกรหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ( X = 3.56)  

2. ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนฐาน  โดยภาพรวม
อยูในระดับนอย ( X =2.10)   เมื่อพิจารณาแตละดาน  พบวา  อยูในระดับนอยทุกดาน  และ ดานมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ( X =2.26)     รองลงมาไดแก   ดานการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ( X =2.25)   และการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
( X =2.23)   ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือการพัฒนากระบวนการเรียนรู  และการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X =1.96)   

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน

    3.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  จําแนกตามตําแหนงหนาที่โดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  แตกตางกัน 3 ดาน ไดแก  การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

    3.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกัน 1 ดาน ไดแก  การสงเสริม
ความรูดานวิชาการแกชุมชน

    3.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  จําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05

4. ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน

    4.1 ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  จําแนกตามตําแหนงโดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ
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เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกัน 2 ดาน ไดแก  การพัฒนาแหลงเรียนรู และการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    4.2 ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกัน 3 ดาน ไดแก  การพัฒนาแหลงเรียนรู 
การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน และการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา    

    4.3 ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 

5. ผลการศึกษาขอเสนอแนะ พบวา  มีขอเสนอแนะ ใหโรงเรียนดําเนินการในประเด็น
ตางๆ ไดแก  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ควรเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของรวมวิเคราะห
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา    ดานการพัฒนาระบวนการเรียนรู  ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน   ควรสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา   
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ควรสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน  ดานการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา   ควรพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาอยางตอเนื่อง    ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูควรพัฒนาแหลงเรียนรูรวมกับชุมชนและ
สถานศึกษาอื่น     ดานการนิเทศภายใน  ควรนิเทศภายในอยางเปนระบบ   ดานการแนะแนว
การศึกษา   ควรจัดระบบการแนะแนวเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   ดานการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ควรประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและ
หนวยงานอื่นๆ ในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  ดานการสงเสริมความรูดาน
วิชาการแกชุมชน  ควรสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ   ระหวางบุคคล  ครอบครัว  
ชุมชน  ในการจัดการศึกษา    ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อื่น   ควรสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ  และดานการสงเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคล ครอบครัว  องคกร และหนวยงานอื่นที่จัดการศึกษา  ควร
ประสานความรวมมือกับสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
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