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บทคัดย่อ
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำควำมคำดหวังต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่ และ 2) เปรียบเทียบควำมคำดหวังต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่ จ�ำแนกตำมต�ำแหน่งหน้ำที่ วุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในต�ำแหน่ง โดยมี

กลุม่ตวัอย่ำงเป็นผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ จ�ำนวน 140 คน และหวัหน้ำฝ่ำยวชิำกำร จ�ำนวน 140 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบสอบถำม

ควำมคำดหวังของผู้บริหำรสถำนศึกษำและหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส�ำเร็จรูป ในกำรหำค่ำ 

ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ t-test และ F-test 

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 

 1) ควำมคำดหวังต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่ 

โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน

 2) ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศกึษำกระบี ่จ�ำแนกตำมต�ำแหน่งหน้ำทีแ่ละวฒุกิำรศึกษำ พบว่ำโดยภำพรวมมคีวำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส�ำคัญทำงสถติิ

ที่ระดับ .05 และจ�ำแนกตำมประสบกำรณ์ในต�ำแหน่งพบว่ำโดยภำพรวมและแต่ละด้ำนไม่แตกต่ำงกัน

ค�าส�าคัญ: กำรบริหำรงำนวิชำกำร ควำมคำดหวัง

Abstract
 The purposes of this research were 1) to study the expectations of school administrators regarding 

to academic administration in schools under Krabi Primary Educational Service Area Office 2) to compare 

the expectations of school administrators regarding to academic administration in schools under Krabi  

Primary Educational Service Area Office by positions, educational degree and experience. The subjects were 

140 school administrators and 140 heads of academic affairs. The research instrument was a questionnaire 

on the expectations of school administrators and heads of academic affairs. The data obtained was analyzed 

to find out percentage, means, and standard deviation. Hypotheses test were done by using t-test and F-test.

 The results showed that: 

 1) The overall expectations of school administrators regarding to academic administration in schools 

under Krabi Primary Educational Service Area Office were at high level. When considering each aspect, it was 

at the high level in every aspect.
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 2) The comparison of the expectations of school administrators regarding to academic administra-

tion in schools under Krabi Primary Educational Service Area Office by the positions and educational degree 

were found with statistically significant difference at .05 level. According to the experience classification was 

no statistical significant difference in six aspects as a whole.
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บทน�า

 กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรพัฒนำคนตลอดชีวิต

ให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร รัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ในมำตรำ 8 (3) 

ได้ก�ำหนดแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ ในนโยบำยด้ำนกำร

ศึกษำที่รัฐต้องพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำร

ศึกษำในทุกระดับ และทุกรูปแบบให ้สอดคล ้องกับ 

ควำมเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิและสงัคม จดัให้มแีผนกำร

ศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำของชำติ  

จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ให้ก้ำวหน้ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง 

ปลกูฝังให้ผูเ้รียนมจีติส�ำนกึของควำมเป็นไทย มรีะเบยีบวนิยั 

ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในกำรปกครอง

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

(สถำบันพระปกเกล้ำ 2552) กำรศึกษำจึงเป็นกระบวนกำร

ที่ช่วยให้คนได้พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถใน 

ด้ำนต่ำงๆ ตลอดชีวิตตั้งแต่กำรวำงรำกฐำนพัฒนำกำร 

ของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำม

สำมำรถด้ำนต่ำงๆทีจ่ะด�ำรงชพีและประกอบชวีติได้อย่ำงมี

ควำมสุขรู้เท่ำทัน สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เปิดโอกำส

ให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำ 

แผนพัฒนำ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำคนและสังคมไทย

ให้มีคุณภำพ มุ่งสร้ำงกระแสสังคมให้กำรเรียนรู้เป็นหน้ำที่

ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักกำรอ่ำนตั้งแต่วัยเด็ก และ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ร่วมกันของคนต่ำงวัย ควบคู่กับกำร 

ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชำชน และส่ือ 

ทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ สื่อสำรด้วย

ภำษำที่เข้ำใจง่ำย รวมถึงส่งเสริมกำรศึกษำทำงเลือก 

ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน และสร้ำงสังคม 

แห่งกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิด

กำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่จะน�ำไปสูก่ำรพฒันำเพือ่ประโยชน์

สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียง (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ 2554)

ดงันัน้ เพือ่ให้กรอบของกำรศกึษำเป็นไปเพือ่ช่วยพฒันำคน

ให้มศีกัยภำพ พระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ได้ให้ควำมหมำย

ของกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรเรียนรู ้เพื่อควำมเจริญ

งอกงำมของบุคคลและสังคม โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู ้  

กำรฝึก กำรอบรม กำรสืบสำนวัฒนธรรม กำรสร้ำงสรรค์

จรรโลงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร กำรสร้ำงองค์ควำมรู ้

อันเกิดจำกสภำพแวดล้อม สังคม กำรเรียนรู้และปัจจัย 

เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยควำม

มุ่งหมำยและหลักกำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำ 

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ 

ควำมรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในกำรด�ำรง

ชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข (กระทรวง

ศกึษำธกิำร 2546) ตรงตำมวสิยัทศัน์ของหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ที่มุ่งพัฒนำผู้เรียน

ทุกคน ซึ่งเป็นก�ำลังของชำติให้เป็นมนุษย์ที่มีควำมสมดุล 

ทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้ คุณธรรม มีจิตส�ำนึกในควำมเป็น

พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในกำรปกครองตำม

ระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ 

มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำน รวมทั้งเจตคติที่จ�ำเป็นต่อกำร

ศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต  

โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญบนพื้นฐำนควำมเชื่อว่ำ ทุกคน

สำมำรถเรียนรู ้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ 

(กระทรวงศึกษำธิกำร 2551) 

 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ก�ำหนดขอบข่ำย

กำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำไว้ 4 ด้ำน คือ 1) กำรบริหำร

งำนวิชำกำร 2) กำรบริหำรงำนงบประมำณ 3) กำรบริหำร

งำนบุคคล และ 4) กำรบริหำรงำนทั่วไป (กระทรวง

ศกึษำธกิำร 2546) ซึง่ในกำรบรหิำรงำนด้ำนต่ำงๆ นัน้ ถอืว่ำ

เป็นหน้ำที่ที่ผู้บริหำรต้องรับผิดชอบโดยตรง ผู้บริหำรต้อง

ให้ควำมส�ำคัญกบักำรบรหิำรงำนให้มำกขึน้ โดยเฉพำะกำร

บริหำรงำนวิชำกำร ซึ่งถือว่ำเป็นหัวใจหรือภำรกิจหลัก  
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ส่วนงำนบริหำรอื่นๆ เป็นงำนสนับสนุนวิชำกำร ซึ่ง

สอดคล้องกับ ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543) ที่กล่ำวว่ำ 

กำรบรหิำรงำนวชิำกำรเป็นหวัใจหลกัของกำรบรหิำรสถำน

ศึกษำ ทั้งนี้ เพรำะจุดมุ ่งหมำยของสถำนศึกษำก็คือ  

กำรจัดกำรศึกษำ คุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

จึงอยู่ที่งำนด้ำนวิชำกำร ส่วนกำรบริหำรงำนอื่นๆเป็นไป 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กำรบริหำรงำนวิชำกำรให้บรรลุ 

เป้ำหมำย และสอดคล้องกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน กระทรวงศกึษำธกิำร ทีใ่ห้งำนวชิำกำร

เป็นหวัใจส�ำคญัในกำรปฏริปูกำรศกึษำ ซ่ึงจะต้องขบัเคลือ่น

ลงสู ่สถำนศึกษำอย่ำงทันที (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2546)

 งำนวิชำกำรเป็นภำรกิจหลักของสถำนศึกษำที่

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจำยอ�ำนำจในกำร

บรหิำรจดักำรไปให้สถำนศกึษำให้มำกทีส่ดุด้วยเจตนำรมณ์

ทีจ่ะให้สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรได้โดยอสิระ คล่องตวัรวดเรว็

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน สถำนศึกษำ ชุมชน 

ท้องถิ่นและกำรมีส่วนร่วมจำกผู ้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย  

ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญท�ำให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง 

ในกำรบริหำรจัดกำรสำมำรถพัฒนำหลักสูตรและ

กระบวนกำรเรียนรู ้ตลอดจนกำรวัดผล ประเมินผล  

รวมทั้งวัดปัจจัยเก้ือหนุน กำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน  

ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 

(กระทรวงศึกษำธิกำร 2546) ดังน้ันจึงอำจกล่ำวได้ว่ำ 

เป้ำหมำยสูงสุดของกำรบริหำรองค์กรระดับโรงเรียน คือ 

กำรบริหำรงำนวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพซ่ึงผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนของผู้เรียนเป็นตัวบ่งช้ีท่ีส�ำคัญ ส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบ่ี มีสถำนศึกษำท่ีจัดกำร

ศกึษำระดบัประถมศกึษำ จ�ำนวน 219 โรงเรยีน ซึง่จำกกำร

รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน 

(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2556  

ที่ผ่ำนมำ ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำกระบ่ี ปรำกฏดังน้ี ผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำอังกฤษ สุขศึกษำ

และพลศึกษำ ศิลปะ และกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  

มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 43.62, 39.87, 36.30, 37.14, 31.42, 

59.71, 45.78 และ 51.59 ตำมล�ำดับ (สถำบันทดสอบ

ทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 2556)

 จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ

ขั้นพื้นฐำนดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำมีถึง 6 วิชำที่นักเรียนได้

คะแนนเฉลีย่ไม่ถงึร้อยละ 50.00 แสดงให้เหน็ว่ำกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำยังไม่บรรลุเป้ำหมำยของกำร

จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งกำรที่จะท�ำให้ 

ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณลักษณะที่ประเทศ

ชำตต้ิองกำรนัน้ เป็นงำนทีเ่กีย่วข้องกบังำนวชิำกำรโดยตรง 

เพรำะกำรบริหำรงำนวิชำกำรที่ดีจะท�ำให้สถำนศึกษำมี

คณุภำพ ซึง่บคุคลทีร่บัผดิชอบ และมส่ีวนพฒันำผลกัดนังำน

วิชำกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ คือ  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร ครูผู้สอน และ 

ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ำยทีจ่ะร่วมมอืกนัให้กำรด�ำเนนิงำน

ส�ำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติ

 จำกเหตุผลและควำมส�ำคัญของกำรบริหำรงำน

วชิำกำร ตลอดจนภำรกจิและนโยบำยในกำรพฒันำคณุภำพ

กำรศึกษำจึงเห็นว่ำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ

จ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญ ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษำควำม 

คำดหวังของผู้บริหำรต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำน

ศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กระบี่ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำให้เกิด

ประโยชน์ต่อกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรและตอบสนองควำมก้ำวหน้ำ 

ต่อกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้เรียนมีศักยภำพสูงและ 

มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน และบรรลุจุดมุ่งหมำย 

ของแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำควำมคำดหวังของผู้บริหำรต่อกำร

บรหิำรงำนวชิำกำรในสถำนศึกษำ สังกดัส�ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่

 2. เพื่อเปรียบเทียบควำมคำดหวังของผู้บริหำร

ต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบ่ี โดยจ�ำแนกตำม

ต�ำแหน่งหน้ำที ่วฒุกิำรศกึษำ และประสบกำรณ์ในต�ำแหน่ง

 สมมติฐานของการวิจัย

 ควำมคำดหวังของผู้บริหำรต่อกำรบริหำรงำน

วิชำกำรในสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำกระบี่ จ�ำแนกตำมต�ำแหน่งหน้ำที่ วุฒิกำร

ศึกษำ และประสบกำรณ์ในต�ำแหน่ง แตกต่ำงกัน
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำ จ�ำนวน 219 คน และหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 

จ�ำนวน 219 คน ในสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่ ปีกำรศึกษำ 2557 รวม

ประชำกรทั้งสิ้น 438 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ ่มตัวอย่ำงท่ีใช ้ในกำรศึกษำครั้งน้ี ได ้แก่  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ�ำนวน 140 คน และหัวหน้ำฝ่ำย

วิชำกำร จ�ำนวน 140 คน ในสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบ่ี ปีกำรศึกษำ 2557 

รวมทั้งสิ้น 280 คน โดยกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ 

  1.1 ต�ำแหน่งหน้ำที่

    1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

        2) หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร

  1.2  วุฒิกำรศึกษำ

          1) ปริญญำตรี

          2) สูงกว่ำปริญญำตรี

  1.3  ประสบกำรณ์ในต�ำแหน่ง

         1)  1-5 ปี

         2)  6-10 ปี

         3)  11-15 ปี

         4)  มำกกว่ำ 15 ปี 

 2. ตวัแปรตำม ได้แก่ ควำมคำดหวงัของผูบ้รหิำร

ต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ ใน 6 ด้ำน ได้แก่ 

ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรยีนรู ้ด้ำนกำรวดัผลและประเมนิผล ด้ำนกำร

วิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ด้ำนกำร

พัฒนำและส่งเสรมิให้มแีหล่งเรยีนรู ้และด้ำนกำรพฒันำและ

ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เป็นแบบสอบถำม (Questionnaire) โดยกำร

รวบรวมค�ำถำม จำกกำรศึกษำเอกสำร ทฤษฎีและงำนวิจัย

ทีเ่กีย่วข้องกบัควำมคำดหวงัต่อกำรบรหิำรงำนวชิำกำร โดย

แบ่งแบบสอบถำมออกเป็น 2 ตอนดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพ

ของผู้ตอบแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รำยกำร (Check list) ประกอบด้วย ต�ำแหน่งหน้ำที่  

วุฒิกำรศึกษำและประสบกำรณ์ในต�ำแหน่ง

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถำมเกีย่วกบัควำมคำดหวงั

ต่อกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำนศกึษำ ใน 6 ด้ำน ได้แก่ 

ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนรู ้  ด ้ำนกำรวัดผลและประเมินผล  

ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และด้ำนกำร

พัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ มีลักษณะเป็น

แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scales) 5 ระดบั โดย

วิธีกำรของ ลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอำด 2545) และ

ได้ก�ำหนดค่ำน�้ำหนักคะแนน ดังนี้ 

 คะแนน 5 หมำยถึง มีควำมคำดหวังอยู ่ใน 

ระดับมำกที่สุด

 คะแนน 4 หมำยถึง มีควำมคำดหวังอยู ่ใน 

ระดับมำก

 คะแนน 3 หมำยถึง มีควำมคำดหวังอยู ่ใน 

ระดับปำนกลำง

 คะแนน 2 หมำยถึง มีควำมคำดหวังอยู ่ใน 

ระดับน้อย

 คะแนน 1 หมำยถึง มีควำมคำดหวังอยู ่ใน 

ระดับน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้

ท�ำกำรวเิครำะห์มลู โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ หำค่ำสถติิ 

ดังนี้

 1. วิเครำะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำม ท�ำกำรวเิครำะห์โดยหำ

ค่ำควำมถี่ และร้อยละ แล้วน�ำเสนอในรูปของตำรำง

ประกอบกำรบรรยำย 

 2. วิเครำะห์ข้อมูลตอนที่ 2 น�ำข้อมูลเกี่ยวกับ

ควำมคำดหวังของผู้บริหำรสถำนศึกษำและหัวหน้ำฝ่ำย

วิชำกำร โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ( ) และค่ำควำมเบี่ยงเบน

มำตรฐำน (S.D) และเสนอผลกำรวิเครำะห์เป็นตำรำง

ประกอบกำรบรรยำย และแปลผล 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม 

ศรีสะอำด 2552) 

 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51–5.00 หมำยถึง มีควำม 

คำดหวังอยู่ในระดับมำกที่สุด
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 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51–4.50 หมำยถึง มีควำม 

คำดหวังอยู่ในระดับมำก

 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51–3.50 หมำยถึง มีควำม 

คำดหวังอยู่ในระดับปำนกลำง

 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51–2.50 หมำยถึง มีควำม 

คำดหวังอยู่ในระดับน้อย

 ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00–1.50 หมำยถึง มีควำม 

คำดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 3. วิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคำดหวังจ�ำแนก

ตำมต�ำแหน่งหน้ำที่และวุฒิกำรศึกษำ ด้วย t-test และ 

ประสบกำรณ์ในต�ำแหน่งด้วย F-test 

สรุปผลการวิจัย

 1. ควำมคำดหวงัของผูบ้รหิำรต่อกำรบรหิำรงำน

วิชำกำรในสถำนศึกษำ โดยรวมอยู ่ในระดับมำก เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ  

ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ รองลงมำคือ ด้ำนกำร

วัดผลและประเมินผล และด้ำนที่มีค ่ำเฉลี่ยต�่ำสุดคือ  

ด้ำนกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

เมื่อจ�ำแนกเป็นรำยข้อ พบว่ำ

  1.1 ควำมคำดหวงัของผูบ้รหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวชิำกำรในสถำนศกึษำ ด้ำนกำรพฒันำหลกัสตูรโดยรวม

อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มี 

ค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและกำร

ประเมินสถำนภำพสถำนศึกษำในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ 

ภำรกจิ เป้ำหมำย คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของสถำนศกึษำ 

และข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่ต�ำ่สดุคอืควำมเพยีงพอของจ�ำนวนครกูบั

หลักสูตรที่จัดสอนในโรงเรียน

  1.2 ควำมคำดหวงัของผูบ้รหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำร

เรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ  

พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมรัก 

กำรอ่ำนและใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุดคือ

กำรน�ำภมูปัิญญำท้องถิน่หรอืเครอืข่ำยผูป้กครองและชมุชน

เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

  1.3 ควำมคำดหวงัของผูบ้รหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผล

โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ  

ข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่สงูสดุคอืกำรก�ำหนดกฎระเบยีบและแนวทำง

กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลของสถำน

ศกึษำ และข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่ต�ำ่สดุคอืกำรจดัระบบสำรสนเทศ

ด้วยกำรวัดผลและประเมินผลเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงและ 

ตรวจสอบ

  1.4  ควำมคำดหวงัของผู้บรหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวชิำกำรในสถำนศกึษำ ด้ำนกำรวจิยัเพือ่พฒันำคณุภำพ

กำรศกึษำโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อ 

พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือกำรส่งเสริมให้ครูท�ำกำรวิจัย

ในชั้นเรียน และข้อที่มีค ่ำเฉล่ียต�่ำสุดคือกำรเผยแพร่ 

ผลงำนกำรวิจัย

  1.5 ควำมคำดหวงัของผู้บรหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวชิำกำรในสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพฒันำและส่งเสรมิให้มี

แหล่งเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็น 

รำยข้อ พบว่ำ ข้อทีม่ค่ีำเฉล่ียสูงสุดคือกำรส�ำรวจแหล่งเรยีน

รู ้ในสถำนศึกษำเพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุดคือกำรจัดท�ำ

เอกสำรเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ให้กับครู นักเรียน ชุมชนและ

สถำนศึกษำอื่น

  1.6 ควำมคำดหวงัของผู้บรหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ ด ้ำนกำรพัฒนำและใช ้

ส่ือเทคโนโลยีเพื่อกำรส่ือสำรโดยรวมอยู ่ในระดับมำก  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ 

กำรสนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒนำกำรใช้สื่อ

และเทคโนโลยี และข้อที่มีค่ำเฉล่ียต�่ำสุดคือกำรตรวจสอบ

สภำพหรือกำรทดลองใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนก่อนน�ำไป 

ใช้จริง

 2. ควำมคำดหวงัของผู้บรหิำรต่อกำรบรหิำรงำน

วิชำกำรในสถำนศึกษำ จ�ำแนกตำมต�ำแหน่งหน้ำท่ี  

วุฒิกำรศึกษำและประสบกำรณ์ในต�ำแหน่ง พบว่ำ

  2.1 ควำมคำดหวงัของผู้บรหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำโดยรวมจ�ำแนกตำมต�ำแหน่ง

หน้ำที่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ ท่ี 

ระดับ .05 ส�ำหรับรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร

ของสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้  

ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

และด้ำนกำรพัฒนำและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำมี

ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  

ส่วนด้ำนกำรวดัผลและประเมนิผล และด้ำนกำรพฒันำและ

ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน 

  2.2 ควำมคำดหวงัของผู้บรหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำโดยรวมจ�ำแนกตำมวุฒิมีควำม

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส�ำหรับ
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รำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

ด้ำนกำรพฒันำกระบวนกำรเรยีนรู ้ด้ำนกำรวจิยัเพือ่พฒันำ

คุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำและ 

ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้ และด้ำนกำรพัฒนำและใช ้

สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี 

นัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้ำนกำรวัดผลและ

ประเมินผล ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน

  2.3 ควำมคำดหวงัของผูบ้รหิำรต่อกำรบรหิำร

ง ำน วิชำกำร ในสถำนศึ กษำ โดยรวมจ� ำแนกตำม

ประสบกำรณ์ในต�ำแหน่งไม่มีควำมแตกต่ำงกัน ส�ำหรับ 

รำยด้ำน พบว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทุกด้ำน

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ควำมคำดหวงัของผูบ้รหิำรต่อกำรบรหิำรงำน

วิชำกำรในสถำนศึกษำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ มีควำมคำดหวังอยู่ในระดับ

มำกทกุด้ำน ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะว่ำงำนวชิำกำรนัน้เป็นหวัใจ

ส�ำคญัของกำรบรหิำรกำรศกึษำ ฉะนัน้ไม่ว่ำจะเป็นผูบ้รหิำร

สถำนศึกษำหรือหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรล้วนให้ควำมส�ำคัญ 

ต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับ

งำนวิจัยของ สมัย อดทน (2551) ได้ศึกษำ ควำมคิดเห็น

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร และครูผู้สอนต่อกำร

บริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

สงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำศรษีะเกษ เขต 1 ผลกำร

ศกึษำพบว่ำ ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ ครวูชิำกำร และครผููส้อน

มีควำมคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็น

รำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือด้ำนกำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนรู้ รองลงมำคือด้ำนกำรวัดผลประเมินผล

และเทียบโอนผลกำรเรียน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ

ประวทิย์ ปวณีเกยีรตคิณุ (2551) ได้ศกึษำและเปรยีบเทยีบ

ควำมคำดหวังของผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ�ำนวยกำร

โรงเรียนฝ่ำยวิชำกำร และหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ต ่อบทบำทกำรส ่งเสริมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 พบว่ำ  

ควำมคำดหวังด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร ด้ำนกระบวนกำร

เรียนกำรสอน ด้ำนกำรวัดผลประเมินผล ด้ำนสื่อกำรเรียน

กำรสอน ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ด้ำนกำรวิจัยและ 

ด้ำนกำรนเิทศภำยในมคีวำมตำดหวงัอยูใ่นระดบัมำกขึน้ไป

ทุกรำยกำร และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วรรณเพ็ญ  

พิสุทธิพงษ์ (2553) ได้ศึกษำกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ 

ผู้บริหำรโรงเรียนประถมศึกษำในอ�ำเภอเขำฉกรรจ์ สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสระแก้ว เขต 1 พบว่ำ  

กำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ

ในอ�ำเภอเขำฉกรรจ์ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

สระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก  

ส่วนกำรบริหำรงำนวิชำกำรและกำรบริหำรงำนบุคคลคำด

หวังให้มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก เมื่อแยกเป็นรำยด้ำน

สำมำรถน�ำมำอภิปรำยได้ ดังนี้

  1.1 ควำมคำดหวงัของผู้บรหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรของ

สถำนศึกษำ อยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย 

ของ สมยั อดทน (2551) ได้ศึกษำควำมคิดเหน็ของผู้บรหิำร

สถำนศึกษำ ครูวิชำกำร และครูผู้สอนต่อกำรบริหำรงำน

วชิำกำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน สงักดัส�ำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำศรีษะเกษ เขต 1 พบว่ำ ผู้บริหำรสถำน

ศึกษำ ครูวิชำกำร และครูผู ้สอนมีควำมคิดเห็นต่อด้ำน 

กำรพฒันำหลกัสตูรของสถำนศกึษำโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก 

  1.2 ควำมคำดหวงัของผู้บรหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำร

เรียนรู ้ อยู ่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ  

สมัย อดทน (2551) ได้ศึกษำ ควำมคิดเห็นของผู้บริหำร

สถำนศึกษำ ครูวิชำกำร และครูผู้สอนต่อกำรบริหำรงำน

วชิำกำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน สงักดัส�ำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำศรีษะเกษ เขต 1 พบว่ำ ผู้บริหำรสถำน

ศึกษำ ครูวิชำกำร และครูผู ้สอนมีควำมคิดเห็นต่อด้ำน 

กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมำก 

  1.3 ควำมคำดหวงัของผู้บรหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผล 

อยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สมัย อดทน 

(2551) ได้ศึกษำ ควำมคิดเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

ครูวิชำกำร และครูผู้สอนต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำศรีษะเกษ เขต 1 พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

ครูวิชำกำร และครูผู้สอนมีควำมคิดเห็นต่อด้ำนกำรวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน โดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมำก 

  1.4  ควำมคำดหวงัของผู้บรหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวชิำกำรในสถำนศกึษำ ด้ำนกำรวจิยัเพือ่พฒันำคณุภำพ

กำรศึกษำในสถำนศึกษำ อยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับ

งำนวิจัยของ สมัย อดทน (2551) ได้ศึกษำ ควำมคิดเห็น

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร และครูผู ้สอนต่อ 
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กำรบรหิำรงำนวชิำกำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำศรีษะเกษ เขต 1 พบว่ำ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร และครูผู้สอนมีควำมคิด

เห็นต่อด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอยู่ใน

ระดับมำก 

  1.5 ควำมคำดหวงัของผูบ้รหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริม 

ให้มีแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย

ของ สมยั อดทน (2551) ได้ศกึษำ ควำมคดิเหน็ของผูบ้รหิำร

สถำนศึกษำ ครูวิชำกำร และครูผู้สอนต่อกำรบริหำรงำน

วชิำกำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน สงักดัส�ำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำศรีษะเกษ เขต 1 พบว่ำ ผู้บริหำรสถำน

ศึกษำ ครูวิชำกำร และครูผู้สอนมีควำมคิดเห็นต่อด้ำนกำร

พัฒนำแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมำก 

  1.6 ควำมคำดหวงัของผูบ้รหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำและใช้ส่ือ

เทคโนโลยเีพือ่กำรสือ่สำร อยูใ่นระดบัมำก ซึง่สอดคล้องกบั

งำนวิจัยของ สมัย อดทน (2551) ได้ศึกษำ ควำมคิดเห็น

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร และครูผู้สอนต่อกำร

บริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำศรีษะเกษ เขต 1 พบว่ำ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร และครูผู้สอนมีควำมคิด

เหน็ต่อด้ำนกำรพฒันำสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยทีำงกำร

ศึกษำอยู่ในระดับมำก 

 2. เปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงของควำมคำดหวงั

ของผู ้บริหำรต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ 

จ�ำแนกตำมต�ำแหน่งหน้ำที ่วฒุกิำรศกึษำและประสบกำรณ์

ในต�ำแหน่ง พบว่ำ

  2.1 ควำมคำดหวงัของผูบ้รหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ จ�ำแนกตำมต�ำแหน่งหน้ำที่  

โดยภำพรวมมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 

ทีร่ะดบั .05 ส�ำหรบัรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรพฒันำหลกัสตูร

ของสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้  

ด้ำนกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

และด้ำนกำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 

ส่วนด้ำนกำรวดัผลและประเมนิผล และด้ำนกำรพฒันำและ

ส่งเสรมิให้มแีหล่งเรยีนรูไ้ม่มคีวำมแตกต่ำงกนั ซึง่สอดคล้อง

กับงำนวิจัยของ สมัย อดทน (2551) ได้ศึกษำควำมคิดเห็น

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร และครูผู้สอนต่อกำร

บริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

สงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำศรษีะเกษ เขต 1 ผลกำร

เปรียบเทียบ พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร  

และครูผู้สอนมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำศรีษะเกษ เขต 1 โดยรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัย

ส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05            

  2.2 ควำมคำดหวงัของผู้บรหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ จ�ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ  

โดยภำพรวมมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 

ทีร่ะดบั .05 ส�ำหรบัรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรพฒันำหลกัสูตร

ของสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้  

ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และด้ำนกำร

พัฒนำและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ มีควำมแตกต่ำง

กนัอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนด้ำนกำรวดัผล

และประเมนิผล ไม่มคีวำมแตกต่ำงกนั ซึง่สอดคล้องกบังำน

วิจัยของ พุมรินทร์ ไฝชู (2555) ได้ศึกษำกำรมีส่วนร่วม 

ของคณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนต่อกำรบรหิำรงำน

วิชำกำรของโรงเรียนระดับประถมศึกษำ สังกัดเทศบำลใน

จังหวัดนครศรีธรรมรำช พบว่ำ เมื่อเปรียบเทียบกำรมี 

ส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนต่อกำร

บริหำรงำนวิชำกำรจ�ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ  

แตกต ่ำงกันอย ่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ ระดับ .05  

เมือ่พจิำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนวชิำกำร และด้ำนกำรเรยีน

กำรสอน แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในไม่แตกต่ำงกัน 

  2.3 ควำมคำดหวงัของผู้บรหิำรต่อกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ จ�ำแนกตำมประสบกำรณ์ใน

ต�ำแหน่ง โดยภำพรวมไม่มคีวำมแตกต่ำงกนั ส�ำหรบัรำยด้ำน 

พบว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทุกด้ำน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐำนที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงำนวิจัยของสำยหยุด 

ประกดิะ (2552) ได้ศึกษำและเปรยีบเทยีบสภำพและควำม

ต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของครูผู้สอน

ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำนครรำชสีมำ เขต 6 ผลกำรเปรียบเทียบเมื่อ

จ�ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรสอน พบว่ำ โดยภำพรวม

ไม่แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส�ำคัญทำงสถิติ .05 แต่เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรพัฒนำ

หลักสูตรสถำนศึกษำและด ้ำนกำรส ่ง เสริมควำมรู ้ 

ด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
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ชุติมันต์ วุฒิมำนพ (2555) ได้ศึกษำควำมพึงพอใจของ 

ครูผู ้สอนต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนขยำย

โอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 ตำมขอบข่ำยกำร

บรหิำรงำนวชิำกำร 12 งำน พบว่ำ ครผููส้อนทีม่ปีระสบกำรณ์

ในต�ำแหน่งต่ำงกันมีระดับควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำน

วิชำกำรโดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกันและเมื่อพิจำรณำ 

แต่ละงำนพบว่ำกำรแนะแนวกำรศึกษำแตกต่ำงกันอย่ำง 

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเพรำะประสบกำรณ์

ในต�ำแหน่งไม่มีผลต่อควำมคำดหวังของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำและหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำร

ของสถำนศกึษำ ดงันัน้ประสบกำรณ์ในต�ำแหน่งจงึไม่ส่งผล

ให้ผู ้บริหำรสถำนศึกษำและหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรมีควำม 

คำดหวังต ่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 

แตกต่ำงกันได้

ข้อเสนอแนะ

 ในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ  

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำและหวัหน้ำฝ่ำยวชิำกำรนบัเป็นบคุคล

ส�ำคัญที่จะเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรบริหำร

งำนวชิำกำรทกุด้ำนให้ด�ำเนนิไปสูเ่ป้ำหมำยอย่ำงทีค่ำดหวงั 

เพื่อให้กำรพัฒนำงำนวิชำกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

สำมำรถน�ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ได ้ ผู ้วิจัยจึงมี 

ข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1. ด้ำนกำรพฒันำหลกัสตูรของสถำนศกึษำ ควร

มกีระบวนกำรนเิทศกำรใช้หลกัสตูรของสถำนศกึษำด้วยวธิี

กำรที่หลำกหลำย และมีจ�ำนวนครูที่เพียงพอกับหลักสูตรที่

จัดสอนในโรงเรียน

 2. ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้ ควรมี 

กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนแก่ครูในกลุ ่มสำระต่ำงๆ 

โดยเน้นกำรนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยำณมิตร 

และมกีำรน�ำภมูปัิญญำท้องถิน่หรอืเครอืข่ำยผูป้กครองและ

ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

 3. ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผล ควรมีกำร

พฒันำเครือ่งมอืวดัผลประเมนิผลให้ได้มำตรฐำน และมกีำร

จดัระบบสำรสนเทศด้วยกำรวดัผลและประเมนิผลเพือ่ใช้ใน

กำรอ้ำงอิงและตรวจสอบ

 4. ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใน

สถำนศึกษำ ควรมีกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยกำรบริหำรกำร

จัดกำรและพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำรในภำพรวมของ

สถำนศึกษำ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนกำรวิจัย

 5. ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

ควรมีกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรใช้แหล่งเรียนรู้กับ

หน่วยงำนและสถำนศึกษำอื่น รวมทั้งมีกำรจัดท�ำเอกสำร

เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ให้กับครู นักเรียน ชุมชนและสถำน

ศึกษำอื่น

 6. ด้ำนกำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ 

กำรศึกษำ ควรมีส่ือและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำเพียงพอ

ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน และมกีำรตรวจสอบสภำพหรอื

กำรทดลองใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนก่อนน�ำไปใช้จริง

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษำสภำพที่เป็นจริงในกำรบริหำรงำน

วชิำกำรของสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน เพือ่ให้ทรำบสภำพของ

สถำนศกึษำทีช่ดัเจนและสำมำรถน�ำผลกำรวจิยัไปพฒันำได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 2. ควรศึกษำควำมคำดหวังของครูผู้สอนในกำร

บริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ เพื่อให้ทรำบถึงควำม

ต้องกำร สำมำรถน�ำมำปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำน

วิชำกำรได้อย่ำงถูกต้องและมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น

 3. ควรศกึษำเปรยีบเทยีบควำมคำดหวงัของกำร

บริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีขนำด 

แตกต่ำงกัน หรือระหว่ำงสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐกับ

ของเอกชน

กิตติกรรมประกาศ

 งำนวิจัยฉบับนี้ส�ำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ต้อง 

ขอขอบพระคุณในควำมอนุเครำะห์ของ รศ.ดร.วิชิต สุขทร 

ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และ ดร.สุภำพ  

เต็มรัตน์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ที่ได้ให้ค�ำแนะน�ำและแก้ไขข้อ

บกพร่องต่ำงๆ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  

ด้วยควำมเอำใจใส่อย่ำงดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณอย่ำงสูงมำ 

ณ โอกำสนี้ 

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, ส�ำนักงำน. เอกสาร 

 ประชาสมัพนัธ์เพือ่ปฏริปูการศกึษา. กรงุเทพฯ: 

  โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว, 2546.

คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ,   

 ส�ำนักงำน. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559). 
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 กรุงเทพฯ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ 

 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2554.

ชุติมันต์ วุฒิมำนพ.  ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ 

 บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส 

 ทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ 

 ศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1. 

 วิทยำนิพนธ์ ครุศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัย 

 รำชภัฏนครศรีธรรมรำช, 2555.

ทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ, สถำบัน. รายงานผลการ 

 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

 (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  

 2556.  กรงุเทพฯ: สถำบนัทดสอบทำงกำรศกึษำ 

 แห่งชำติ, 2556.

บุญชม ศรีสะอำด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7.  

 กรุงเทพฯ: สุวีริยำสำส์น, 2545.

บุญชม ศรีสะอำด และคณะ. การวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร 

 การศึกษา. กรุงเทพฯ: สุวีริยำสำส์น, 2552.

ประวทิย์ ปวณีเกยีรตคิณุ. ความคาดหวงัของผูอ้�านวยการ 

 โรงเรยีน รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนฝ่ายวชิาการ 

 และหวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูต่้อบทบาทการ 

 ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการของส�านักงาน 

 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงใหม่ เขต 3.  วทิยำนพินธ์ 

  ครุศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 เชียงรำย, 2551.

ปรยีำพร วงศ์อนตุรโรจน์.  การบรหิารวชิาการ.  กรงุเทพฯ: 

 ศูนย์สื่อเสริม, 2543.

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์.  

 พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ: เฮ้ำส์ ออฟ เคอร์มิสท์, 

 2554.

พุมรินทร์ ไฝชู. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 

 ศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการบริหารงานวิชาการ 

 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาล 

 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยำนิพนธ์  

 ครุศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 นครศรีธรรมรำช, 2555.

พระปกเกล้ำ, สถำบนั.  รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 พุทธศักราช 2550.  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: 

  ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ, 

  2552.

วรรณเพ็ญ  พิสุทธิพงษ์. การบริหารงานวิชาการของ 

 ผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน อ�าเภอ 

 เขาฉกรรจ์  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 สระแก้ว เขต 1.  งำนนิพนธ์ศึกษำศำสตร- 

 มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยบูรพำ, 2553.

ศึกษำธิกำร, กระทรวง.  คู่มือการบริหารสถานศึกษา 

 ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

 องค์กำรรับส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 

  2546.

 . พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. 

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำและ 

 พัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546.

 . หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม 

 สหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกดั, 2551.

สมัย อดทน. การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน 

 ศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนต่อการบริหาร 

 งานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้น 

 พื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ศรีษะเกษ เขต 1. วิทยำนิพนธ์ครุศำสตร- 

 มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์, 2551.

สำยหยุด ประกิดะ. การศึกษาสภาพและความต้องการ 

 มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 

 ผูส้อนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังาน 

 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6. 

 วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัย 

 รำชภัฏนครรำชสีมำ, 2552.
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