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การบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
Academic Administration of secondary school Mae Chan District, Chiang Rai 

 
อัฐพล พระวิทูรย์1 

 
1วิทยาลัยนครราชสีมา 

 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยมีวัตถุประสงค์1) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยม อ าแม่จัน จังหวัดเชียงราย 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมอ าแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ด้านการสอน ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นครูที่
สอนในโรงเรียนมัธยมอ าจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2557   จ านวน 113 คน โดยการสุ่มแบบ
เจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of 
variance) ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะน าค่าเฉลี่ยไปท าการ
ทดสอบโดยวิธีการของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ครูที่สอนในกลุ่มโรงเรียนมัธยมอ าแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง และมีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป 

2. ครูที่สอนในกลุ่มโรงเรียนมัธยมอ าแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
ด้านการปฏิบัติตามแผนการจัดท าหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการวางแผนการ
จัดท าหลักสูตร ด้านการปรับปรุงแก้ไขการจัดท าหลักสูตร ตามล าดับ  และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อยคือด้านการติดตามและประเมินผลการจัดท าหลักสูตร 

3. ครูที่สอนในกลุ่มโรงเรียนมัธยมอ าแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่มีเพศต่างกัน มีความคิด เห็น
ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย ทั้งภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน 

 4. ครูที่สอนในกลุ่มโรงเรียนมัธยมอ าแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของในกลุ่มโรงเรียนมัธยมอ าแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันด้านการวาง
แผนการจัดท าหลักสูตรและด้านการติดตามและประเมินผลการจัดท าหลักสูตร ส่วนด้านการปฏิบัติ
ตามแผนการจัดท าหลักสูตรและด้านการปรับปรุงแก้ไขการจัดท าหลักสูตรมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ:  การบริหาร  งานวิชาการ  โรงเรียนมัธยมศึกษา   
 
Abstract 

This research is a survey research with the aim 1)  to study the opinions of 
teachers with the academic administration of the high school facilities Mae Chan Chiang 
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Rai. And 2)  to compare the opinions of teachers with the academic management of 
the schools possessed Mae Chan, Chiang Rai Province. Distinguishby sex and teaching 
experience. The population for this study was a teacher in high school stay in Chiang 
Rai year 2557 Which the researchers used to sample the simple number 133 was 
collected from respondents to the questionnaire completely used to analyze the data 
of 113 accounted for 100% analysis.Using SPSS statistics used were percentage mean 
standard deviation t (t-test) and analysis ANOVA(One Way Analysis of Variance) if found 
to have a different significance. Statistical level. 05 would lead to a test by the Scheffe 
method. 

The study found that: 
1. Teachers in secondary schools Mae Chan, Chiang Rai Province, the most 

respondents are female And a teaching experience of more than 15 years. 
2. Teachers in secondary schools Mae Chan, Chiang Rai Province have an 

opinion on academic administration. The overall level. And considering that aspect. 
With comments. The high level of compliance with the plan the curriculum. Most are 
average followed. Planning the curriculum. The revision of the curriculum, respectively. 
Comments are at the low level of monitoring and evaluating the curriculum. 

3 .  Teachers in secondary schools Mae Chan, Chiang Rai Province, at have the 
gender differently think see build work technical administration of the school studies 
to secondary schools Mae Chan, Chiang Rai Province both of the overall image and lay 
different side  

4 .  Teachers in secondary schools Mae Chan, Chiang Rai Province , at have an 
experience instruction side differently think build work technical administration of 
secondary schools Mae Chan Chiang Rai Province by overall different image and when 
consider lay a side meets that  think different prevent laying plans side makes the 
course and following side and evaluate the arrangement do the course side practice 
part follows the conspiracy makes the course  and adaptation side corrects the 
arrangement does the course , think not different . 
Keywords: administration, academic, secondary school 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเมื่อโลกได้เปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ สังคมไทยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้ง
ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี การด าเนินชีวิตของคนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ของโลก แต่เนื่องจากการด าเนินชีวิตของคนแต่ละคนที่ไม่สามารถปรับให้เข้า
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จึงท าให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ หลายประการตามมา เช่น อัตราการ
ว่างงานสูงขึ้น ปัญหาสังคมเรื่องความยากจน ยาเสพติด อาชญากรรม  ครอบครัวแตกแยก สังคมตก
อยู่ในกระแสบริโภคนิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ศิลปะไทยถูกละเลย ปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยโดยเฉลี่ ยต่ าลง 
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การศึกษาขาดเอกภาพด้านนโยบาย รวมทั้งสถาบันศาสนาได้รับการยอมรับในฐานะที่พ่ึงทางใจลดลง
และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นในสังคมไทยและส่งผลให้กระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศได้หากไม่มีมาตรการแก้ไขที่ถูกต้องและทันเวลา ดังนั้นการแก้ปัญหาต้อง
ด าเนินการอย่างรวดเร็วด้วยปัญญา ด้วยการพัฒนาให้ประชากรมีความรู้ ความสามารถ และมีวินัยใน
การสร้างชาติ ทั้งระดับผู้น าและประชาชนทั่วไป  โดยต้องปรับระบบการศึกษา การสร้างและถ่ายทอด
องค์ความรู้ในรูปแบบของการสร้างสรรค์ความคิดด้วยการวิเคราะห์ ค้นคว้า และการวิจัย แทนการ
ท่องจ าที่ใช้กันอยู่เดิม (สมเดช สีแสง, 2546, น.153; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2550, น.23)   

จากผลกระทบดังกล่าวเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถเผชิญกับปัญหาด้านต่างๆ จึงต้องมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดการศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  ปัจจัย
ที่ส าคัญที่สุดคือ การพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังค ากล่าวของ 
สิปปนนท์ เกตุทัต (อ้างใน จิตราภรณ์ บุญยงค์, 2545, น.1)  กล่าวว่า การศึกษาเป็นปัจจัยเดียวเท่านั้น
ที่จะพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน ปัญญา ร่างกาย  จิตใจ และสังคม และรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น การให้การศึกษาที่ดีแก่ประชากรของประเทศ รัฐพึงจัดให้อย่างดีและ
ทั่วถึง การศึกษาที่พึงประสงค์จะต้องเป็นการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างความรู้ ความคิด ทักษะและ
ทัศนคติให้คนไทยรู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตนมีส่วนร่วมอยู่แล้วน าความรู้
ความเข้าใจมาใช้แก้ปัญหาและเสริมสร้างชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  มาตรา 6  (อ้างใน สมเดช สีแสง, 
2546, น.14)  ได้บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2549)  เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15  ปี ที่มี
ความส าคัญยิ่งเนื่องจากเป็นการน าสาระของการปฏิบัติการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ และเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปสู่การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาพ้ืนฐานในการก าหนดแผน โดยมีการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และ
ธรรมชาติ บูรณาการเชื่อมโยงเป็นกระบวนโดยรวมที่ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน มี
ดุลภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม และมุ่งไปสู่การอยู่ดีมีสุขของคนไทยทั้งปวง 
(รุง่ชัชดาพร เวหะชาติ, 2550, น.6)  

โครงสร้างของการบริหารสถานศึกษาตามหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย
อ านาจเพ่ือการจัดการศึกษา ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารภายในสถานศึกษา ออกเป็น 4  ด้าน คือ  
(1) ด้านวิชาการ (2) ด้านงบประมาณ (3) ด้านการบริหารงานบุคคล (4) ด้านการบริหารทั่วไป  การ
บริหารงานวิชาการเป็นพันธกิจการบริหารอีกงานหนึ่งที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 39  (อ้างใน สมาน อัศวภูมิ, 
2551, น.269) ให้เป็นพันธกิจการบริหารของคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
สถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ ความส าคัญการบริหารงาน
วิชาการนั้น ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรับนักเรียนที่
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อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 3 อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมและทักษะทางสังคมที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ
ขั้นต้นและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  อ าเภอแม่จันจังหวัด
เชียงราย  เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้การศึกษาแก่เยาวชนในเขตบริการของกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษา  อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  และนักเรียนที่ผู้ปกครองมอบความไว้วางใจให้
ความเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 การบริหารงานโรงเรียนนั้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย ได้
ก าหนดภารกิจงานบริหารโรงเรียนตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย  (1) กลุ่มอ านวยการ (2) กลุ่มบริหารงานวิชาการ (3) 
กลุ่มนโยบายและแผน (4) กลุ่มบริหารงานบุคคล (5) กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน จากโครงสร้างการ
บริหารงานของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่าการบริหารงานวิชาการ
มีขอบข่ายที่กว้างขวางมาก กิจกรรมทุกชนิดที่เป็นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาถือได้ว่าเป็นงานวิชาการทั้งนั้น   

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือทบทวน
กระบวนการบริหารจัดการงานโรงเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษา  พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดปัญหาหนึ่ง 
คือ ปัญหาการบริหารหลักสูตรด้านการจัดท าหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจหนึ่งของ
สถานศึกษาที่ต้องมีการด าเนินการตามกรอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
การจัดท าหลักสูตรเป็นภารกิจที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งเชื่อมโยงน าไปสู่การบริหารงาน
ด้านอ่ืนๆ ของการบริหารงานวิชาการ เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล การผลิตสื่อเทคโนโลยี  การวิจัย  ฯลฯ   

จากสภาพปัญหาของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในการบริหาร
หลักสูตรด้านการจัดท าหลักสูตร วิเคราะห์ตามกระบวนการบริหารงานซึ่งโรงเรียนมัธยมศึกษาได้
ด าเนินการ โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ของเดมมิ่ง ในการบริหารงาน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) 
การวางแผน (2) การปฏิบัติตามแผน (3) การติดตามและการประเมินผล  (4) การปรับปรุงแก้ไข 
พบว่า   
 ด้านการวางแผน (P) ปัญหาที่พบ ได้แก่ 
 1. ข้อมูลที่น ามาประกอบในการจัดท าหลักสูตรมีน้อยเกินไป โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยว กับ
ความต้องการของนักเรียน ชุมชน และมีบางประการยังไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง  ส่วนข้อมูล
ที่มีอยู่เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการของโรงเรียน บางส่วนไม่ได้น าไปใช้ประกอบการ
วางแผนเท่าที่ควร    
 2. หนังสือ ต ารา เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตร มีไม่เพียงพอ ในการจัดท า
หลักสูตร ต้องมีหนังสือ ต ารา เอกสาร ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าหลักสูตรอย่างเพียงพอ เพราะเป็นสิ่งที่
อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรและเอ้ือต่อการจัดท าหลักสูตร แต่ในการจัดท าหลักสูตรที่ผ่านมา 
หนังสือ ต ารา เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตร ยังมีจ านวนน้อย โดยแจกให้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพียง 1-2 เล่ม 
 3. การมีส่วนร่วมในการวางแผน การวางแผนการท างานไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย การก าหนด
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วัตถุประสงค์ การก าหนดวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน การก าหนดมาตรฐานในการท างาน  ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรทุกคน ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการวางแผน การวางแผนการ
จัดท าหลักสูตรยังคงเป็นการวางแผนที่เกิดจากบุคลากรกลุ่มเดียว เช่น รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ
จ านวนผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด การก าหนดปฏิทินงานก็ก าหนดขึ้นเองโดยหัวหน้างาน และน ามาใช้ในการ
ด าเนินงานโดยทุกคนต้องปฏิบัติตาม  
 การปฏิบัติตามแผน (D) ปัญหาที่พบ ได้แก่ 
 1. การทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนการจัดท าหลักสูตร ก่อนการจัดท าหลักสูตรไม่มีการ
ทบทวนความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะครู ท าให้การจัดท าหลักสูตรไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิด
ความล่าช้า ไม่เป็นไปตามข้ันตอนที่วางไว้ 
 2. การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ก่อนการด าเนินการจัดท าหลักสูตร มีการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรแก่คณะครูทุกคนก่อนการจัดท าหลักสูตรจริงแต่คณะกรรมการ
สถานศึกษาไม่ได้เข้ารับการอบรมด้วย  
 3. การมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ในการจัดท าหลักสูตร คณะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตร แต่ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษายังไม่มีบทบาทในการจัดท าหลักสูตร
เท่าท่ีควรหรือแทบไม่มีเลย  
  4. การประสานงานในการจัดท าหลักสูตร การด าเนินงานการจัดท าหลักสูตรเป็นไปใน
ลักษณะต่างคนต่างท า เมื่อเกิดปัญหาต่างคนต่างแก้ไข การปรึกษาหารือกันในการแก้ปัญหามีน้อย 

การติดตามและการประเมินผล (C)  ปัญหาที่พบ ได้แก่   
1. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรจากหัวหน้างาน หัวหน้า

กลุ่มสาระ ในการจัดท าหลักสูตร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานการจัดท าหลักสูตร ด าเนินการไม่จริงจัง ไม่ต่อเนื่อง 

2. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในการจัดท าหลักสูตรคณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  

3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานจัดท าหลักสูตร ภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การด าเนิน งาน
การจัดท าหลักสูตร การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีบ้าง  ส่วนการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังไม่มีปรากฏ 

4. การจัดท าแบบฟอร์มในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ในการด าเนินงานจัดท า
หลักสูตร ไม่มีการจัดท าแบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

การปรับปรุงแก้ไข (A)  ปัญหาที่พบ ได้แก่ 
1. การสรุปผลการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตร 

ไม่มีการประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานว่าผลการด าเนินงานในภาพรวมเป็นอย่างไร มี
ปัญหา อุปสรรค ในเรื่องใดบ้าง 

2. การรายงานผลการด าเนินงาน ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตรใน
ภาพรวมเป็นลายลักษณ์อักษร   
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จากความส าคัญและความเป็นมาของปัญหาดังกล่าว ในการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตร ด้านการจัดท าหลักสูตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งของสถานศึกษา 
สถานศึกษาใดก็ตามที่มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษา
มีคุณภาพ  จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดท าหลักสูตร ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่า มีปัญหา 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้าน
การปฏิบัติตามแผน ด้านการติดตามและการประเมินผล และด้านการปรับปรุงแก้ไข  สภาพปัญหา
ดังกล่าวเป็นอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการจัดท าหลักสูตร  โดยผู้วิจัยเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่จะให้
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรด้านการจัดท า
หลักสูตรมากที่สุดคือครูผู้สอน  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดท าหลักสูตร
ของสถานศึกษา ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เรียน ท าให้การบริหารหลักสูตรและการ
บริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป    
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือทราบระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

2. เพ่ือทราบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จ าแนกตาม เพศ และประสบการณ์ด้านการ
สอน   
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นครูที่สอนในโรงเรียนมัธยมอ าจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 
2557  จ านวน 113 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอแม่จัน จังหวัด

เชียงรายนั้น มีวิธีด าเนินการ ดังนี้  
ประเภทของข้อมูล เป็นข้อมูลเชิงปริมาณลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง 

โดยผ่านการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามแล้ว ประกอบไปด้วย 2 ตอน  
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ด้านการสอน  

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  มีจ านวน 2 ข้อ 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์

แม่จัน จังหวัดเชียงราย มีจ านวน 30 ข้อ เป็นมาตราจัดอันดับ (rating scale) แบ่งตามระดับการ
ปฏิบัติ 4 ระดับ ได้แก่  ปฏิบัติมากที่สุด  ปฏิบัติมาก  ปฏิบัติน้อย  ปฏิบัติน้อยที่สุด 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 การสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามข้ันตอน ต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
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 2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมการบริหารงานวิชาการ ในการบริหารหลักสูตรด้านการ
จัดท าหลักสูตร โดยศึกษาจากแบบสอบถามในการศึกษาและงานวิจัยของบุคคลอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายๆ กัน 
 3. น าร่างแบบสอบถามดังกล่าวเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า พิจารณาคัดเลือก 
แก้ไข และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา 
 4. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วไปให้นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านงานวิชาการ  
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และครอบคลุมของเนื้อหา 
 5. ปรับแก้แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูที่สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จันที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
ได้ค่าความเชื่อม่ัน .80 
 7. ด าเนินการจัดพิมพ์ แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง รวมทั้งหมด 113 ฉบับ 
พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 113 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 3. น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในข้อ 2 มาด าเนินการประมวลผลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ด าเนินการดังนี้ 
 1. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา มาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้จ านวน
ทั้งสิ้น 113 ฉบับ 
 2. น าแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ด้านการสอน 
ท าการวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โดยหาค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม น ามาเทียบกับเกณฑ์ แล้วแปล
ความหมาย น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  
 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามเพศ 
โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติดังนี้ 
 1. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  
 2. หาค่าสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่และร้อยละ 
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 3. หาค่าความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย มีประเด็นน่าสนใจควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. สถานภาพทั่วไปของครูที่สอนใน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 15 ปีขึ้น ที่เป็น
เช่นนี้เนื่องจากชุมชนที่อาศัยอยู่ ส่วนใหญ่มีลูกเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายตามส ารวจส ามะโนครัว
ประชากร  ประกอบกับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  พ่อแม่จึงนิยมส่ง
ลูกของตนเองที่เป็นเพศชายไปท างานต่างจังหวัด ทั้งนี้เพราะเพศชายเป็นเพศที่แข็งแรง ชอบแสดง
ความเป็นผู้น า  นิยมความก้าวหน้า พ่อแม่จึงมีความไว้วางใจให้ไปท างานยังต่างจังหวัด ซึ่งตรงข้ามกับ
ครอบครัวที่มีลูกเป็นเพศหญิง พ่อแม่มีความเป็นห่วงหากปล่อยให้ไปท างานต่างจังหวัดเกรงว่าจะไม่มี
ความปลอดภัย เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่มีความอ่อนแอกว่าเพศชาย จึงนิยมให้เพศหญิงท างานอยู่
ใกล้บ้าน ประกอบกับความนิยมของพ่อแม่ที่สนับสนุนให้ลูกที่เป็นเพศหญิงประกอบอาชีพรับราชการ
เพราะมีความมั่นคง ส าหรับประสบการณ์ด้านการสอนมักจะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการสอน
มากกว่า 15 ปีขึ้น เพราะเป็นคนท่ีมีอายุเกิน 40 ปี ขึ้นไป ผ่านประสบการณ์การเป็นครูมาแล้วมากกว่า 
15 ปี  ที่ส าคัญเป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน เมื่อรับราชการแล้วสอนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านจึงไม่มี
ความประสงค์ท่ีจะย้ายไปสอนที่โรงเรียนอ่ืน 

2. ครูที่สอนใน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 2.60, S.D.= .20 ) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
วิชาการ  ในการบริหารหลักสูตรด้านการจัดท าหลักสูตร นอกจากนี้การจัดท าหลักสูตรมีการ
บริหารงานโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ของเดมมิ่ง (อ้างในวีระพล บดีรัฐ , 2543, น.9) ในการ
ด าเนินงานมีการด าเนินงานครบทั้ง 4 ขั้นตอน คือ  1) การวางแผนการจัดท าหลักสูตร  2) การปฏิบัติ
ตามแผนการจัดท าหลักสูตร 3) การติดตามและประเมินผลการจัดท าหลักสูตร  4) การปรับปรุงการ
จัดท าหลักสูตร โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตลอดจน
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ซึ่งสภาพการปฏิบัติงานดังกล่าวของโรงเรียนเป็นไปตาม  
แนวทางการด าเนินงานโดยใช้วงจรเดม  (PDCA) เป็นวงจรคุณภาพ เป็นเครื่องมือส าหรับปรับปรุง
กระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1)  P: Plan = วางแผน 2) D: Do  =  
ปฏิบัติตามแผน  3) C: Check  =  ตรวจสอบ  4) A: Act =  ด าเนินการให้เหมาะสม 

นอกจากนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของพัทธ์ธีรา รัตนชัย (2550, น.ง) พบว่า การ
บริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับ
มาก  ในท านองเดียวกันพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ (2536) พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงานวิชาการ
โดยใช้ข้อมูลปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการควบคุม ก ากับ และประเมินผลการปฏิบัติตามแผน 
และมีการส ารวจปัญหา ความต้องการ จ าเป็นในการจัดส่งครูเข้ารับการอบรมพร้อมทั้งส่งเสริมให้ครู
เข้ารับการอบรมท่ีหน่วยงานอื่นจัด และประเมินผลเมื่อกลับมาปฏิบัติงานหลังการอบรม 
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 3. ครูที่สอนใน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานวิชาการ ด้านวางแผนการจัดท าหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�=2.66, 
S.D.= .60)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเรื่องหลักสูตร เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรตลอดจนสามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรมาใช้ในการจัดท าหลักสูตรของโรงเรียน การวางแผนการจัดท าหลักสูตรของ
โรงเรียนมีการประชุมเพ่ือวางแผนร่วมกันทั้ง ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา มีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน นักเรียน ชุมชน ข้อมูลความความ
ต้องการทางวิชาการของโรงเรียน นักเรียน ชุมชน ตลอดจนจัดเตรียมหนังสือ ต ารา เอกสาร เกี่ยวกับ
หลักสูตร เพ่ือให้ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาและใช้ประกอบการจัดท าหลักสูตร รวมทั้งมี การก าหนด
ปฏิทินงานเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้มีการก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในการจัดท าหลักสูตร  เป็นการปฏิบัติงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับวิโรจน์ 
มังคละมณี (2539, น.27) ได้กล่าวว่า การร่วมกันก าหนดแผนงาน จะท าให้เกิดการร่วมงานที่ดี และมี
แนวทางการท างานที่ตรงกัน ในขณะเดียวกันอุทัย บุญประเสริฐ (2538, น.37) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบ
การวางแผนของโรงเรียนจะประสบความส าเร็จนั้น ต้องมีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนทั้งข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของถนอม บุญตัน (2542, 
น.ง)  พบว่า ครูส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนสันมหาพน
วิทยา ด้านการวางแผนทั่วไป มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและครู ส่วนการจัดท าแผนงานด้าน
วิชาการนั้น มีการส ารวจความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอน มีการ
ประชุมชี้แจงคณะครูให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนการสอนตามจุดเน้นของหลักสูตร  

4. ครูที่สอนใน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานวิชาการ ด้านการปฏิบัติตามแผนการจัดท าหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 
2.88, S.D.= .26 )  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรของโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว้ มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องหลักสูตรแก่ครูทุกคนโดยบุคลากรที่เป็นแกนน าเป็นวิทยากรใน
การอบรม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรและสามารถน าไปใช้ในจัดท า
หลักสูตรของโรงเรียน นอกจากนั้นส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากหนังสือ ต ารา เอกสาร 
เกี่ยวกับหลักสูตร เพ่ือน าไปประกอบการจัดท าหลักสูตร คณะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรของโรงเรียน และส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรเป็ นอย่างดี ซึ่งการ
ด าเนินงานตามแผนของโรงเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2547, น.1045-1047) ได้กล่าวไว้ว่า เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ การ
ด าเนินการตามแผนควรยึดกระบวนการดังต่อไปนี้ คือ การเตรียมการ การมอบอ านาจและหน้าที่ การ
ลงมือปฏิบัติตามแผนและการสนับสนุน และการก ากับงานให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของยอดจิต พิมมาลา (2551, น.ง)  

5. ครูที่สอนใน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานวิชาการ ด้านการติดตามและประเมินผลการจัดท าหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย  (�̅�= 2.21, S.D.= .26 )  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การด าเนินงานเกี่ยวกับการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล มีข้อบกพร่องบางประการ เช่น การนิเทศติดตามและประเมินผลด าเนินการไม่สม่ าเสมอ
ขาดความต่อเนื่อง การนิเทศติดตามและประเมินผล ระหว่างกลุ่มสาระ มีน้อยมาก ประกอบกับ
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โรงเรียนไม่ได้ด าเนินการจัดท าเอกสารที่ใช้ส าหรับการนิเทศติดตามและประเมินผล นอกจากนี้ที่ส าคัญ
ก็คือ บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการนิเทศติดตามและประเมินผล เท่าที่ปรากฏมีน้อย
มากหรือแทบไม่มีเลย สาเหตุหนึ่งมาจากขณะที่มีการด าเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลการ
จัดท าหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่ติดธุระ จึงท าให้ไม่สามารถมา ร่วมด าเนินกิจกรรม
ของโรงเรียนในวันและเวลาที่ก าหนด ซึ่งสภาพการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผล
ของภิญโญ สาธร (2526, น.223) ได้กล่าวถึง การประเมินผลว่า การประเมินผลงานเป็นระยะๆ 
ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสาย มีความจ าเป็นส าหรับหน่วยงานทุกชนิด วัตถุประสงค์ส าคัญของการ
ประเมินผลงานก็คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ดังนั้น ในการประเมินผลงานต้องเอาวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานเป็นบรรทัดฐาน และ สมพงศ์ 
เกษมสิน (2526, น.163) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรค านึงถึงประเด็น
ต่อไปนี้ด้วย คือ 1) ความครอบคลุม 2) ความต่อเนื่อง 3)  ความมีส่วนร่วม 4) ความยืดหยุ่น  
5) การน าไปใช้  

6. ครูที่สอนใน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานวิชาการ ด้านการปรับปรุงแก้ไขการจัดท าหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 
2.51, S.D.= .27 )   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนในการจัดท าหลักสูตรของโรงเรียน สิ่งใดที่
เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานมีการแก้ไขปัญหา เมื่อพบสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องก็ด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข ให้ดีขึ้น  ข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลการจัดท าหลักสูตรมีการเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็น
ระบบเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดท าหลักสูตรของโรงเรียนในครั้งต่อไป  

7. ครูที่สอนในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่มีเพศต่างกัน  
มีความคิด เห็นต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เพศหญิ ง
เป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่าเพศชาย การพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณา
มากกว่าเพศชาย การตัดสินใจจะมองรายละเอียดทั้งภาพรวมและรายละเอียดรายด้านประกอบกัน ซึ่ง
แตกต่างจากเพศชายที่มักใช้เวลาในการพิจารณา ตัดสินใจ แบบรวดเร็ว  ไม่ค่อยสนใจความสัมพั นธ์
ระหว่างภาพรวมกับรายละเอียดปลีกย่อย จึงท าให้มุมมองของเพศชายแตกต่างจากเพศหญิง ดังนั้นครู
เพศชายจึงมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย ทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกับครูเพศหญิง โดยมีความคิดเห็นว่าการบริหารงาน
วิชาการท้ังภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติมากกว่า  

8. ครูที่สอนในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่มีประสบการณ์ด้าน
การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัด
เชียงราย โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูที่มี
ประสบการณ์ด้านการสอนน้อยกว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมว่ามีการ
ปฏิบัติมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า เนื่องจากครูที่มีประสบการณ์การด้านการ
สอนมากกว่าย่อมมีประสบการณ์การท างานด้านงานวิชาการมากกว่า จึงท าให้มีมุมมองที่กว้างกว่า 
ประกอบกับครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่าประสบปัญหาในการท างานด้านวิชาการมาก่อน 
ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการในภาพรวมใช้ประสบการณ์ของตนเองที่ผ่านมา
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ประกอบการพิจารณา ในขณะที่ครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนน้อยกว่า ผ่านการท างานด้าน
วิชาการน้อยกว่า การมองปัญหา การตัดสินใจ ความคิดเห็น อาจมีมุมมองที่แคบกว่า และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการวางแผนการจัดท าหลักสูตร และด้านการติดตามและประเมินผลการ
จัดท าหลักสูตร พบว่าแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูที่มี
ประสบการณ์ด้านการสอนน้อยกว่ามีความคิดเห็นด้านการวางแผนการจัดท าหลักสูตรและด้านการ
ติดตามและประเมินผลการจัดท าหลักสูตรว่ามีการปฏิบัติมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอน
มากกว่า เนื่องจากครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนน้อยกว่าอาจมองเห็นว่าการปฏิบัติงานของทั้ง 2 
ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่าอาจมี
ความคิดเห็นว่า การปฏิบัติทั้ง 2 ด้าน ต้องมีการด าเนินงานในรายละเอียดของแต่ละด้านให้มากกว่า
เท่าที่เป็นอยู่   นอกจากนี้ ด้านการปฏิบัติตามแผนการจัดท าหลักสูตรและด้านการปรับปรุงแก้ไขการ
จัดท าหลักสูตร พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ด้าน
การสอนต่างกันมีความคิดเห็นว่าการด าเนินงานทั้ง 2 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน  
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