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บทคัดยอ 
 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความความพึงพอใจของครูวิชาการ
และครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของครูวิชาการและครูผูสอน ในเขตพื้นที่
การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 กลุมตัวอยางคือ ครูวิชาการและครูผูสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จํานวน170 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) แบบจับสลาก เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic 
Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยปรากฏ
ดังนี้ 

1. ครูวิชาการและครูผูสอน สวนใหญเปนผูชาย มีอายุ 21-30 ป มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณในการทํางาน 1-5 ป และเปนครูผูสอน  

2. ครูวิชาการและครูผูสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในระดับมาก ดังนี้ 

2.1 ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร ไดแก การประชุมคณะครูและผูมีสวน
เกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อนํามาปรับแผนการสอนให
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เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
การสงเสริมครูใหมีการจัดทําแผนการสอนประกอบการสอน การจัดทําโครงการทางวิชาการของ
โรงเรียนสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร การประเมินผลการใชหลักสูตร 

2.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก การจัดครูเขาสอนโดยคํานึง
วิชาเอก ความรู ความสามารถของครูแตละคน การจัดอบรมใหความรูความเขาใจแกครูเร่ืองเทคนิค
การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสงเสริมใหครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน การสงเสริมใหครู
วิเคราะหพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคล การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการสอนซอมเสริมแกนักเรียน
อยางตอเนื่อง การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการ
คิด การสนับสนุนใหครูใชส่ือเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

2.3 ดานการจัดกิจกรรมหองสมุด ไดแก การแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
หองสมุดการจัดหองสมุดใหมีบรรยากาศเหมาะสมแกการศึกษาคนควาหาความรู การอํานวยความ
สะดวกในการศึกษาคนควาหาความรูจากหองสมุด การจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมาใชบริการ
หองสมุด การจัดกิจกรรมสงเสริมการรักการอาน การสงเสริมใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด การพัฒนา ปรับปรุงหองสมุดใหเปนศูนยกลางของการคนควาหาความรู  

2.4 ดานการนิเทศภายใน ไดแก การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการนิเทศ
ภายในอยางเปนระบบโดยครูทุกคนมีสวนรวม การประชุมชี้แจงใหครูเขาใจในบทบาทหนาที่ของผู
นิเทศและผูรับการนิเทศ การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน การสรางความตระหนักใหครูทุกคน
ในโรงเรียนเห็นความสําคัญของการนิเทศภายใน การนิเทศภายในอยางกัลยาณมิตร การใชหลักการ
นิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ สรางขวัญและกําลังใจ การประเมินผลการ
นิเทศภายในโรงเรียนทุกภาคเรียน 

2.5 ดานการวัดผลประเมินผล ไดแก การวางแผน และจัดทําระเบียบการวัดผล
ประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประชุมอบรมเพื่อใหครูมีความรูความเขาใจในการ
สรางเครื่องมือวัดผลประเมินผล การใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลให
เปนไปตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษา การใชเครื่องมือวัดผลประเมินผลมีลักษณะเนนการ
คิดวิเคราะห และแกปญหา การปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลประเมินผลใหมีคุณภาพ การสงเสริมให
ครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  
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3. ครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α  = .05 ดังนี้ คือ การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการสอนซอมเสริมแก
นักเรียนอยางตอเนื่อง และการสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการหองสมุด 

4. ครูวิชาการและครูผูสอนสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน  เขต 2 ดังนี้คือ 
ครูขาดความรูความเขาใจในดานการจัดทําหลักสูตรและการนําเอาหลักสูตรไปใช คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของไมมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ขาดแคลนสื่อ วัสดุ
อุปกรณ และเทคโนโลยีประกอบการเรียนการ หนังสือสําหรับการศึกษาคนควาไมหลากหลาย และ
ไมเพียงพอ การนิเทศภายในขาดความตอเนื่อง ขาดเครื่องมือวัดผลประเมินผล ที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน 

5. ครูวิชาการและครูผูสอนสวนใหญมีขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ดังนี้ คือ ควรจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการจัดทําหลักสูตรและการนําเอาหลักสูตรไปใช ควรสนับสนุน ส่ือ
เทคโนโลยี ในการใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดสรรงบประมาณในการ
จัดซ้ือ และขอรับบริจาค หนังสือ วารสาร เขาหองสมุดทุกภาคเรียน ผูบริหารและคณะกรรมการ
นิเทศภายใน ควรนิเทศตามแผนที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
วัดผลประเมินผลแกคณะครู  
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ABSTRACT 
 
 

The purposes of this research were to study and compare the levels of satisfaction of 
the academic teachers and the teachers to the academic administration of the opportunity 
expansion schools in Mae Hong Son Educational Service Area 2 and to study the suggestions of 
the academic teachers and the teachers on the academic administration about the opportunity 
expansion schools in Mae Hong Son Educational Service Area 2.  Samples were taken from 170 
academic teachers and teachers who were chosen by simple random sampling. The gathering of 
data was by questionnaire. Analyzing of data was by frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, and t-test. The results of this research were as follows :- 

1. Most academic teachers and teachers are male, teachers, 21-30 years old, have 
bachelor s degree, have experience in working for between 1 and 5 years.  

2. The highest level of satisfaction of the academic teachers and teachers on the 
academic administration of the opportunity expansion schools in Mae Hong Son Educational 
Service Area 2 were as follows :- 

2.1 Curriculum and aspects of curriculum Implementation. 
The highest levels of satisfaction of the academic teachers and teachers on 

the academic administration to the opportunity expansion schools in Mae Hong Son Educational 
Service Area 2 were teachers and school board meetings for understanding the curriculum, 
establishing the school curriculums to conform to the local needs, curriculum analyzing for 
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improving the teaching plans to conform to the local context, promoting the teachers to establish  
teaching and learning activities to conform to the school curriculum, succeeding in to the 
curriculum objectives, establishing the teaching plans, establishing the academic project to 
conform to the curriculum objectives and evaluating the curriculum. 

2.2 Aspects of teaching and learning activities. 
The highest level of satisfaction of the academic teachers and teachers to the 

academic administration of the opportunity expansion schools in Mae Hong Son Educational 
Service Area 2 were preparing the teachers to teach according to their majors, knowledge and 
abilities, teaching technique training, establishing the teaching and learning activities to conform 
to the local context, establishing the child-centered teaching, promoting the classroom research, 
promoting the analyzing of individual student behavior, promoting extra activities continuously, 
promoting activities for improving the thinking process, promoting the teacher to use innovation 
in teaching. 

2.3 Aspects of library activities.    
The highest level of satisfaction of the academic teachers and teachers on 

the academic administration to the opportunity expansion schools in Mae Hong Son Educational 
Service Area 2 were establishing library committees, establishing the right climate for library 
learning, providing studying in the library, promoting study in the library, establishing an interest 
in reading, encouraging students to study in the library, developing the library to be the center of 
study.  

2.4 Aspects of In-school supervision aspect. 
The highest level of satisfaction of the academic teachers and teachers on 

the academic administration to the opportunity expansion schools in Mae Hong Son Educational 
Service Area 2 were establishing the planning of the  in-school supervision, holding meetings to 
explain the supervisors and the clients roles, establishing in-school supervision committees, 
creating on awareness of the importance of in-school supervision, establishing the friendly 
supervision, establishing in-school supervision for student development, task development, co-
ordination, establishing morale, evaluation of the in-school supervision every term. 
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2.5 Aspects of Evaluation. 
The highest level of satisfaction of the academic teachers and teachers on 

the academic administration to the opportunity expansion schools in Mae Hong Son Educational 
Service Area 2 were planning, establishing rules of evaluation to conform to the school 
curriculum, holding meetings to construct evaluation instruments, making suggestions for 
teachers evaluation techniques to conform to the school curriculum, using the evaluation 
instruments about for analyzing and problem solving, improving the quality of the evaluation 
instruments, encouraging the teachers to use the  actual evaluation.  

3. The level of satisfaction of the academic teachers on the academic administration 
of the opportunity expansion schools in Mae Hong Son Educational Service Area 2 did not differ 
by more than .05. 

4. The opinions about the academic administration problems of the academic 
teachers on the academic administration of the opportunity expansion schools in Mae Hong Son 
Educational Service Area 2 were a lack of knowledge in curriculum instruction and implementation, 
a shortage of school-boards, community and stakeholder participation in curriculum instruction, a 
lack of educational innovation, textbooks, a lack of the in-school supervision continuously, and a 
lack of quality evaluation instruments. 

5. The suggestions of the academic teachers and teachers on the academic 
administration of the opportunity expansion schools in Mae Hong Son Educational Service Area 
2 were to establish the curriculum instruction and implementation workshop, that they ought to 
use educational innovation, ought to establish a budget for buying textbooks, and journals every 
term, they ought to supervise continuously, and ought to establish an evaluation workshop.  
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 ซ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริวันทน 
ชัยญาณะ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนูมวน รมแกว กรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต ที่ไดใหคําแนะนําและตรวจ
แกไขขอบกพรองตางๆ มาโดยตลอด ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยวินิจ สุริยะ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
แมฮองสอน เขต 2 อาจารยธนกฤษ ฟุงกิติคุณ และอาจารยนิคม สิงหสูตร ศึกษานิเทศกสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ที่ไดตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และขอขอบพระคุณครูวิชาการ
และครูผูสอนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ที่ไดกรุณาใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามและรวบรวมขอมูล ตลอดจนเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ 

สุดทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานกับการวิจัยในครั้งนี้
โดยตลอด  
 
 

อภิชาติ  อินตา 
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